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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 ZT43

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.
510408
(220) 2020 02 20
EGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Nowa Wieś Rzeczna
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 14.07.07, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej narzędzi ręcznych i akcesoriów do narzędzi ręcznych, usługi sprzedaży
hurtowej narzędzi elektrycznych i akcesoriów do narzędzi
elektrycznych, usługi sprzedaży za pośrednictwem środków
elektronicznych, zwłaszcza Internetu narzędzi ręcznych i akcesoriów do narzędzi ręcznych oraz narzędzi elektrycznych
i akcesoriów do narzędzi elektrycznych, 40 produkcja na zamówienie narzędzi dla osób trzecich.
510844
(220) 2020 03 02
NANO SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) NANER
(510), (511) 3 środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, środki do czyszczenia kuwet, środki do czyszczenia pojazdów,
środki do czyszczenia toalet, środki do czyszczenia okien
w formie rozpylacza, środki do czyszczenia obuwia [preparaty], środki do czyszczenia dywanów, ściereczki nasączone
środkiem czyszczącym do czyszczenia okularów, 5 środki
odkażające do użytku domowego, środki odkażające.
(210)
(731)

511737
(220) 2020 03 21
MARBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Racula
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MANUFAKTURA PIĘKNA
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01, 26.01.04, 26.01.18
(510), (511) 3 kosmetyki, środki wybielające i inne substancje
stosowane w praniu, środki czyszczące, środki do polerowania, preparaty do szorowania, środki do ścierania, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji
włosów, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, środki do czyszczenia zębów, środki toaletowe, aromaty [olejki aromatyczne], balsamy do celów kosmetycznych, balsamy inne niż
do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych,
błyszczyki do ust, esencje eteryczne, farby do włosów, kremy
kosmetyczne, lakier do włosów, lakiery do paznokci, maski
kosmetyczne, mydła, mydła dezodoryzujące, mydełka, esencje eteryczne, odżywki do włosów, olejki esencjonalne, olejki
do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, płyny
po goleniu, pomadki do ust, preparaty do demakijażu, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty kosmetyczne do kąpieli, zestawy kosmetyków, preparaty do kąpieli,
nielecznicze, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty
kąpielowe do celów higienicznych, szampony, produkty toaletowe, olejki toaletowe, peelingi do celów kosmetycznych,
peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, peelingi
do ciała, peelingi do twarzy [kosmetyki], preparaty toaletowe, płyny do kąpieli, olejki do kąpieli, żele do kąpieli, balsamy
do kąpieli, preparaty do kąpieli, mydła w płynie, preparaty fitokosmetyczne, preparaty odświeżające oddech do higieny
osobistej, produkty perfumeryjne, puder do twarzy, zmywacze do paznokci, preparaty do mycia, w szczególności środki
czyszczące, środki do prania, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty do polerowania,
preparaty do prania, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do higieny intymnej,
nielecznicze, środki odświeżające powietrze [zapachowe],
środki ścierne i polerskie, 35 reklama, oferowanie w mediach
produktów dla detalicznego handlu (reklama i promocja),
dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], kolportaż
próbek, marketing, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty,
druki, próbki], organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
sprzedaż, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż
dla osób trzecich towarów: kosmetyki, środki wybielające
i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, środki perfumeryjne,
olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, środki do czyszczenia zębów,
środki toaletowe, przybory toaletowe, aromaty [olejki aroma-
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tyczne], balsamy do celów kosmetycznych, balsamy inne niż
do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych,
błyszczyki do ust, esencje eteryczne, farby do włosów, kremy
kosmetyczne, lakier do włosów, lakiery do paznokci, maski
kosmetyczne, mydła, mydła dezodoryzujące, mydełka, esencje eteryczne, odżywki do włosów, olejki esencjonalne, olejki
do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, płyny po goleniu, pomadki do ust, preparaty do demakijażu,
preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub
do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty
kosmetyczne do kąpieli, zestawy kosmetyków, preparaty
do kąpieli, nielecznicze, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, szampony, produkty toaletowe, olejki toaletowe, peelingi, peelingi
złuszczające do celów kosmetycznych, peelingi do ciała,
peelingi do twarzy, preparaty toaletowe, płyny do kąpieli,
olejki do kąpieli, żele do kąpieli, balsamy do kąpieli, preparaty
do kąpieli, mydła w płynie, preparaty fitokosmetyczne, preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, produkty
perfumeryjne, puder do twarzy, zmywacze do paznokci, preparaty do mycia w szczególności środki do czyszczenia, środki do prania, środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku
domowego, preparaty do polerowania, preparaty do prania,
środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki ścierne i polerskie.
512574
(220) 2020 04 17
ŚWISŁOCKI JANUSZ JANTOM - DRUK
WIELKOFORMATOWY, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COVIPLEX

(210)
(731)

(531)

02.01.16, 02.01.23, 26.01.04, 26.01.14, 29.01.12, 27.05.01,
27.05.08
(510), (511) 9 osłony ochronne z tworzywa sztucznego
do mocowania i stawiania na meblach, w tym na ladach
i biurkach, 10 ochronne maski do sztucznego oddychania, maski ochronne na nos do użytku medycznego, maski
ochronne na twarz do użytku medycznego, ochronne maski
do oddychania do użytku medycznego, osłony ochronne
na twarz do użytku medycznego, maski ochronne do użytku przez pracowników medycznych, maski ochronne na usta
do użytku medycznego, ochronne maski do oddychania
wykonane z materiałów nietkanych do użytku medycznego, osłony na twarz do użytku medycznego, osłony na oczy
do użytku medycznego, przezroczyste osłony na twarz
do użytku przez personel medyczny, przyłbice ochronne
do celów medycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

512609
(220) 2020 04 18
BŁĘDZKI DOMINIK, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
ChinskiRaport

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promo-

7

cyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla
konsumentów, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi organizowania targów i wystaw handlowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, usługi public relations,
usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, agencje importowe i eksportowe, agencje eksportowe i importowe, agencje importu-eksportu towarów, informacje
i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, informacje
na temat metod sprzedaży, konsultacje w zakresie technik
sprzedaży i programów sprzedaży, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów
kupna i sprzedaży towarów, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, dostarczanie
biznesowych i handlowych informacji kontaktowych
za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji
dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji handlowych z internetowych baz danych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, marketing internetowy, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, organizacja subskrypcji usług internetowych,
optymalizacja stron internetowych, promocja on-line sieci
komputerowych i stron internetowych, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam
na stronach internetowych, reklama biznesowych stron
internetowych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, rozpowszechnianie reklam
na rzecz osób trzecich przez Internet, rozpowszechnianie
reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, udostępnianie informacji z zakresu działalności
gospodarczej, również za pośrednictwem Internetu, sieci
kablowych lub innych form przekazu danych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie katalogów
witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania
transakcji biznesowych, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, usługi
doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi handlowe
on-line, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem
Internetu, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych,
usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi
w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.
513687
(220) 2020 05 21
ACE 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) GALERIA CHEŁM

(531) 27.05.01, 26.11.11, 26.11.12, 29.01.06
(510), (511) 16 katalogi, prospekty, gazetki reklamowe, drukowane materiały informacyjne, publikacje, broszury, mapy,
zaproszenia, drukowane materiały firmowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, organizacja i zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie przedsięwzięć budowlanych polegających na budowie kompleksów i przygotowaniu kompleksów handlowych, obiektów niemieszkalnych
i mieszkalnych do wynajmowania, użyczania, sprzedaży, targi
wystawy handlowe i reklamowe w zakresie budownictwa,
urbanistyki, architektury, obsługa marketingowa i promocja
obrotu nieruchomościami, przetargi na rynku obrotu nieruchomościami, w tym gruntami, kompleksami handlowymi,
powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, zarządzanie i administrowanie centrum handlowo – usługowo –
– rozrywkowym, rozpowszechnianie informacji handlowych,
promocja sprzedaży, dekoracja wystaw sklepowych, usługi
w zakresie gromadzenia towarów – produkty spożywcze, napoje i alkohole, odzież, artykuły tekstylne, wyroby futrzarskie,
okrycia głowy, obuwie, torby, walizy, wyroby skórzane, sprzęt
elektryczny i elektroniczny. RTV, AGD, oświetlenie, farmaceutyki, kosmetyki, środki czystości, gry i zabawki, książki, art. papierowe, rośliny i kwiaty, zwierzęta, artykuły i karma dla zwierząt, sprzęt komputerowy, nośniki danych, pojazdy, akcesoria
samochodowe, wyroby jubilerskie, wyroby zegarmistrzowskie, wyroby gospodarstwa domowego, chemikalia, narzędzia, wyroby budowlane, meble, szkło, art. sportowe, książki,
publikacje drukowane w celu ich sprzedaży i swobodnego
wyboru centrum handlowym, sklepie wielobranżowym, supermarkecie, hurtowni, punkcie detalicznym, salonie, poprzez zamówienia korespondencyjne, za pośrednictwem
usługi elektronicznej, w systemie telezakupów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, informacja o reklamie, informacja
o zarządzaniu w działalności handlowej, informacja o administrowaniu działalności handlowej, informacja o pracach biurowych, informacja o organizacji i zarządzaniu działalnością
gospodarczą w zakresie przedsięwzięć budowlanych polegających na budowie kompleksów i przygotowaniu kompleksów handlowych, obiektów niemieszkalnych i mieszkalnych
do wynajmowania, użyczania, sprzedaży, informacja o targach, wystawach handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, obsłudze marketingowej i promocji obrotu nieruchomościami, informacja o przetargach na rynku obrotu nieruchomościami, w tym gruntami,
kompleksami handlowymi, powierzchniami użytkowymi
i lokalami mieszkalnymi, informacja o zarządzaniu i administrowaniu centrum handlowo – usługowo – rozrywkowym,
informacja o dekoracji wystaw sklepowych, o usługach w zakresie gromadzenia towarów – produkty spożywcze, napoje
i alkohole, odzież, artykuły tekstylne, wyroby futrzarskie, okrycia głowy, obuwie, torby, walizy, wyroby skórzane, sprzęt elektryczny i elektroniczny, RTV, AGD, oświetlenie, farmaceutyki,
kosmetyki, środki czystości, gry i zabawki, książki, art. papierowe, rośliny i kwiaty, zwierzęta, artykuły i karma dla zwierząt,
sprzęt komputerowy, nośniki danych, pojazdy, akcesoria samochodowe, wyroby jubilerskie, wyroby zegarmistrzowskie,
wyroby gospodarstwa domowego, chemikalia, narzędzia,
wyroby budowlane, meble, szkło, art. sportowe, książki, publikacje drukowane w celu ich sprzedaży i swobodnego wybo-
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ru centrum handlowym, sklepie wielobranżowym, supermarkecie, hurtowni, punkcie detalicznym, salonie, poprzez zamówienia korespondencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej, w systemie telezakupów, informacja o promocji
sprzedaży dla osób trzecich, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi związane z finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i przygotowaniu kompleksów handlowych, obiektów niemieszkalnych i mieszkalnych do wynajmowania, użyczania, sprzedaży, zarządzanie
obrotem nieruchomości, usługi finansowe w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, doradztwo w zakresie obrotu
nieruchomościami, usługi pośrednictwa w sprawach kupna
i sprzedaży nieruchomości, najmu budynków, lokali i powierzchni handlowych i użytkowych, zbieranie czynszu, wycena nieruchomości, wynajmowanie powierzchni handlowych, biurowych, użytkowych oraz pomieszczeń mieszkalnych, wynajem powierzchni nieruchomości, wynajem powierzchni w centrum handlowo – rozrywkowo- usługowym,
pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali, powierzchni handlowych i użytkowych, rozliczanie transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, w tym kompleksami handlowymi,
lokalami, powierzchniami użytkowymi, doradztwo dot. administrowania nieruchomościami, w tym kompleksami handlowymi, lokalami, powierzchniami użytkowymi, informacja
o ubezpieczeniach, informacja o usługach finansowych, informacja o usługach monetarnych, usługach w zakresie majątku nieruchomego, informacja o usługach związanych z finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających
na budowie i przygotowaniu kompleksów handlowych,
obiektów niemieszkalnych i mieszkalnych do wynajmowania,
użyczania, sprzedaży, informacja o zarządzaniu obrotem nieruchomości, informacja o usługach finansowych w zakresie
wynajmu majątku nieruchomego, doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami, informacja o usługach pośrednictwa
w sprawach kupna i sprzedaży nieruchomości, najmu budynków, lokali i powierzchni handlowych i użytkowych, informacja o zbieraniu czynszu, wycenie nieruchomości, wynajmowaniu powierzchni handlowych, biurowych, użytkowych
oraz pomieszczeń mieszkalnych, informacja o wynajmie powierzchni nieruchomości, wynajmie powierzchni w centrum
handlowo – rozrywkowo- usługowym, pośrednictwie w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali, powierzchni
handlowych i użytkowych, informacja o rozliczaniu transakcji
kupna i sprzedaży nieruchomości, informacja o administrowaniu nieruchomościami, w tym kompleksami handlowymi,
lokalami, powierzchniami użytkowymi, o doradztwie dot. administrowania nieruchomościami, w tym kompleksami handlowymi, lokalami, powierzchniami użytkowymi, 37 usługi
budowlane, naprawy, a mianowicie naprawy budynków,
wind, instalacji i systemów elektrycznych, wodnych, gazowych, kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, urządzeń telekomunikacyjnych, komputerów, usługi instalacyjne
w zakresie infrastruktury budynków, wind systemów elektrycznych, wodnych, gazowych, kanalizacyjnych, grzewczych,
klimatyzacyjnych, infrastruktury komunikacyjnej, komputerów, usługi developerskie w zakresie wznoszenia nowych
obiektów budowlanych, usługi budowlane, budowanie kompleksów handlowych, lokali niemieszkalnych i mieszkalnych
oraz osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, usługi
w zakresie realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i przygotowaniu kompleksów handlowych, obiektów niemieszkalnych i mieszkalnych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, usługi remontowe, naprawy obiektów budowlano – mieszkaniowych,
usługi i roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne i montażo-
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we, usługi generalnego wykonawcy i inwestora robót budowlanych, informacja o usługach budowlanych, informacja
o naprawach, a mianowicie naprawach budynków, wind, instalacji i systemów elektrycznych, wodnych, gazowych, kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, urządzeń telekomunikacyjnych, komputerów, informacja o usługach instalacyjnych w zakresie infrastruktury budynków, wind systemów
elektrycznych, wodnych, gazowych, kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, infrastruktury komunikacyjnej, komputerów, informacja o usługach developerskich w zakresie
wznoszenia nowych obiektów budowlanych, o usługach budowlanych, informacja o budowaniu kompleksów handlowych, lokali niemieszkalnych i mieszkalnych oraz osiedli
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, informacja o usługach
w zakresie realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i przygotowaniu kompleksów handlowych, obiektów niemieszkalnych i mieszkalnych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, informacja
o usługach remontowych, informacja o naprawach obiektów
budowlano – mieszkaniowych, informacja o usługach i robotach ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych,
informacja o usługach generalnego wykonawcy i inwestora
robót budowlanych,doradztwo dot. usług budowlanych, doradztwo dot. napraw, a mianowicie napraw budynków, wind,
instalacji i systemów elektrycznych, wodnych, gazowych, kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, urządzeń telekomunikacyjnych, komputerów, doradztwo dot. usług instalacyjnych w zakresie infrastruktury budynków, wind systemów elektrycznych, wodnych, gazowych, kanalizacyjnych,
grzewczych, klimatyzacyjnych, infrastruktury komunikacyjnej, komputerów, doradztwo dot. usług developerskich w zakresie wznoszenia nowych obiektów budowlanych, usług
budowlanych, doradztwo dot. budowania kompleksów handlowych, lokali niemieszkalnych i mieszkalnych oraz osiedli
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, doradztwo dot. usług
w zakresie realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i przygotowaniu kompleksów handlowych, obiektów niemieszkalnych i mieszkalnych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, doradztwo
dot. usług remontowych, doradztwo dot. napraw obiektów
budowlano – mieszkaniowych, doradztwo dot. usług i robót
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, doradztwo dot. usług generalnego wykonawcy i inwestora robót budowlanych, 39 transport, parkowanie i składowanie
towarów, organizowanie podróży, wynajem miejsc parkingowych, garaży, powierzchni i obiektów magazynowych, wynajmowanie powierzchni na salony samochodowe, administrowanie miejscami parkingowymi, wynajmowanie powierzchni magazynowej i urządzeń chłodniczych do przechowywania żywności, usługi agencji turystycznych, informacja o transporcie, informacja o parkowaniu i składowaniu
towarów, informacja o organizowaniu podróży, informacja
o wynajmie miejsc parkingowych, garaży, powierzchni
i obiektów magazynowych, informacja o wynajmowaniu powierzchni na salony samochodowe, informacja o administrowaniu miejscami parkingowymi, informacja o wynajmowaniu powierzchni magazynowej i urządzeń chłodniczych
do przechowywania żywności, informacja o usługach agencji
turystycznych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi
w zakresie sportu i kultury, organizowanie i obsługa konkursów i loterii, obsługa sal kinowych i salonów gier, parki rozrywki, kręgielnie, salony fitness, organizowanie imprez sportowych, wynajmowanie powierzchni w celu organizowania
imprez kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych przez osoby trzecie, informacja o imprezach, spektaklach i wystawach, informacja o nauczaniu, informacja o nauczaniu i kształceniu, informacja o usługach w za-
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kresie sportu i kultury, informacja o konkursach i loteriach, informacja o parkach rozrywki, kręgielniach i salonach fitness,
42 badanie oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, usługi projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie badań, ekspertyz i analiz technicznych i ekonomicznych w dziedzinie usług developerskich, usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, ekspertyzy inżynieryjne i badania techniczne związane z pracami budowlanymi,
planowanie urbanistyczne kompleksów handlowych i osiedli
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, informacja o badaniu
oraz usługach naukowych i technicznych oraz ich projektowaniu, informacja o analizach przemysłowych i usługach badawczych, informacja o projektowaniu i ulepszaniu sprzętu
oraz oprogramowania komputerowego, informacja o usługach projektowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, informacja o projektowaniu konstrukcji, budynków, informacja o wykonywaniu badań, ekspertyz i analiz
technicznych i ekonomicznych w dziedzinie usług developerskich, usługach w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, informacja o ekspertyzach inżynieryjnych i badaniach technicznych związanych z pracami budowlanymi,
informacja o planowaniu urbanistycznym kompleksów handlowych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, usługi w zakresie prowadzenia punktów gastronomicznych, restauracji, kawiarni, barów, snack-barów,
dostarczanie potraw i napojów, informacja o usługach zaopatrzenia w żywność i napoje, informacja o tymczasowym zakwaterowaniu, informacja o usługach w zakresie prowadzenia punktów gastronomicznych, restauracji, kawiarni, barów,
snack-barów, dostarczanie potraw i napojów, 44 usługi w zakresie prowadzenia salonów fryzjerskich, salonów piękności,
gabinetów odnowy biologicznej, gabinetów fizjoterapeutycznych, punktów usług optycznych, informacja o usługach
w zakresie prowadzenia salonów fryzjerskich, salonów piękności, gabinetów odnowy biologicznej, gabinetów fizjoterapeutycznych, punktów usług optycznych.
514333
(220) 2020 06 03
GARUDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GARUDA
(510), (511) 5 farmaceutyki, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, 41 edukacja, prowadzenie szkół, organizowanie konkursów, sympozjów i szkoleń, usługi wydawnicze,
44 usługi medyczne i weterynaryjne, szpitale.
(210)
(731)

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

514523
(220) 2020 08 04
SALEM DANIEL, Jarosław
(znak słowno-graficzny)
Marrani

(531) 27.05.01
(510), (511) 37 brukarstwo i kafelkowanie, budowa domów,
budowa części budynków, budowa fundamentów, budowa
fundamentów budynków, budowa ganków, budowa kuchni,
budowa podłóg, budowa prywatnych budynków mieszkal-
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nych, budowa przeszklonych pomieszczeń, budowa przybudówek, budowa schodów z drewna, budowa ścian, budowa
ścian działowych we wnętrzach, budowa ścianek działowych,
budowa stropów, budowanie domów, budowanie nieruchomości, budowanie platform [tarasów], budowlana (informacja
-), budownictwo, budownictwo mieszkaniowe, burzenie konstrukcji, ciesielstwo, dekarstwo (usługi -), doradztwo dotyczące
budownictwa mieszkalnego i budynków, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), impregnacja wodoodporna budynków podczas budowy, informacja budowlana, instalacja i naprawa rurociągów,
instalacja izolacji termicznej w budynkach, instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach,
instalacja osprzętu i wyposażenia w budynkach, instalacja
piwnicznych produktów wodoodpornych, instalacja pokryć
dachowych, instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, instalacja rurociągów, izolacja dachów, izolacja ścian
wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, izolowanie
budynków, izolowanie budynków w trakcie budowy, izolowanie dachów, karczowanie korzeni drzew, konsolidacja gruntu,
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 lakierowanie, malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, malowanie natryskowe, malowanie powierzchni
budynków, malowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, montaż izolacji do budynków, montaż paneli gipsowych, montaż płyt ściennych, montaż podłóg drewnianych,
montaż ścian działowych kartonowo-gipsowych, nadzór budowlany, nadzór budowlany na miejscu, nadzór nad budowaniem konstrukcji, nadzór nad renowacją budynków, nadzór
nad robotami budowlanymi, nadzór nad wyburzaniem budynków, nakładanie faktur na sufity, nakładanie farb ochronnych na drewno, nakładanie farb ochronnych na budynki, nakładanie farby w sprayu, nakładanie jastrychów, nakładanie
pokryć powierzchniowych, nakładanie powłok na budynki,
nakładanie powłok nieprzemakalnych na dachy, nakładanie
powłok ochronnych na powierzchnie wgłębień, nakładanie
powłok ochronnych na budynki, nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie budynków, nakładanie wodoodpornych wykładzin, nakładanie wylewki posadzkowej, oczyszczanie terenu, pokrywanie przejść (korytarzy), powlekanie betonu, powlekanie [malowanie], powlekanie murów, przekopywanie [wykopywanie], przygotowanie powierzchni schodów
do położenia podkładów i pokryć, przygotowanie powierzchni podłóg do położenia podkładów i pokryć, przygotowanie
terenu [budownictwo], szlifowanie papierem ściernym, szlifowanie przy użyciu pumeksu, tynkowanie, udzielanie informacji budowlanych, udzielanie informacji budowlanych za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informacji związanych z renowacją budynków, układanie parkietów, układanie
płytek podłogowych, układanie pokryć sufitów, układanie
przewodów głównych, układanie rur, układanie sufitów, usługi
brukarskie, usługi budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane
w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane w zakresie
budynków mieszkalnych, usługi dekarskie, usługi demontażu,
usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, usługi
doradcze dotyczące konstrukcji budynków i innych struktur,
usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, usługi doszczelniania budynków, usługi generalnych wykonawców budowlanych, usługi hydrauliczne, usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac
budowlanych], usługi instalacji dachów, usługi instalowania
rur, usługi izolacyjne, usługi malarskie, usługi malowania do-
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mów, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących, nieruchomości, usługi rozbiórkowe, usługi
tynkowania, 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 malowania i prac
dekoratorskich, usługi w zakresie nakładania powłok ochronnych na zewnątrz budynków, usługi w zakresie powlekania
podłóg, usługi w zakresie przenoszenia mas ziemnych, usługi
w zakresie rozbiórek, usługi w zakresie wykopywania, usługi
w zakresie zabezpieczania przed wilgocią budynków w trakcie, budowy, usługi wykonawców instalacji elektrycznych,
usługi w zakresie wykopywania, usługi w zakresie zabezpieczania przed wilgocią budynków w trakcie budowy, usługi
wbijania pali, usługi wykonawców instalacji elektrycznych, wymiana cegieł i przebudowa pieców, wyrównywanie betonu,
wyrównywanie terenu budowy, zabezpieczanie budynków
przed wilgocią podczas ich budowy, zabezpieczanie przeciwwilgociowe piwnic, zabezpieczanie przed ogniem w czasie
budowy, zabezpieczanie przed wilgocią w czasie budowy,
zapobieganie osiadaniu budynków i poprawki w tym zakresie,
zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projektem budowy, zbrojenie
budynków, budowlany sprzęt (wynajem -), instalacja materiałów izolacyjnych, instalacja mebli, instalacja sprzętu hydraulicznego, instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, instalacja sprzętu audiowizualnego, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja urządzeń oświetleniowych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja), instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, instalowanie mebli na wymiar, instalowanie wyposażenia kuchennego, instalowanie wewnętrznych
ścianek działowych, instalowanie wewnętrznych ścianek działowych w budynkach, konserwacja i naprawa podłóg, konserwacja i naprawa rynien dachowych, konserwacja i naprawy
budynków, montaż drzwi, montaż drzwi i okien, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, montaż
ogrodzeń, montaż okładziny zewnętrznych ścian budynku,
montaż okuć do drzwi, montaż paneli gipsowych, montaż
płyt ściennych, montaż podłóg drewnianych, montaż podłóg
laminowanych, montaż podłóg podniesionych, montaż podłóg z imitacji drewna], nakładanie powłok w celu naprawy
ścian, naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, naprawa i konserwacja urządzeń multimedialnych, naprawa lub
konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych, naprawa lub konserwacja maszyn i systemów do produkcji obwodów scalonych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
budowlanych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
elektronicznych, naprawa maszyn budowlanych i sprzętu budowlanego, naprawa lub konserwacja sprzętu budowlanego,
naprawa maszyn i urządzeń do gier, naprawa odbiorników
radiowych, naprawa odbiorników radiowych lub telewizyjnych, naprawa odkurzaczy, naprawa ogrodzeń, naprawa płytek, naprawa podłóg drewnianych, naprawa podłóg laminowanych, naprawa podłóg z imitacji drewna, naprawa sprzętu
elektrycznego, naprawa systemów kanalizacji, naprawa systemów stereo, naprawa szyldów, naprawa telewizorów, naprawa urządzeń elektronicznych, naprawa urządzeń elektrycznych, naprawcze roboty budowlane, naprawy betonu, naprawy elementów betonowych, odnawianie wnętrz budynków,
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odnawianie wyposażenia łazienek, renowacja kuchni, serwis
urządzeń elektronicznych, sprzątanie nieruchomości, stawianie szyldów, stawianie tablic reklamowych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i systemów do produkcji układów scalonych, udzielanie informacji
związanych z naprawą i konserwacją pieców, udzielanie informacji związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, układanie płytek podłogowych, układanie podłóg warstwowych,
układanie pokryć podłogowych, układanie pokryć sufitów,
układanie przewodów głównych, układanie sufitów, układanie
wykładziny dywanowej, usługi dekoracyjnego malowania
wnętrz domów, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu hydraulicznego, usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu
audiowizualnego, usługi doradcze w zakresie konserwacji budynków, usługi hydrauliczne i szklarskie, usługi informacyjne
dotyczące renowacji budynków, usługi informacyjne w zakresie konserwacji systemów zabezpieczających, usługi informacyjne związane z instalacją systemów zabezpieczających,
usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, usługi izolacyjne, usługi konserwacji podłóg, usługi malarskie, usługi malowania dekoracyjnego, usługi malowania domów, usługi naprawcze w zakresie pokryć podłóg, usługi naprawcze w zakresie pokryć
ścian, usługi naprawcze w zakresie pokryć schodów, usługi
układania przewodów elektrycznych, usługi uszczelniania
wnętrz, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, usługi w zakresie malowania i prac dekoratorskich, usługi w zakresie montażu rusztowań, usługi w zakresie stawiania ogrodzeń, usługi
wykonawców instalacji elektrycznych, usługi wykonawców
w zakresie płyt gipsowych, usługi zabezpieczania przed wilgocią, usługi zabezpieczania przed korozją, 42 administracja
serwerami pocztowymi, administracja serwerów, administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych,
aktualizowanie banków pamięci systemów komputerowych,
aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, analizy
komputerowe, analizy systemów komputerowych, badania
dotyczące przetwarzania danych, badania dotyczące technik
telekomunikacyjnych, badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, badania przy użyciu analiz porównawczych
w zakresie wydajności, systemów komputerowych, badania
przy użyciu analiz porównawczych w zakresie efektywności
systemów komputerowych, badania techniczne dotyczące
komputerów, badania technologiczne dotyczące komputerów, badania w dziedzinie komputerów, badania w dziedzinie
sztucznej inteligencji, badania w dziedzinie technologii informacyjnej, badania w dziedzinie technologii przetwarzania danych, badania z zakresu skomputeryzowanej automatyzacji
procesów technicznych, badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów administracyjnych, badania
związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów
przemysłowych, certyfikacja danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], diagnozowanie problemów
ze sprzętem komputerowym przy użyciu oprogramowania,
doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
eksploracja danych, hosting, oprogramowanie jako usługa
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, integracja systemów i sieci komputerowych, inżynieria komputerowa, konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, obsługiwanie wyszukiwarek, opracowywanie
i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów
i oprogramowania, opracowywanie komputerów, opracowywanie sieci komputerowych, opracowywanie sprzętu komputerowego, opracowywanie systemów do przesyłania danych,
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opracowywanie systemów komputerowych, opracowywanie
systemów przetwarzania danych, opracowywanie systemów
przechowywania danych, opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, pisanie techniczne, planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych on-line na rzecz osób trzecich, projektowanie i opracowywanie urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych, projektowanie i opracowywanie
aparatury, przyrządów i sprzętu do bezprzewodowej transmisji danych, projektowanie i opracowywanie systemów
do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych, projektowanie
i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych,
projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania
danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
do elektronicznych baz danych, projektowanie i opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, projektowanie
i opracowywanie systemów komputerowych, projektowanie
i opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, projektowanie komputerów i oprogramowania komputerowego
do analiz i sprawozdawczości handlowej, projektowanie systemów magazynowania danych, projektowanie, tworzenie
i programowanie stron internetowych, projektowanie urządzeń do przetwarzania danych, przygotowywanie programów komputerowych do przetwarzania danych, rozwiązywanie problemów w postaci diagnozowania problemów z elektroniką użytkową, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, rozwój sprzętu komputerowego, systemy komputerowe (analizy -), tworzenie cyfrowych
znaków wodnych, tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, tworzenie platform komputerowych na rzecz osób trzecich, udzielanie informacji na temat
projektowania i opracowywania, oprogramowania, systemów
i sieci komputerowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania narzędzi do opracowywania, oprogramowania dostępnych on-line nie do pobrania, usługi analityczne w zakresie
komputerów, usługi diagnostyki komputerowej, usługi doradcze i informacyjne w zakresie komputerowych urządzeń peryferyjnych, usługi informatyki kwantowej, usługi inżynieryjne
w zakresie komputerów, usługi komputerowe do analizy danych, usługi konfiguracji sieci komputerowych, usługi migracji
danych, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi technologiczne w zakresie komputerów, usługi
w zakresie badań komputerowych, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie projektowania i programowania komputerów, usługi w zakresie sieci komputerowej,
wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogramowaniu
komputerowym, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, zapewnianie infrastruktury centrów danych, zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych [EDP], zarządzanie projektami
komputerowymi, zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, zarządzanie techniczne sprzętem gospodarstwa domowego i sprzętem komputerowym, zarządzanie
usługami w zakresie technologii informacyjnych [ITSM], zdalne
administrowanie serwerem, usługi doradcze w dziedzinie
technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi testowania diagnostycznego wspomagane
komputerowo, kontrola jakości ukończonych budynków, kontrola jakości usług kontrola jakości w zakresie systemów komputerowych, kontrola jakości w zakresie oprogramowania
komputerowego, kontrola jakości wytworzonych produktów,
ocena wydajności przetwarzania danych w oparciu o test

12

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

wzorcowy, ocena wydajności systemów komputerowych
w oparciu o test wzorcowy, testowanie programów komputerowych, testowanie sprzętu informatycznego, testowanie systemów elektronicznego przetwarzania danych, testowanie
urządzeń, usługi inżynieryjne w zakresie diagnostyki układów
scalonych, usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, znajdowanie i usuwanie błędów w oprogramowaniu komputerowym dla osób trzecich [debugowanie], badania w zakresie projektowania komputerów, doradztwo projektowe,
doradztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo w zakresie opracowywania produktów, doradztwo w zakresie projektów technologicznych, doradztwo w zakresie
projektowania sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie produktów, opracowywanie produktów dla osób trzecich, planowanie [projektowanie] dobudówek, planowanie
[projektowanie] kuchni, planowanie [projektowanie] łazienek,
planowanie [projektowanie] budynków, planowanie projektu,
planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, prace badawczo-rozwojowe nad produktami, profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, profesjonalne doradztwo w zakresie projektowania kuchni na wymiar, profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, projektowanie
budowlane, projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie gier, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, projektowanie grafiki i barw firmowych
dla potrzeb tożsamości firm, projektowanie i opracowywanie
sieci, projektowanie i opracowywanie stron internetowych,
projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa
danych elektronicznych, projektowanie i opracowywanie baz
danych, projektowanie i opracowywanie nowych produktów,
projektowanie i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych,
projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych,
projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron
WWW, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia
stron WWW w Internecie, projektowanie i rozwój sprzętu
komputerowego, projektowanie i testowanie nowych produktów, projektowanie i testowanie w zakresie opracowywania nowych produktów, projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie witryn internetowych dla osób trzecich, projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób
trzecich, projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla
osób trzecich, projektowanie induktorów elektromagnetycznych na zamówienie, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie komponentów mechanicznych
i mikromechanicznych, projektowanie komputerów, projektowanie komputerowych stron internetowych, projektowanie
komputerowych konfiguracji klastrowych, projektowanie
komputerowych baz danych, projektowanie konstrukcji, projektowanie kuchni, projektowanie łazienek, projektowanie
logo w celu tworzenia tożsamości firm, projektowanie mikroczipów dla osób trzecich, projektowanie mikroczipów komputerowych, projektowanie modeli, projektowanie naukowe
i technologiczne, projektowanie nazw firmowych, projektowanie nowych produktów, projektowanie ogrzewania, projektowanie płytek obwodów elektrycznych, projektowanie produktów, projektowanie produktów konsumenckich, projektowanie produktów przemysłowych, projektowanie produktu
[wzornictwo], projektowanie sieci komputerowych na rzecz
osób trzecich, projektowanie specyfikacji komputerowych,
projektowanie sprzętu dla operatorów audio i wideo, projek-
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towanie sprzętu do przetwarzania sygnałów cyfrowych, projektowanie sprzętu do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, projektowanie sprzętu do konwertowania danych i treści multimedialnych z i na inne protokoły, projektowanie sprzętu do automatyzacji biura, projektowanie sprzętu
do magazynowania i przywoływania danych multimedialnych, projektowanie stron domowych i stron internetowych,
projektowanie stron głównych i witryn internetowych, projektowanie stron głównych, projektowanie stron internetowych
w celach reklamowych, projektowanie systemów elektronicznych, projektowanie systemów elektrycznych, projektowanie
systemów informatycznych związanych z finansami, projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania,
projektowanie systemów inżynierii budowlanej, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie systemów komunikacyjnych, projektowanie systemów oświetleniowych,
projektowanie systemów pomiarowych, projektowanie systemów pomieszczeń dla zwierząt laboratoryjnych, projektowanie systemów przetwarzania danych, projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie technik malowania, projektowanie transformatorów elektromagnetycznych na zamówienie, projektowanie układów scalonych, projektowanie wizualne, projektowanie wizytówek, projektowanie wnętrz budynków, projektowanie wzorów, projektowanie zewnętrznej części budynków, projektowanie znaków, projektowanie znaków
towarowych, projekty architektoniczne w zakresie dekoracji
ścian zewnętrznych, przygotowywanie parametrów projektowych dla obrazów wizualnych, przygotowywanie sprawozdań
w zakresie grafiki, przygotowywanie sprawozdań w odniesieniu do wzornictwa użytkowego, renderowanie grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa obrazów), rysowanie konstrukcji,
sporządzanie raportów dotyczących projektowania, sporządzanie raportów projektowych, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz
budynków, tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, tworzenie i projektowanie stron internetowych
dla osób trzecich, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich
[usługi informatyczne], tworzenie i uaktualnianie stron głównych do sieci komputerowych, tworzenie i utrzymywanie
stron komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób
trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie platform internetowych do handlu
elektronicznego, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie
stron internetowych, tworzenie stron elektronicznych, tworzenie stron głównych do sieci komputerowych, tworzenie stron
głównych dla osób trzecich, tworzenie stron internetowych,
tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, tworzenie witryn internetowych, tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług on-line i Internetu, udostępnianie strony internetowej z informacjami w dziedzinie
aranżacji wnętrz, udzielanie informacji dotyczących wzornictwa przemysłowego, udzielanie informacji w dziedzinie opracowywania produktów, udzielanie informacji w dziedzinie
projektowania produktów, usługi doradcze w dziedzinie projektowania systemów informacyjnych, usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz, usługi doradcze w zakresie projektowania systemów komputerowych, usługi doradcze w zakresie projektowania, usługi doradcze w zakresie wzornictwa
przemysłowego, usługi doradcze w zakresie projektowania
sprzętu komputerowego, usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, usługi graficzne, usługi ilustrowania
graficznego na rzecz osób trzecich, usługi informacyjne dotyczące harmonizacji kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, usługi informacyjne dotyczące łączenia
kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania powierzchni zewnętrznych, usługi informacyjne dotyczące łą-
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czenia kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania
wnętrz, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz,
usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, usługi naukowe i projektowanie w tym zakresie, usługi projektów graficznych, usługi projektowania graficznego wspomaganego
komputerowo, usługi projektowania grafiki komputerowej,
usługi projektowania i planowania dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego, usługi projektowania łazienek, usługi projektowania systemów komputerowych, usługi projektowania
technicznego wspomaganego komputerowo, usługi projektowania technicznego związane z instalacjami do ogrzewania,
usługi projektowania w odniesieniu do komputerów, usługi
projektowania w odniesieniu do sprzętu komputerowego,
usługi projektowania w odniesieniu do systemów komputerowych, usługi projektowania w zakresie procesorów danych,
usługi projektowania w zakresie tworzenia sieci, usługi projektowania wnętrz budynków, usługi projektowania związane
z układami scalonymi, usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, usługi projektowe w dziedzinie sprzętu
i programów komputerowych, usługi projektowe w zakresie
opracowań graficznych, usługi w dziedzinie wzornictwa przemysłowego dotyczącego komputerów, usługi w zakresie grafiki komputerowej, usługi w zakresie ilustrowania (projektowanie), usługi w zakresie komputerowego projektowania części
i form, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, usługi w zakresie projektowania produktów,
usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych,
usługi w zakresie projektowania sprzętu komputerowego,
usługi w zakresie projektowania mikroukładów, usługi w zakresie projektowania wnętrz oraz usługi informacyjne i doradcze w tym zakresie, usługi w zakresie projektowania domów,
usługi w zakresie projektowania stron internetowych, usługi
w zakresie projektowania wspomaganego komputerowo,
usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego, usługi w zakresie tworzenia witryn internetowych, usługi
w zakresie wspomaganego komputerem projektowania i rysunku technicznego, usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania technicznego, usługi związane
z opracowywaniem baz danych, usługi związane z projektowaniem graficznym [sztuka], wspomagane komputerowo
projektowanie form, wspomagane komputerowo projektowanie grafiki wideo, wspomagane komputerowo usługi projektowe związane z architekturą, wypożyczanie sprzętu
do projektowania, wzornictwo i opracowywanie produktów,
wzornictwo przemysłowe, wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, wzornictwo przemysłowe wspomagane
komputerowo.
514811
(220) 2020 06 17
LAFRENTZ DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LFe LafEstate
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 36 zarządzanie inwestycjami, usługi w zakresie
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
usługi agencji nieruchomości, usługi finansowe w zakresie
nieruchomości, usługi w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości, usługi doradztwa ekonomiczno-finansowego
w zakresie budownictwa, 37 usługi budowlane i konstrukcyj-
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ne, budowa obiektów usługowo-handlowych, usługi napraw
budowlanych, montaż [instalacja] konstrukcji budynków, instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, montaż [instalacja] instalacji maszynowych, instalacja maszyn, nadzór budowlany, usługi w zakresie remontów budynków, remont nieruchomości, budowa budynków
mieszkaniowych, komercyjnych, usługowych i handlowych,
rozbiórka budynków, wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu
budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, usługi instalacyjne platform roboczych i budowlanych,
instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, usługi w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych oraz pozostałych instalacji budowlanych,
w tym cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, zarządzanie
projektem budowy, usługi doradztwa organizacyjnego w zakresie budownictwa, 42 projektowanie budowlane, usługi architektoniczne, w szczególności opracowywanie projektów
architektonicznych oraz doradztwo w zakresie architektury
związane z projektowaniem budowlanym, projektowaniem
urbanistycznym i architektonicznym kształtowaniem krajobrazu, usługi i doradztwo w zakresie inżynierii budowlanej,
badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, usługi doradztwa technicznego w zakresie budownictwa.
514812
(220) 2020 06 17
LAFRENTZ DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) LAFESTATE
(510), (511) 36 zarządzanie inwestycjami, usługi w zakresie
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
usługi agencji nieruchomości, usługi finansowe w zakresie
nieruchomości, usługi w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości, usługi doradztwa ekonomiczno-finansowego
w zakresie budownictwa, 37 usługi budowlane i konstrukcyjne, budowa obiektów usługowo-handlowych, usługi napraw budowlanych, montaż [instalacja] konstrukcji budynków, instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych
i budowlanych, montaż [instalacja] instalacji maszynowych,
instalacja maszyn, nadzór budowlany, usługi w zakresie remontów budynków, remont nieruchomości, budowa budynków mieszkaniowych, komercyjnych, usługowych i handlowych, rozbiórka budynków, wynajem narzędzi, instalacji
i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego
i konserwacyjnego, usługi instalacyjne platform roboczych
i budowlanych, instalacja prefabrykowanych elementów
budowlanych, usługi w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych oraz pozostałych instalacji
budowlanych, w tym cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, zarządzanie projektem budowy, usługi doradztwa organizacyjnego w zakresie budownictwa, 42 projektowanie
budowlane, usługi architektoniczne, w szczególności opracowywanie projektów architektonicznych oraz doradztwo
w zakresie architektury związane z projektowaniem budowlanym, projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym
kształtowaniem krajobrazu, usługi i doradztwo w zakresie
inżynierii budowlanej, badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, usługi doradztwa technicznego w zakresie budownictwa.
(210)
(731)

(210) 514850
(220) 2020 06 18
(731) PRUSATOR AGNIESZKA FUTURE FOODS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) GOPlant roślinne mięso

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.03, 05.07.02
(510), (511) 29 substytuty mięsa, substytuty mięsa na bazie
warzyw, formowane teksturowane białko roślinne do użytku
jako substytut mięsa.
514962
(220) 2020 07 20
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mtp GRUPA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 35 organizacja targów, megaeventów, koncertów, zawodów sportowych, spotkań biznesowych, konferencji oraz wielu usług komplementarnych, dedykowanych biznesowi i indywidualnym klientom, obszar działalności: Polska
i cały świat, 41 tworzenie wydarzeń związanych z kulturą,
edukacją lub rozrywką.
515131
(220) 2020 06 24
VONDER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SkyReach
(510), (511) 35 usługi doradcze dotyczące organizacji działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie handlu, zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami,
reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, 36 usługi doradztwa w zakresie inwestycji kapitałowych, inwestycji na rynku nieruchomości, usługi developerskie zawarte w tej klasie, polegające na tworzeniu, pozyskiwaniu i pośredniczeniu w pozyskiwaniu kapitałów, tworzeniu wzajemnego funduszu inwestycyjnego, pozyskiwaniu
nieruchomości gruntowych pod inwestycje budowlane
i ich sprzedaży, wynajem i dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie powierzchni mieszkalnej, biurowej i handlowej,
usługowej, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościami mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi, usługi w zakresie zarządzania i wyceny nieruchomości,
pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu
nieruchomości, powierzchni mieszkalnej, powierzchni handlowej i usługowej, zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi, zarządzanie
inwestycjami kapitałowymi, finansowe usługi doradcze
i konsultingowe, 37 usługi w zakresie nadzoru budowlanego,
w tym nadzór budowlany w ramach usług developerskich,
usługi budowlane, budowa nowych obiektów, wyposażanie
w instalacje budowlane, przebudowy, remonty, konserwacja, naprawy wyposażenia, usługi developerskie polegające
(210)
(731)
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na zabudowie nieruchomości gruntowych, 39 wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, usługi związane z parkowaniem samochodów, wynajmowanie powierzchni i obiektów magazynowych, 42 usługi konsultacyjne dotyczące
architektury, usługi inżynieryjne i w zakresie architektury,
projektowanie budowlane, miernictwo [pomiary], pomiary
geodezyjne, poszukiwania geologiczne, usługi inżynieryjne,
badania i opracowywanie projektów technicznych, badania techniczne, projektowanie dekoracji wnętrz, doradztwo
w zakresie oszczędności energii, badania w zakresie ochrony
środowiska naturalnego, usługi kontroli jakości, 45 obsługa
prawna inwestycji budowlanych, wynajmu, sprzedaży i pośrednictwa w handlu nieruchomościami.
(210)
(731)
(540)
(540)

515194
(220) 2020 06 25
RETTER WŁADYSŁAW, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
OLIGODERM 303

(531) 26.01.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, kremy kosmetyczne,
mleczka kosmetyczne, balsamy kosmetyczne, dezodoranty
osobiste, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne, wody toaletowe, kremy, mleczka i balsamy do ciała,
maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, olejki perfumeryjne, toniki, żele, preparaty do kąpieli, preparaty do makijażu,
preparaty kosmetyczne wyszczuplające, olejki eteryczne,
perfumy, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy-make-up, kremy do rąk, tusze do rzęs, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, mydła w kostce, w płynie, w żelu,
pasty, płyny, proszki do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów
medycznych, preparaty do ciała o działaniu leczniczym, antyseptyki, preparaty do celów leczniczych, antybakteryjne
środki do mycia rąk, białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, medyczne środki opatrunkowe, detergenty do celów medycznych, dezodoranty inne niż dla ludzi i zwierząt,
żywność dietetyczna przystosowana do celów medycznych,
żywność dla niemowląt, guma do żucia do celów medycznych, herbaty lecznicze ziołowe, kleje do protez zębowych,
kompresy, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze preparaty do włosów, lecznicze preparaty do czyszczenia zębów,
maści do celów farmaceutycznych, maści do leczenia oparzeń słonecznych, mleko w proszku dla niemowląt, mydła
antybakteryjne i dezynfekcyjne, płyny do płukania jamy
ustnej do celów medycznych, preparaty do kąpieli do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciw oparzeniom słonecznym, preparaty witaminowe, produkty uboczne z procesu obróbki
ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, sole
do kąpieli do celów medycznych, sole wód mineralnych,
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy
witaminowe w postaci plastrów, szampony lecznicze, środ-
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ki do oczyszczania powietrza, środki przeciw poceniu stóp,
środki odkażające, środki wspomagające odchudzanie, zioła
lecznicze, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne,
stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu
i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania ran,
stosowane w chirurgii.
515210
(220) 2020 06 26
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) KWK CHWAŁOWICE
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania
węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla
i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja,
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych,
usługi transportowe.
(210)
(731)

515214
(220) 2020 06 26
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) KWK JANKOWICE
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania
węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla
i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja,
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych,
usługi transportowe.
(210)
(731)

515216
(220) 2020 06 26
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) KWK MARCEL
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania
węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla
i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja,
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych,
usługi transportowe.
(210)
(731)
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515222
(220) 2020 06 26
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) KWK BIELSZOWICE
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania
węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla
i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja,
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych,
usługi transportowe.
(210)
(731)

515224
(220) 2020 06 26
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) KWK HALEMBA
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania
węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla
i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja,
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych,
usługi transportowe.
(210)
(731)

515226
(220) 2020 06 26
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) KWK PIAST-ZIEMOWIT
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania
węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla
i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja,
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych,
usługi transportowe.
(210)
(731)

515227
(220) 2020 06 26
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) KWK PIAST
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjono-

(210)
(731)
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wanie, 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 węgłowych,
usługi transportowe.
515228
(220) 2020 06 26
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) KWK ZIEMOWIT
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania
węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla
i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja,
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych,
usługi transportowe.
(210)
(731)

515230
(220) 2020 06 26
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) KWK SOŚNICA
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania
węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla
i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja,
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych,
usługi transportowe.
(210)
(731)

515231
(220) 2020 06 26
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) KWK MYSŁOWICE-WESOŁA
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania
węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla
(210)
(731)

Nr ZT43/2020

i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja,
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych,
usługi transportowe.
515240
(220) 2020 06 26
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) KWK ROW
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania
węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla
i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja,
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych,
usługi transportowe.
(210)
(731)

515241
(220) 2020 06 26
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) KWK RUDA
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami
i biomasą, miał węglowy, węgiel kamień, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania
węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla
i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja,
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych,
usługi transportowe.
(210)
(731)

515242
(220) 2020 06 26
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) ZPE WOLA
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania
węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla
i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja,
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych,
usługi transportowe.
(210)
(731)

(210) 515273
(220) 2020 07 30
(731) TOMZIK JANUSZ, Kałuszyn
(540) (znak graficzny)

Nr ZT43/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

(531) 26.04.01, 26.04.11, 02.09.14, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności
konsumenta, administrowanie programami dla osób często
podróżujących drogą powietrzną, agencje informacji handlowej agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności
gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania
dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, 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, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
informacja działalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany,
marketing w ramach wydawania oprogramowania, maszynopisanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla
osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm
na zlecenie, obsługiwanie centrali telefonicznych na rzecz
innych, opracowywanie CV dla osób trzecich, optymalizacja
stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów
promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach
promocyjnych, organizowanie targów handlowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów
reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania
w zakresie patronatu, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, profilowanie
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych,
przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji
personelu, przygotowywanie listy płac, przygotowywanie
zeznań podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych,
rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama
zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja
personelu, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie koncepcji
reklamowych, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów
z konta, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, we-
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terynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia, statystyczne
zestawienia, stenografia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji
[dla nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja
wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi administracyjne w zakresie skierowań lekarza,
usługi agencji importowo - eksportowych, usługi aukcyjne,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowe, usługi handlu
detalicznego on-line w zakresie dzwonków telefonicznych
do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie
muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego
on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki
świadczone przez galerie sztuki, usługi handlu detalicznego
w zakresie wyrobów piekarniczych, usługi handlu hurtowego
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi lobbingu handlowego, usługi marketingowe, usługi menedżerskie
dla sportowców, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów | potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa
w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług
telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi prenumeraty
gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi public relations, usługi relacji z mediami, usługi sekretarskie, usługi
umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen,
usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi wypełniania zeznań podatkowych, usługi związane z listami prezentów, usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny
handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie
materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych,
wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach do
co-workingu, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zapewnianie
rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach
handlowych lub reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz
osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców jako wolni strzelcy,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.
(210)
(731)

515350
(220) 2020 06 29
KONSULTACJE ENERGETYCZNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Płock
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BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Konsultacje Energetyczne ...nasza wiedza, Twoje
korzyści

(531) 26.11.01, 26.11.09, 26.03.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 37 instalowanie systemów zasilanych energią
słoneczną, instalacja urządzeń do oszczędzania energii,
instalacja urządzeń do wytwarzania energii, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną
w budynkach mieszkalnych, instalacja systemów paneli
słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach
niemieszkalnych, instalacja systemów oświetleniowych,
instalacja urządzeń oświetleniowych, instalacja systemów
oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń oświetleniowych, budowa użytkowych instalacji słonecznych, instalacja systemów ogrzewania słonecznego, instalacja urządzeń do kompensacji mocy biernej, 42 badania w dziedzinie
energii, doradztwo w zakresie oszczędności energii, usługi
doradcze dotyczące zużycia energii, profesjonalne doradztwo związane z zachowaniem energii, projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii, rejestrowanie danych
dotyczących zużycia energii w budynkach, opracowywanie
systemów do zarządzania energią i prądem, usługi doradztwa technologicznego w dziedzinie generowania energii
alternatywnych, projektowanie i opracowywanie systemów
do wytwarzania energii regeneracyjnej, doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i używania energii, udzielanie
porad technicznych związanych ze środkami oszczędności
energii, porady techniczne związane z działaniami mającymi
na celu oszczędzanie energii, analizy technologiczne związane z zapotrzebowaniem na energię i prąd osób trzecich,
doradztwo związane z usługami technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia w prąd i energię, prowadzenie badań
i opracowywanie projektów technicznych, związane z wykorzystaniem naturalnych źródeł energii, udzielanie informacji
związanych z badaniami i opracowaniami projektów technicznych dotyczących wykorzystywania naturalnych źródeł
energii, projektowanie systemów oświetleniowych.
515418
(220) 2020 07 01
HYMON ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowny)
(540) CZY SIĘ STOI, CZY SIĘ LEŻY, PRĄD ZE SŁOŃCA SIĘ
NALEŻY
(510), (511) 9 urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej z energii słonecznej, panele słoneczne do wywarzania energii elektrycznej, przenośne panele
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, inwertery
elektryczne, falowniki fotowoltaiczne, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej (elektrownie fotowoltaiczne), sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych
(elektryczne i mechaniczne), 37 instalacje systemów ogrzewania słonecznego, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych
energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, 42 usługi
projektowania technicznego związane z elektrowniami fotowoltaicznymi.
(210)
(731)

Nr ZT43/2020

515419
(220) 2020 07 01
HYMON ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowny)
(540) ZA WSZYSTKO PŁACI SŁOŃCE
(510), (511) 9 urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej z energii słonecznej, panele słoneczne do wywarzania energii elektrycznej, przenośne panele
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, inwertery
elektryczne, falowniki fotowoltaiczne, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej (elektrownie fotowoltaiczne), sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych
(elektryczne i mechaniczne), 37 instalacje systemów ogrzewania słonecznego, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych
energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, 42 usługi
projektowania technicznego związane z elektrowniami fotowoltaicznymi.
(210)
(731)

515420
(220) 2020 07 01
HYMON ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowny)
(540) CZY SIĘ STOI, CZY SIĘ LEŻY, TO OD SŁOŃCA SIĘ
NALEŻY
(510), (511) 9 urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, panele słoneczne do wywarzania energii elektrycznej, przenośne panele słoneczne
do wytwarzania energii elektrycznej, inwertery elektryczne,
falowniki fotowoltaiczne, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej (elektrownie fotowoltaiczne), sprzęt
i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), 37 instalacje systemów ogrzewania słonecznego, instalacja
ogniw i modułów fotowoltaicznych, instalacja systemów paneli
słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, 42 usługi projektowania technicznego związane
z elektrowniami fotowoltaicznymi.
(210)
(731)

515423
(220) 2020 07 01
HYMON ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowny)
(540) CZY SIĘ STOI, CZY SIĘ LEŻY, TO ZE SŁOŃCA SIĘ
NALEŻY
(510), (511) 9 urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej z energii słonecznej, panele słoneczne do wywarzania energii elektrycznej, przenośne panele
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, inwertery
elektryczne, falowniki fotowoltaiczne, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej (elektrownie fotowoltaiczne), sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych
(elektryczne i mechaniczne), 37 instalacje systemów ogrzewania słonecznego, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych
energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, 42 usługi
projektowania technicznego związane z elektrowniami fotowoltaicznymi.
(210)
(731)

515455
(220) 2020 07 01
JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT43/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) NATURALNA WODA MINERALNA JURAJSKA
PROSTO ZE SKAŁ JURY

(531) 03.11.07, 27.05.01, 27.05.05, 26.11.13, 29.01.13
(510), (511) 32 wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowane i niegazowane, wody i napoje gazowane i niegazowane,
wody sodowe, napoje bezalkoholowe, soki, bezalkoholowe
nektary owocowe (napoje), bezalkoholowe nektary warzywne (napoje), napoje owocowe, napoje owocowe gazowane
i niegazowane, bezalkoholowe syropy owocowe (napoje),
bezalkoholowe syropy warzywne (napoje), syropy do napojów bezalkoholowych, piwo.
515591
(220) 2020 07 06
BLUE WATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STALKER ENERGY
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 5 suplementy diety.
515618
(220) 2020 07 06
KAMIŃSKI MIROSŁAW AUTO KAM MECHANIKA
POJAZDOWA, Jankowy
(540) (znak słowny)
(540) AUTOBOOK MIROSŁAW KAMIŃSKI
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich, promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, pozyskiwanie umów na rzecz osób
trzecich związanych ze sprzedażą towarów, pośrednictwo
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, promowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczone
poprzez dystrybucję oraz administrowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów
i usług dla osób trzecich, promowanie sprzedaży towarów
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, promowanie sprzedaży
towarów i usług osób trzecich poprzez przyznawanie punktów premiowych za używanie kart kredytowych, reklama
i usługi reklamowe, usługi w zakresie reklamy, usługi doradcze dotyczące reklamy, usługi konsultingowe dotyczące
reklamy, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi
reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe
na rzecz innych, usługi reklamowe za pośrednictwem bazy
danych, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci
komputerowej, usługi w zakresie reklamy i promocji sprze(210)
(731)
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daży, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży,
usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, udostępnianie miejsca na stronach internetowych
na reklamę towarów i usług, promowanie towarów i usług
osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, reklama towarów i usług sprzedawców on-line
za pośrednictwem przewodnika on-line do przeszukiwania, udostępnianie on-line przewodników reklamowych
zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących
handel on-line w Internecie, reklamowanie samochodów
na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, pośrednictwo
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, promowanie
sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych
dla klientów, pośredniczenie w umowach dotyczących
sprzedaży i zakupu towarów, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów,
usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie
sprzedaży produktów i świadczenia usług, reklamy on-line,
usługi przetwarzania danych on-line, publikowanie materiałów reklamowych on-line, świadczenie usług porównania
cen on-line, usługi w zakresie zamówień on-line, usługi reklamowe i marketingowe on-line, usługi przetwarzania danych
w trybie on-line, świadczenie usług w zakresie katalogów
informacji handlowych on-line, organizowanie subskrypcji
w zakresie publikacji on-line dla osób trzecich, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej on-line w Internecie, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością handlową, pomoc w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, badania i analizy rynkowe, analizy badań rynkowych, skomputeryzowane badania rynkowe,
gromadzenie informacji dotyczących badań rynku, interpretacja danych dotyczących badań rynku, badania rynku
do celów reklamowych, usługi w zakresie badania rynku,
udzielanie informacji dotyczących badań rynkowych, prezentacje towarów i usług, notowania cenowe towarów lub
usług, promowanie towarów i usług osób trzecich, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, marketing towarów
i usług na rzecz innych, promowanie towarów i usług osób
trzecich w Internecie, dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, prezentacja firm oraz ich towarów
i usług w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych,
wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajem
przestrzeni reklamowej on-line, udostępnianie i wynajem
powierzchni reklamowej, wynajem powierzchni reklamowej
na stronach internetowych, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajem przestrzeni reklamowych w Internecie na potrzeby ogłoszeń o pracę.
(210)
(731)
(540)
(540)

516039
(220) 2020 07 13
PRO-EXIMP B.K. PIWKO SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SŁOMKI KONSTRUKCYJNE

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.04, 29.01.15
(510), (511) 28 zabawki dla dzieci.
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516101
(220) 2020 07 15
BRYŁA ŁUKASZ SPARKLE, Wieliczka
(znak słowno-graficzny)
SPARKLE

(531) 02.09.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, farby, dezodoranty, rzęsy, preparaty do rzęs, kleje
do mocowania rzęs, pomadki, szampony, preparaty do polerowania, złuszczania, czyszczenia, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 35 sprzedaż
w tym prowadzona w Internecie: sztucznych rzęs, akcesoriów, preparatów, materiałów, urządzeń do stylizacji rzęs, akcesoriów, preparatów, materiałów, urządzeń do pielęgnacji
paznokci, artykułów kosmetycznych, toaletowych, farb, lakierów, dezodorantów, artykułów perfumeryjnych, medycznych, paramedycznych, leków, przyrządów, urządzeń, akcesoriów do poprawiania urody, suplementów diety, odzieży,
mebli, wyposażenia wnętrz, urządzeń do rekreacji i ćwiczeń
fizycznych, przedstawicielstwo podmiotów zagranicznych,
agencja importowo - eksportowa, doradztwo w zakresie
zarządzania siecią punktów prowadzących usługi związane
ze stylizacją rzęs, pielęgnacją paznokci i poprawianiem urody,
usługi w zakresie organizowania i zarządzania siecią salonów:
stylizacji rzęs, pielęgnacji paznokci, kosmetycznych, fryzjerskich, poprawiania urody, usługi w zakresie reklamy, promocji
i marketingu, wydawanie, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, katalogów, prospektów, organizacja wystaw i pokazów reklamowych, usługi reklamy w prasie,
radiu, telewizji, w kinach, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych doręczanie prospektów i próbek reklamowych, wynajem przestrzeni na cele reklamowe, edycja tekstów, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, tworzenie
baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi w zakresie: reklamy, także on-line w sieci komputerowej z wykorzystaniem technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, 41 usługi w zakresie edukacji, prowadzenia i organizowanie kursów, pokazów, szkoleń, konferencji, kongresów, pracowni specjalistycznych, seminariów, sympozjów,
zjazdów, konkursów, usługi w zakresie siłowni i fitness, produkcja filmów edukacyjnych i szkoleniowych, programów
telewizyjnych oraz programów do telezakupów i sklepów
internetowych, udzielanie informacji i porad w odniesieniu
do wszystkich wyżej wymienionych usług, publikowanie
tekstów, usługi wydawnicze w zakresie: publikacji książek,
czasopism, materiałów informacyjno - edukacyjno - szkoleniowych także w sieci on-line, elektronicznej małej poligrafii
komputerowej, cyfrowego obrazowania, prowadzenia on-line publikacji elektronicznych, 44 usługi w zakresie: salonów
piękności, salonów stylizacji i pielęgnacji rzęs oraz oczu, salonów pielęgnacji dłoni i paznokci, salonów kosmetycznych,
usługi salonów fryzjerskich, solariów, saun, usługi doradztwa
zawodowego dotyczącego branży kosmetycznej, usługi
w zakresie odnowy biologicznej, świadczenie usług w zakresie: depilacji, manicure japońskiego, w tym poprawiania kondycji płytek paznokci, utwardzania płytek paznokci, odnowy
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zniszczonych paznokci dłoni i stóp, prowadzenia gabinetów
Spa&Wellness, usługi w zakresie chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej oraz dermatochirurgii, prowadzenie centrów medycznych, aromatoterapia, fizjoterapia, fizykoterapia.
(210)
(731)
(540)
(540)

516158
(220) 2020 07 17
PIWOWARSKA MARIOLA, Legionowo
(znak słowno-graficzny)
POWER FILM

(531) 16.03.05, 24.15.01, 24.15.11, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 7 generator prądu, 40 wynajem generatorów
prądu elektr., 41 produkcja filmów telewizyjnych i filmowych.
516169
(220) 2020 07 17
PIAP SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIAP SPACE

(210)
(731)

(531) 26.04.18, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 mechaniczne urządzenia naziemne wspomagające budowę i naprawę robotów satelitarnych, mechaniczne i elektromechaniczne podzespoły robotów satelitarnych, w tym manipulatory ramieniowe i chwytaki satelitów,
37 usługi w zakresie napraw i konserwacji robotów satelitarnych, 42 usługi inżynierskie w zakresie projektowania, budowy i testowania mechanicznych urządzeń naziemnych
wspomagających budowę robotów satelitarnych.
516170
(220) 2020 07 17
PIAP SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIAP SPACE

(210)
(731)

(531) 26.04.18, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 7 mechaniczne urządzenia naziemne wspomagające budowę i naprawę robotów satelitarnych, mechaniczne i elektromechaniczne podzespoły robotów satelitarnych, w tym manipulatory ramieniowe i chwytaki satelitów,
37 usługi w zakresie napraw i konserwacji robotów satelitarnych, 42 usługi inżynierskie w zakresie projektowania, budowy i testowania mechanicznych urządzeń naziemnych
wspomagających budowę robotów satelitarnych.
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516174
(220) 2020 07 19
EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) stacja chillout
(510), (511) 9 płyty i dyski z nagraniami, podcasty, pliki
muzyczne do pobierania, pobieralne nagrania dźwiękowe,
nagrania muzyczne, publikacje elektroniczne, do pobrania,
publikacje elektroniczne, 16 papier i artykuły papiernicze,
publikacje drukowane, afisze, prospekty, katalogi, broszury,
naklejki i nalepki, periodyki, czasopisma, materiały szkoleniowe i instruktażowe, kalendarze, papeteria, materiały piśmienne, artykuły biurowe zawarte w tej klasie, 35 usługi
agencji impresaryjnej, usługi agencji reklamowej, prowadzenie reklamy i promocji osób trzecich, badanie rynku i opinii
publicznej, opracowywanie i produkcja reklam prasowych,
radiowych i telewizyjnych, usługi reklamowe, dystrybucja
i rozpowszechnianie programów i materiałów reklamowych,
informacja handlowa i biznesowa, doradztwo, zarządzanie
i pomoc w działalności gospodarczej, organizacja wystaw
handlowych lub reklamowych, usługi polegające na gromadzeniu informacji o działalności gospodarczej, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, 38 usługi agencji informacyjnej,
rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych,
retransmisja programów, opracowywanie i przekazywanie
wiadomości, z zakresu aktualności, sportu, rozrywki, podcasting, nadawanie muzyki, dostarczanie muzyki cyfrowej
za pomocą telekomunikacji, emisja programów telewizyjnych i radiowych, nadawanie audycji radiowych z zakresu
kultury, podróży, muzyki, światami sztuki i obyczajów, biznesu, pieniędzy, gospodarki, ekonomii, literatury, motoryzacji,
technologii, ekologii, kulinariów, 41 organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, rozrywka prasowa, radiowa i telewizyjna, organizacja czasu wolnego, produkcja
i organizowanie widowisk, pokazów, spektakli, koncertów
i imprez rozrywkowych oraz kulturalnych, organizowanie
imprez sportowych, udostępnianie nagranych nośników
obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań, usługi w zakresie
opracowywania reportaży, usługi w zakresie opracowywania tłumaczeń, organizowanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych i rozrywkowych na drodze ich transmisji, w tym za pośrednictwem Internetu, produkcja i montaż
programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania, z Internetu, 42 usługi w zakresie doradztwa oraz opracowywania ekspertyz
i raportów naukowo-badawczych w dziedzinie mediów,
45 zarządzanie prawami autorskimi do utworów literackich,
publicystycznych, naukowych, muzycznych, słowno-muzycznych, audialnych w zakresie reprodukcji, wprowadzania
do obrotu, zwielokrotniania i rozpowszechniania.
(210)
(731)

516191
(220) 2020 07 20
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUBCONTRACTING TARGI KOOPERACJI
PRZEMYSŁOWEJ
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(531) 24.15.03, 26.01.03, 26.01.17, 26.01.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie i obsługa imprez targowych
i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi reklamowe, przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów
reklamowych, takich jak: katalogi targowe, plakaty, druki,
prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne, pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, pośrednictwo handlowe, wynajem powierzchni
na cele reklamowe, wynajem powierzchni wystawienniczych, dekoracja stoisk wystawienniczych, wypożyczanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, badanie rynku i opinii
publicznej, pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie
informacji, doradztwo specjalistyczne w zakresie reklamy,
41 organizowanie i obsługa wystaw oraz targów związanych
z kulturą, edukacją lub rozrywką, organizowanie i obsługa
konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów,
usługi wydawnicze.
(210)
(731)
(540)
(540)

516200
(220) 2020 07 20
BOLESTA STANISŁAW SMB, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Czekolodova

(531) 08.01.18, 08.01.20, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 30 bułeczki słodkie, bułeczki z czekoladą, ciastka, ciasto na słodkie wypieki, croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], czekolada, czekolada pitna, dekoracje cukiernicze
do ciast, gofry, herbata, herbata mrożona, kawa, lody, musy
czekoladowe, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie
kakao, napoje na bazie kawy, pralinki, słodycze owocowe,
sorbety, tarty (z owocami), wyroby cukiernicze, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, 32 lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje na bazie owoców lub warzyw, soki, 43 dekorowanie ciast, kafeterie, usługi restauracyjne, usługi kawiarni,
usługi lodziarni, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia
i napojów.
516216
(220) 2020 07 20
BOSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rabater.pl
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 24.17.02, 24.17.05, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie marketingowe
do wyszukiwania dla osób trzecich, 35 skomputeryzowane
wyszukiwanie informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe
i marketingowe on-line, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi marketingowe
świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi promocyjno-
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-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, marketing cyfrowy, marketing internetowy, kampanie marketingowe, informacja marketingowa,
dostarczanie informacji marketingowej, przygotowywanie
planów marketingowych, udostępnianie raportów marketingowych, usługi agencji marketingowych, prowadzenie
badań marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, planowanie strategii marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych, analiza trendów marketingowych, pomoc w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie
marketingu, analiza w zakresie marketingu, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi doradcze w zakresie marketingu,
oceny szacunkowe do celów marketingowych, usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron
internetowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, marketing towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję kuponów, informacje na temat
rankingu sprzedaży produktów, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług,
usługi w zakresie porównywania cen, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
38 zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarki internetowej ofert handlowych: rabatów, zniżek, wyprzedaży.
516268
(220) 2020 07 21
GRUPA INTERIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ding
(210)
(731)

(531) 26.02.07, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne, do pobrania,
35 indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
i reklamowych, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej,
reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, rozpowszechnianie
reklam, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, 38 fora [pokoje rozmów]
dla serwisów społecznościowych, poczta elektroniczna,
przesyłanie wiadomości, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie forów internetowych on-line, usługi związanie
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], zapewnianie dostępu do baz danych, 41 dostarczanie
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja
wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikro-
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filmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie filmów on-line
nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych,
nie do pobrania, usługi gier oferowane w systemie on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów
komputerowych, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony
internetowej, hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie
oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania,
projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform komputerowych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją
użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych,
usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi podmiotów
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, wynajmowanie serwerów WWW.
516269
(220) 2020 07 21
GRUPA INTERIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) okazjum.pl
(210)
(731)

(531) 26.05.09, 26.05.18, 24.17.02, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe,
nagrane, publikacje elektroniczne, do pobrania, 35 indeksowanie stron internetowych w celach handlowych i reklamowych,
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, reklama, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać
za kliknięcie”, rozpowszechnianie reklam, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, 38 fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, poczta elektroniczna, przesyłanie wiadomości, transmisja
wideo na żądanie, udostępnianie forów internetowych on-line,
usługi związanie z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], zapewnianie dostępu do baz danych,
41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów
telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, fotoreportaże, informacja o edukacji,
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadze-
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nie kongresów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, przekazywanie know-how [szkolenia], publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie
publikacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy
systemów komputerowych, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej,
hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, opracowywanie oprogramowania w ramach
publikacji oprogramowania, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i projektowanie
indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla
osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform
komputerowych, tworzenie zapasowych kopii danych poza
lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi podmiotów
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, wynajmowanie serwerów WWW.
516284
(220) 2020 07 21
CAVIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAINALODOW

(210)
(731)

(531) 08.01.18, 26.03.04, 26.01.10, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 30 lody.
(210)
(731)
(540)
(540)

516324
(220) 2020 07 22
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
TVP KULTURA 2

(531)
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27.05.01, 29.01.15, 27.07.01, 26.04.01, 26.04.09, 26.04.18,
26.13.01
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe,
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły
papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne,
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii,
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi,
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry
planszowe, gry przystosowane do użytku z odbiornikami
telewizyjnymi, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe,
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów: kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych,
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych
warunkach, promowanie koncertów muzycznych, promocja
[reklama] koncertów, 38 obsługa przekazu i przekazywanie
dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną,
naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych,
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym
udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie in-
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formacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
seriali, realizacja spektakli, produkcja radiowa, filmowa, telewizyjna i kinowa, koncerty muzyczne, prezentacja koncertów, organizowanie koncertów, rezerwacje koncertów, zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych, usługi
koncertów muzycznych, organizowanie koncertów muzycznych, prezentacja koncertów muzycznych, usługi koncertów
śpiewu, produkcja koncertów muzycznych, koncerty muzyczne na żywo, rezerwacja biletów na koncerty, rozrywka
w postaci koncertów, organizowanie koncertów muzyki pop,
organizowanie i prowadzenie koncertów, biura rezerwacji biletów koncertowych, koncerty muzyczne za pośrednictwem
telewizji, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, usługi
rezerwacji biletów na koncerty, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, usługi rezerwacji biletów
do teatru i na koncerty, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji
miejsc na koncerty muzyczne, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, 42 usługi w zakresie hostingu sieci
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia
witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
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przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania,
usługi w zakresie pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości,
leasing, wynajmowanie lub dzierżawa nieruchomości, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, doradztwo
w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo w zakresie ubezpieczeń, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, doradztwo podatkowe, usługi finansowe, usługi
pośrednictwa i doradztwa kredytowego, usługi wynajmowania centrów handlowych oraz powierzchni w centrach
handlowych, 37 usługi w zakresie: budownictwa, nadzoru
budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie lub przygotowaniu
projektów budowlanych, usługi: remontowe, naprawy, restauracji i konserwacji budynków, usługi doradcze dotyczące
rozbudowy i konserwacji nieruchomości zawarte w tej klasie,
usługi instalacyjne w tym hydrauliczne, elektryczne, wentylacyjne, sprzątanie budynków, instalowanie i naprawa instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, wynajem
maszyn budowlanych: doradztwo budowlane, 39 usługi
w zakresie: wynajmowania garaży i miejsc parkingowych,
wynajmowania powierzchni i obiektów magazynowych,
wynajmowania powierzchni na salony samochodowe, usługi parkingowe, usługi administrowania miejscami parkingowymi, wypożyczanie samochodów, pośrednictwo transportowe, 42 usługi projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, projektowanie konstrukcji, budynków,
wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych
w zakresie budownictwa: usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, badania, ekspertyzy i pomiary
geologiczne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji, ekspertyzy inżynieryjne,
badania techniczne, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, dekoracja wnętrz, 45 usługi prawne.
516366
(220) 2020 07 23
CENTREO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CentreoCTSS

(210)
(731)

516340
(220) 2020 07 22
MAYLAND REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mayland
(210)
(731)

(531)

(531)

27.05.01, 29.01.13, 26.13.25, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizacji i zarządzania
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy oraz
przygotowania projektów budowlanych, w tym przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, zarządzanie
biznesowe nieruchomościami, usługi reklamowe, usługi
w zakresie wynajmowania powierzchni reklamowej, usługi
rachunkowo-księgowe, usługi w zakresie prowadzenia aukcji, usługi w zakresie sprzedaży aukcyjnej nieruchomości,
usługi badania rynku, usługi impresaryjne, usługi menadżerskie, 36 usługi w zakresie organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających
na budowie oraz przygotowywaniu obiektów budowlanych

29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.11.01,
26.11.12
(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje komputerowe,
oprogramowanie i aplikacje komputerowe do bezgotówkowego rozliczania transakcji, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych do bezgotówkowego rozliczania
transakcji, oprogramowanie i aplikacje do pobrania, oprogramowanie i aplikacje do pobrania do bezgotówkowego rozliczania transakcji, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń
mobilnych, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń mobilnych wyposażonych w technologię NFC, oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń mobilnych wyposażonych w technologię NFC do bezgotówkowego rozliczania transakcji, oprogramowanie i aplikacje do identyfikacji, weryfikacji i obsługi
uczestników obrotu handlowego, automatyczne, bezgotówkowe urządzenia wielofunkcyjne, automatyczne, bezgotówkowe urządzenia wielofunkcyjne służące do świadczenia
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bezgotówkowych usług bankowych i finansowych, urządzenia przetwarzające dane, urządzenia przetwarzające dane
do bezgotówkowego rozliczania transakcji, system bezgotówkowego rozliczania transakcji, system bezgotówkowego
rozliczania transakcji umożliwiający tokenizację, system bezgotówkowego rozliczania transakcji umożliwiający agregację transakcji, system bezgotówkowego rozliczania transakcji
umożliwiający obsługę długu, system bezgotówkowego rozliczania transakcji umożliwiający odroczenie autoryzacji płatności, odzyskanie długów i ewidencję zablokowanych kart,
system bezgotówkowego rozliczania transakcji umożliwiający kierowanie informacji do odpowiedniego agenta rozliczeniowego, system bezgotówkowego rozliczania transakcji
umożliwiający kierowanie informacji do wielu agentów rozliczeniowych, system bezgotówkowego rozliczania transakcji
umożliwiający udostępnienie interfejsu graficznego, system
bezgotówkowego rozliczania transakcji do automatycznego
zbierania, zarządzania, przechowywania i przekierowywania
informacji dotyczących uczestników obrotu handlowego,
magnetyczne, elektroniczne i optyczne nośniki informacji,
magnetyczne, elektroniczne i optyczne nośniki informacji
do bezgotówkowego rozliczania transakcji.

czeniowych, system bezgotówkowego rozliczania transakcji
umożliwiający udostępnienie interfejsu graficznego, system
bezgotówkowego rozliczania transakcji do automatycznego
zbierania, zarządzania, przechowywania i przekierowywania
informacji dotyczących uczestników obrotu handlowego,
magnetyczne, elektroniczne i optyczne nośniki informacji,
magnetyczne, elektroniczne i optyczne nośniki informacji
do bezgotówkowego rozliczania transakcji.
516369
(220) 2020 07 23
CENTREO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CentreoCTS
(210)
(731)

(531)

516368
(220) 2020 07 23
CENTREO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CentreoPCPOS

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.11.01,
26.11.12
(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje komputerowe,
oprogramowanie i aplikacje komputerowe do bezgotówkowego rozliczania transakcji, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych do bezgotówkowego rozliczania
transakcji, oprogramowanie i aplikacje do pobrania, oprogramowanie i aplikacje do pobrania do bezgotówkowego rozliczania transakcji, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń
mobilnych, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń mobilnych wyposażonych w technologię NFC, oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń mobilnych wyposażonych w technologię NFC do bezgotówkowego rozliczania transakcji, oprogramowanie i aplikacje do identyfikacji, weryfikacji i obsługi
uczestników obrotu handlowego, automatyczne, bezgotówkowe urządzenia wielofunkcyjne, automatyczne, bezgotówkowe urządzenia wielofunkcyjne służące do świadczenia
bezgotówkowych usług bankowych i finansowych, urządzenia przetwarzające dane, urządzenia przetwarzające dane
do bezgotówkowego rozliczania transakcji, system bezgotówkowego rozliczania transakcji, system bezgotówkowego
rozliczania transakcji umożliwiający tokenizację, system bezgotówkowego rozliczania transakcji umożliwiający agregację transakcji, system bezgotówkowego rozliczania transakcji
umożliwiający obsługę długu, system bezgotówkowego rozliczania transakcji umożliwiający odroczenie autoryzacji płatności, odzyskanie długów i ewidencję zablokowanych kart,
system bezgotówkowego rozliczania transakcji umożliwiający kierowanie informacji do odpowiedniego agenta rozliczeniowego, system bezgotówkowego rozliczania transakcji
umożliwiający kierowanie informacji do wielu agentów rozli-

25

27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.11.01,
26.11.12
(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje komputerowe,
oprogramowanie i aplikacje komputerowe do bezgotówkowego rozliczania transakcji, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych do bezgotówkowego rozliczania
transakcji, oprogramowanie i aplikacje do pobrania, oprogramowanie i aplikacje do pobrania do bezgotówkowego rozliczania transakcji, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń
mobilnych, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń mobilnych wyposażonych w technologię NFC, oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń mobilnych wyposażonych w technologię NFC do bezgotówkowego rozliczania transakcji, oprogramowanie i aplikacje do identyfikacji, weryfikacji i obsługi
uczestników obrotu handlowego, automatyczne, bezgotówkowe urządzenia wielofunkcyjne, automatyczne, bezgotówkowe urządzenia wielofunkcyjne służące do świadczenia
bezgotówkowych usług bankowych i finansowych, urządzenia przetwarzające dane, urządzenia przetwarzające dane
do bezgotówkowego rozliczania transakcji, system bezgotówkowego rozliczania transakcji, system bezgotówkowego
rozliczania transakcji umożliwiający tokenizację, system bezgotówkowego rozliczania transakcji umożliwiający agregację transakcji, system bezgotówkowego rozliczania transakcji
umożliwiający obsługę długu, system bezgotówkowego rozliczania transakcji umożliwiający odroczenie autoryzacji płatności, odzyskanie długów i ewidencję zablokowanych kart,
system bezgotówkowego rozliczania transakcji umożliwiający kierowanie informacji do odpowiedniego agenta rozliczeniowego, system bezgotówkowego rozliczania transakcji
umożliwiający kierowanie informacji do wielu agentów rozliczeniowych, system bezgotówkowego rozliczania transakcji
umożliwiający udostępnienie interfejsu graficznego, system
bezgotówkowego rozliczania transakcji do automatycznego
zbierania, zarządzania, przechowywania i przekierowywania
informacji dotyczących uczestników obrotu handlowego,
magnetyczne, elektroniczne i optyczne nośniki informacji,
magnetyczne, elektroniczne i optyczne nośniki informacji
do bezgotówkowego rozliczania transakcji.
(210)
(731)

516370
(220) 2020 07 23
CENTREO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CentreoTPS

(531)

27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.11.01,
26.11.12
(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje komputerowe,
oprogramowanie i aplikacje komputerowe do bezgotówkowego rozliczania transakcji, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych do bezgotówkowego rozliczania
transakcji, oprogramowanie i aplikacje do pobrania, oprogramowanie i aplikacje do pobrania do bezgotówkowego rozliczania transakcji, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń
mobilnych, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń mobilnych wyposażonych w technologię NFC, oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń mobilnych wyposażonych w technologię NFC do bezgotówkowego rozliczania transakcji, oprogramowanie i aplikacje do identyfikacji, weryfikacji i obsługi
uczestników obrotu handlowego, automatyczne, bezgotówkowe urządzenia wielofunkcyjne, automatyczne, bezgotówkowe urządzenia wielofunkcyjne służące do świadczenia
bezgotówkowych usług bankowych i finansowych, urządzenia przetwarzające dane, urządzenia przetwarzające dane
do bezgotówkowego rozliczania transakcji, system bezgotówkowego rozliczania transakcji, system bezgotówkowego
rozliczania transakcji umożliwiający tokenizację, system bezgotówkowego rozliczania transakcji umożliwiający agregację transakcji, system bezgotówkowego rozliczania transakcji
umożliwiający obsługę długu, system bezgotówkowego rozliczania transakcji umożliwiający odroczenie autoryzacji płatności, odzyskanie długów i ewidencję zablokowanych kart,
system bezgotówkowego rozliczania transakcji umożliwiający kierowanie informacji do odpowiedniego agenta rozliczeniowego, system bezgotówkowego rozliczania transakcji
umożliwiający kierowanie informacji do wielu agentów rozliczeniowych, system bezgotówkowego rozliczania transakcji
umożliwiający udostępnienie interfejsu graficznego, system
bezgotówkowego rozliczania transakcji do automatycznego
zbierania, zarządzania, przechowywania i przekierowywania
informacji dotyczących uczestników obrotu handlowego,
magnetyczne, elektroniczne i optyczne nośniki informacji,
magnetyczne, elektroniczne i optyczne nośniki informacji
do bezgotówkowego rozliczania transakcji.
(210)
(731)
(540)
(540)

516404
(220) 2020 07 24
GMINA LUBLIN, Lublin
(znak słowno-graficzny)
LUBIKA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.07.15, 26.04.05, 26.05.01, 26.05.10
(510), (511) 9 elektroniczne i magnetyczne karty kodowane,
kodowane karty identyfikacyjne, kodowane karty plastikowe, karty do realizacji płatności na rzecz określonych pod-
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miotów, karty id (karty identyfikacyjne, karty dostępu), elektroniczne karty chipowe, elektroniczne karty chipowe kodowane, karty z mikro chipami, karty zawierające mikroprocesory, elektroniczne karty - klucze, karty z układem scalonym
lub mikroprocesorem stykowe i bezstykowe, dane zapisane
elektronicznie, dane zapisane magnetycznie, karty zawierające elektronicznie zarejestrowane dane, dane zapisane
elektronicznie z Internetu, karty interfejsowe do urządzeń
przetwarzających dane, utrwalone na nośnikach informacje
i dane, automaty biletowe, biletomaty stacjonarne, biletomaty mobilne, terminale doładowujące, czytniki zbliżeniowych
kart płatniczych-kasowniki, czytniki kontrolerskie, programy
komputerowe, aplikacje służące do zabezpieczania urządzeń, aplikacje służące do zarządzania lub monitorowania
danych transmitowanych do i z urządzeń, aplikacje na urządzenia mobilne, aplikacje do pobrania, aplikacje kontrolujące
dostęp do danych, aplikacje monitorujące, aplikacje biurowe
i biznesowe, aplikacje do pobrania, aplikacje do pobrania
do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje do pobrania
na smartfony, 16 bilety, plakaty, ulotki, banery, kalendarze,
kalendarze ścienne, kalendarze na biuro, arkusze papieru zadrukowane jednostronnie, artykuły biurowe, artykuły do pisania i stemplowania, artykuły piśmiennicze, bilety wstępu,
biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma branżowe,
druki, drukowane arkusze informacyjne, drukowane bilety,
drukowane foldery informacyjne, drukowane komunikaty
prasowe, drukowane ulotki informacyjne, drukowane rozkłady, drukowany materiał promocyjny, etui na identyfikatory,
etykiety przylepne z papieru, etykiety tekturowe, etykiety
z papieru, etykiety z papieru lub kartonu, formularze [blankiety, druki], fotografie, identyfikatory [artykuły biurowe], karty, karty z nazwiskami, mapy, opakowania z tworzyw sztucznych, pieczątki biurowe, publikacje promocyjne, zeszyty
do zapisywania danych, zawiadomienia, zestawy długopisów i ołówków, zestawy piśmienne, ulotki, ulotki drukowane,
ulotki reklamowe, upominkowe etui na przybory do pisania,
torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, torby na prezenty, torby papierowe, teczki
z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze],
teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], terminarze, programy przetwarzające dane w formie drukowanej, 35 usługi sprzedaży biletów uprawniających do odbycia
przejazdu, usługi płatności, skasowania, przyznawania punktów w programach lojalnościowych prowadzone on-line
i zapisywane w systemie centralnym oraz za pośrednictwem
urządzeń odbiorczo - nadawczych i urządzeń do komunikowania na odległość, usługi reklamowe polegające na rozpowszechnianiu za pośrednictwem sieci komputerowej bazy
informacji o usługach komunikacji zbiorowej z systemem
biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w zakresie ww. usług
za pośrednictwem sieci komputerowej, promocja sprzedaży
ww. usług, 39 organizacja sieci komunikacji zbiorowej z systemem biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej,
organizowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej,
organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich
za pośrednictwem aplikacji, informacja o transporcie, usługi
informacji w zakresie rozkładu jazdy, informacje w zakresie taryfy, zakresów ulg, punktów sprzedaży, instrukcji i regulaminów z tym związanych, zarządzanie ruchem pojazdów dzięki
zaawansowanym sieciom komunikacyjnym i technologii,
transport autobusowy, transport trolejbusowy, transport
pasażerów autobusami, transport drogowy pasażerów, organizowanie transportu pasażerskiego, 42 zarządzanie internetowymi platformami informacyjnymi w ramach systemu
biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej, administrowanie stronami komputerowymi, zarządzanie serwisami
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internetowymi, prowadzenie i udostępnianie osobom trzecim internetowego portalu z informacjami nt. taryfy, zakresów ulg, punktów sprzedaży, instrukcji i regulaminów z tym
związanych, kont pasażerów, historii transakcji, kalkulatora
cen biletów, sklepu internetowego z opcją „moje ulubione
bilety”, koszyka zakupów dla różnych nośników, planera podróży, utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
utrzymywanie serwerów www, zarządzanie serwerami.
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516446
(220) 2020 07 27
ZAKŁADY MIĘSNE STANISŁAWÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stanisławów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASTER BUTCHER S

(210)
(731)

516438
(220) 2020 07 24
MADALIŃSKI KRZYSZTOF SZABLONY ODZIEŻY,
Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M Madaliński

(210)
(731)

(531)

(531) 27.05.01, 27.05.21, 27.05.22
(510), (511) 25 odzież.
516440
(220) 2020 07 24
PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magnez+B6 EFFECTIVE Przedłużone uwalnianie
składników aktywnych 8h

(210)
(731)

27.05.01, 29.01.13, 14.07.18, 27.05.21, 27.05.22, 01.01.01,
01.01.05, 01.01.10, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18,
26.01.19, 24.01.05
(510), (511) 29 mięso, mięso konserwowane, przetwory mięsne, mięso wędzone, wędliny, kiełbasy, kabanosy, parówki,
pasztety, puszki mięsne, mięso mielone, wyroby podrobowe
i garmażeryjne na bazie mięsa, koncentraty na rosół, 35 usługi
doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej handlowej, usługi dotyczące zarządzania działalnością
gospodarczą handlową, usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą handlową,
sprzedaż hurtowa i detaliczna mięsa, przetworów mięsnych,
wędlin, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem
Internetu mięsa, przetworów mięsnych, wędlin, usługi informacji handlowej dotyczącej mięsa, przetworów mięsnych,
wędlin, promocja sprzedaży towarów, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie targów
i wystaw celach handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, badania rynku,
usługi w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy towarów
i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi księgowości
i rachunkowości, analiza kosztów, wycena działalności gospodarczej, badanie opinii publicznej, 40 usługi w zakresie przetwórstwa żywności, mięsa, ubój zwierząt, wędzenie żywności.
(210)
(731)
(540)
(540)

27.05.01, 29.01.14, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.17, 26.01.18,
26.07.25, 26.11.25, 26.13.25
(510), (511) 5 suplementy diety i odżywki, suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, zioła lecznicze,
mieszanki ziół do celów leczniczych, nalewki ziołowe do celów leczniczych, syropy lecznicze, substancje odżywcze
do celów leczniczych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, 35 usługi reklamy, promocji oraz sprzedaży detalicznej, hurtowej i on-line następujących towarów: suplementy diety i odżywki, suplementy odżywcze składające się
głównie z magnezu, zioła lecznicze, mieszanki ziół do celów
leczniczych, nalewki ziołowe do celów leczniczych, syropy
lecznicze, substancje odżywcze do celów leczniczych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych.

516568
(220) 2020 07 30
BUCZEK KACPER, Bydgoszcz
(znak słowno-graficzny)
KC Kebab & Chicken

(531)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 02.05.01, 29.01.01, 29.01.02
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), usługi barów
typu fast-food na wynos, usługi barów i restauracji, usługi restauracji fast-food, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi,
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.
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516569
(220) 2020 07 30
POPŁAWSKI GRZEGORZ PIOTR, Pogórze
(znak słowno-graficzny)
N ARCHAEOLOGICAL PATHS

(531) 01.01.14, 01.15.05, 27.05.01, 29.01.02, 29.01.06, 29.01.07
(510), (511) 39 zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek,
usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej,
usługi biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, organizacja wycieczek turystycznych, usługi rezerwacji podróży
turystycznych, usługi przewodników turystycznych oraz
informacja o podróży, usługi pilotów wycieczek, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem w ramach wakacji zorganizowanych, planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, doradztwo w zakresie podróży, koordynowanie planów
podróży dla osób prywatnych i grup, agencje rezerwacji podróży, usługi agencji podróży polegające na organizowaniu
podróży, usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport, organizowanie wycieczek
z przewodnikiem.
516572
(220) 2020 07 30
THE PROGRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPÓŁ/DZIELNIA

(210)
(731)

(531) 26.04.22, 26.11.09
(510), (511) 35 zarządzanie biznesowe restauracjami, 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,
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
usługi barów i restauracji, usługi restauracyjne.
(210) 516573
(220) 2015 07 08
(731) Heinz-Rüdiger Schimanko, Wiedeń, AT
(540) (znak słowny)
(540) RACE ATTACK
(510), (511) 4 paliwa (w tym benzyna silnikowa), 9 urządzenia
do nagrywania, transmisji i odtwarzania dźwięku i obrazów,
magnetyczne nośniki danych, płyty gramofonowe, płyty CD,
DVD i inne cyfrowe nośniki zapisu, mechanizmy do urządzeń
uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, kalkulatory,
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urządzenia do przetwarzania danych i komputery, programy
komputerowe, oprogramowanie komputerowe, gry komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, sprzęt do nurkowania, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne,
urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia
nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania
celu i kartograficzne, przyrządy miernicze, do wykrywania
i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, magnes, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia technologii informacyjnej
i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia
do przetwarzania za pomocą prądu elektrycznego, utrwalone na nośnikach informacje i dane, aparatura, urządzenia
i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia do badań
naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, 16 materiały filtracyjne z papieru, pudełka wykonane
z płyty pilśniowej, materiały drukowane, gazety, periodyki
(czasopisma), foldery, arkusze informacyjne, materiały do introligatorstwa, fotografie, artykuły biurowe, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały
przeznaczone dla artystów, pędzle, maszyny do pisania i artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), czcionki drukarskie,
matryce do druku ręcznego, 30 ciasta i słodycze, czekolady
i desery, ziarna przetworzone i wyroby z tych towarów, z wyłączeniem musli i gotowych do spożycia batoników musli,
z wyłączeniem żywności sportowej, 35 reklama, agencje reklamowe, zawieranie umów reklamowych na rzecz innych,
usługi planowania w zakresie reklamy, produkcja filmów
reklamowych, redagowanie tekstów reklamowych, usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, organizowanie i prowadzenie imprez promocyjnych,
demonstracja towarów w celach reklamowych, prezentacja
usług i towarów w zakresie reklamy i sprzedaży, publikacja
druków (również w formularzu elektronicznym) do celów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja reklam, reklama zewnętrzna,
reklama korespondencyjna, reklama radiowa, usługi w zakresie kontaktów sponsorskich dla celów reklamowych, usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, usługi biurowe, usługi informacyjne dotyczące
stanowisk pracy i kariery zawodowej, usługi public relations,
usługi przeglądu prasy, prezentacja firm w Internecie i innych
mediach do celów reklamowych i sprzedażowych, prezentowanie produktów w mediach komunikacyjnych dla celów
sprzedaży detalicznej, usługi w zakresie nabywania dla osób
trzecich (zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw), marketing, promocja, usługi w zakresie kompilacji
produktów dla osób trzecich w celach prezentacji i sprzedaży, organizacja i prowadzenie targów handlowych w celach
handlowych lub reklamowych, organizacja pokazów mody
na cele reklamowe i promocyjne, usługi aukcyjne, badania rynkowe, badania opinii publicznej, badania w zakresie
biznesu, informacja o działalności gospodarczej, agencje
informacji handlowej, prognozy ekonomiczne, zestawienia
statystyczne, administracja biznesowa, w tym zarządzanie,
39 usługi w zakresie organizowania wycieczek, planowanie
i organizowanie podróży, transport, pakowanie i składowanie towarów, 41 edukacja, nauczanie, szkolenia, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie wystaw
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie balów, orga-
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nizowanie konkursów piękności, organizowanie spektakli
rozrywkowych, wystawianie spektakli na żywo, organizowanie i prowadzenie konkursów, organizowanie i prowadzenie wydarzeń z wszelkiego rodzaju pojazdami, organizacja
i prowadzenie wydarzeń sportowych, z wyłączeniem usług
siłowni, usług klubowych dla szkoleń zdrowotnych i treningów fitness oraz wypożyczania sprzętu sportowego, z wyjątkiem pojazdów, 42 usługi naukowe i technologiczne oraz
badania, 43 usługi w zakresie dostarczania żywności i napojów oraz tymczasowego zakwaterowania, 45 badanie przeszłości osób, agencje adopcyjne, usługi agencji pośrednictwa dla uczestników podróży, usługi agencji pośrednictwa
w zakresie towarzyszy podróży, usługi agencji pośrednictwa
w zakresie uczestników konkursów, usługi agencji pośrednictwa dla uczestników wydarzeń sportowych, usługi agencji pośrednictwa dla uczestników imprez motorsportowych,
usługi agencji pośrednictwa dla uczestników zawodów
sportowych, usługi agencji pośrednictwa dla uczestników
w wyścigach pojazdów, pośredniczenie w adopcji, agencje
matrymonialne, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu
znajomości, dotrzymywanie towarzystwa (opieka osobista),
organizowanie zgromadzeń religijnych, z wyjątkiem usług
agencji pośrednictwa dla klientów i członków klubów fitness
i klubów do treningu zdrowotnego.
516606
(220) 2020 07 30
FX SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Trefix
(210)
(731)

(531) 26.04.18, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie do zarządzania finansami,
programy komputerowe dotyczące spraw finansowych,
oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, oprogramowanie komputerowe do wytwarzania modeli finansowych, 35 marketing finansowy, audyt
finansowy, audyt sprawozdań finansowych, usługi reklamowe
dotyczące usług finansowych, przygotowywanie sprawozdań
finansowych i analiz dla przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych,
na rzecz stron trzecich, prezentowanie produktów finansowych w mediach komunikacji dla celów sprzedaży detalicznej,
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, zarządzanie aktami
finansowymi, sporządzanie sprawozdań finansowych, porównywanie usług finansowych on-line, usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, konsultacje dotyczące zatrudnienia
w dziedzinie usług finansowych, analizy biznesowe rynków,
analizy badań rynkowych, prognozy i analizy ekonomiczne,
usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, usługi analizy
i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, zbieranie i analizy informacji i danych związanych z zarządzaniem działalnością gospodarczą, 36 wymiana finansowa, administrowanie
finansami, informacje finansowe, prognozy finansowe, analizy
finansowe, doradztwo finansowe, badania finansowe, opracowania finansowe, zarządzanie finansami, pomoc finansowa,
oceny finansowe, ewaluacja finansowa, opieka finansowa,
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leasing finansowy, sponsorowanie finansowe, planowanie
finansowe, gwarancje finansowe, wyceny finansowe, maklerstwo finansowe, inwestycje finansowe, usługi finansowe, działalność finansowa, transakcje finansowe, analizy finansowo - ekonomiczne, skomputeryzowane analizy finansowe, zarządzanie finansowe funduszami, zarządzanie finansami korporacyjnymi, indywidualne planowanie finansowe, zarządzanie finansowe akcjami, osobiste usługi finansowe, usługi finansowo
- inwestycyjne, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie ryzykiem finansowym, zarządzanie portfelem finansowym, badanie wypłacalności finansowej, udzielanie informacji
finansowych, przetwarzanie informacji finansowych, analizy
danych finansowych, sporządzanie raportów finansowych,
doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, oceny i wyceny
finansowe, usługi doradcze finansowo - ekonomiczne, usługi
bankowe i finansowe, udostępnianie informacji finansowych
on-line, obsługa transakcji finansowych on-line, usługi finansowych baz danych, doradztwo w sprawach finansowych,
skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego, usługi
oceny ryzyka finansowego, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, usługi finansowe
świadczone przez Internet, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi w zakresie wyceny finansowej, usługi doradcze
dotyczące kwestii finansowych, udzielanie informacji dotyczących usług finansowych, usługi doradztwa inwestycyjnego
i planowania finansowego, ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredytowych, usługi w zakresie informacji finansowych dla instytucji finansowych dostarczane za pośrednictwem sieci komputerowych i przekazu satelitarnego, usługi
informacyjne dotyczące finansów, świadczone on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi wymiany walut
i doradztwo, 41 kursy edukacyjne dotyczące finansów, usługi
szkoleniowe w dziedzinie finansów, zapewnianie kursów instruktażowych w zakresie finansów, 42 projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego do zarządzania finansami,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
nie do pobrania do analizowania danych finansowych i generowania raportów, analizy komputerowe, analizy naukowe
wspomagane komputerowo, badania i analizy naukowe, usługi komputerowe do analizy danych.
(210)
(731)
(540)
(540)

516716
(220) 2020 08 03
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
SOKOŁÓW 146 g mięsa na 100 g produktu FRADERKI
SNACKI WIEPRZOWE BEZ DODATKU GLUTAMINIANU
SODU BEZ DODATKU FOSFORANÓW ŻRÓDŁO
BIAŁKA
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(531) 05.01.16, 08.05.03, 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, szynka, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.
(210)
(731)
(540)
(540)

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

516719
(220) 2020 08 03
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
SOKOŁÓW SZYNKA Z Liściem BOGACTWO SMAKU
I AROMATU KOLEKCJA SZYNEK Z SOKOŁOWA
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516721
(220) 2020 08 03
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
SOKOŁÓW BOCZEK ROLOWANY z Liściem
BOGACTWO SMAKU I AROMATU KOLEKCJA WĘDLIN
Z SOKOŁOWA

(531) 05.01.16, 08.05.01, 08.05.99, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, szynka, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.
(531) 05.01.16, 08.05.02, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, szynka, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.
(210)
(731)
(540)
(540)

516720
(220) 2020 08 03
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
SOKOŁÓW KARCZEK z Liściem BOGACTWO SMAKU
I AROMATU KOLEKCJA WĘDLIN Z SOKOŁOWA

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

516722
(220) 2020 08 03
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
SOKOŁÓW BOCZEK z Liściem BOGACTWO SMAKU
I AROMATU KOLEKCJA WĘDLIN Z SOKOŁOWA

(531) 05.01.16, 08.05.02, 08.05.99, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, szynka, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.
(531) 05.01.16, 08.05.02, 08.05.99, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, szynka, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.

(210) 516725
(220) 2020 08 03
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SOKOŁÓW SCHAB z Liściem BOGACTWO SMAKU
I AROMATU KOLEKCJA WĘDLIN Z SOKOŁOWA
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(531)

05.01.16, 08.05.01, 08.05.02, 05.03.11, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, szynka, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.
(210)
(731)
(540)
(540)

516739
(220) 2020 08 03
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
SOKOŁÓW 146g mięsa na 100g produktu
FRADERKI LONG SNACKI WIEPRZOWE BEZ
DODATKU GLUTAMINIANU SODU BEZ DODATKU
FOSFORANÓW ŹRÓDŁO BIAŁKA

(531) 05.01.16, 08.05.01, 08.05.99, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, szynka, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.
516733
(220) 2020 08 03
DPA-ATI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dpa antykorozja-termotechnika-izolacje

(210)
(731)

(531) 05.01.16, 08.05.03, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, szynka, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi zabezpieczania przed korozją, usługi
izolacyjne, renowacja betonu, oczyszczanie strumieniowo
- ścierne powierzchni, obróbka przeciwkorozyjna, naprawy
betonu, malowanie metalowych powierzchni w celu zapobiegania korozji, izolacja rur, izolacja rurociągów, 42 projektowanie techniczne i doradztwo, usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego.
(210)
(731)
(540)
(540)

516738
(220) 2020 08 03
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
SOKOŁÓW SZYNKA KLASYCZNA Gotowana
BOGACTWO SMAKU I AROMATU KOLEKCJA SZYNEK
Z SOKOŁOWA

(210) 516869
(220) 2020 08 06
(731) CHEN CHUNHAI, Szanghaj, CN
(540) (znak słowny)
(540) TTM
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, wyroby biżuteryjne, dzbanki z metali szlachetnych [wyroby jubilerskie],
puchary z metali szlachetnych, patery z metali szlachetnych,
breloczki, figurki z metali szlachetnych, wyroby zegarmistrzowskie: zegarki, zegary, budziki, korpusowe wyroby jubilerskie: dzbanki, tace, puchary, kielichy, misy, patery, sztućce,
rozcinacze do listów, zakładki do książek, medale, plakietki,
breloki, przyrządy chronometryczne.
516883
(220) 2020 08 07
BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Złoty Skalpel
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 16 publikacje drukowane, w tym czasopisma,
dzienniki i książki, drukowane materiały reklamowe, 35 reklama, publikacja tekstów reklamowych, również za pośrednictwem Internetu, organizowanie imprez promocyjnych dla
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celów reklamowych lub handlowych, 41 usługi reporterskie,
fotoreportaże, publikacja tekstów innych niż reklamowe, także w trybie on-line, organizowanie konferencji, targów i wystaw w celach edukacyjnych, rozrywkowych i kulturalnych,
organizowanie konkursów dla celów edukacyjnych.
516914
(220) 2020 08 10
GRAMY GROUP TWORUSZKA, STAŃCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROMENADA
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516962
(220) 2020 08 10
DOMVEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FANCYBOX
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.04.09
(510), (511) 30 lody, wyroby cukiernicze, piekarnicze i słodycze, desery, kawa i substytuty kawy, 43 usługi w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, lodziarni, barów szybkiej obsługi, punktów usług gastronomicznych, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi cateringowe.
516915
(220) 2020 08 10
GRAMY GROUP TWORUSZKA, STAŃCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Tychy
(540) (znak słowny)
(540) GRAMY GROUP
(510), (511) 30 lody, wyroby cukiernicze, piekarnicze i słodycze, desery, kawa i substytuty kawy, 43 usługi w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, lodziarni, barów szybkiej obsługi, punktów usług gastronomicznych, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi cateringowe.
(210)
(731)

516947
(220) 2020 08 10
NOSILAPKA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz
(540) (znak słowny)
(540) NOSILAPKA.PL
(510), (511) 10 temblaki [bandaże podtrzymujące], 35 sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi handlu
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych.
(210)
(731)

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

516949
(220) 2020 08 10
KOŹLIK RYSZARD, Opole
(znak słowno-graficzny)
COLUMBEX

(531) 03.07.24, 03.07.16, 26.05.15, 29.01.12
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt.

(531) 26.15.09, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi w zakresie pozycjonowania marki,
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, zarządzanie relacjami
z klientami, zarządzanie programami lojalności klientów
i programami motywacyjnymi, usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych dotyczących lojalności klientów, usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami
z klientami, skomputeryzowane gromadzenie indeksów
klientów, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez preferowany przez klienta program, outsourcing
[doradztwo biznesowe], usługi outsourcingu w dziedzinie
operacji z zakresu działalności gospodarczej, zarządzanie
punktami obsługi telefonicznej dla osób trzecich, usługi
biurowe w zakresie obsługi zapytań, obsługiwanie centrali telefonicznych na rzecz innych, promocja sprzedaży,
administrowanie sprzedażą, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji
sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, wsparcie
w dziedzinie promocji biznesu, zarządzanie działalnością
handlową, zarządzanie działalnością gospodarczą, organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością handlową, doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zakresie
zarządzania działalnością handlową, pomoc w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów
lojalnościowych dla klientów, pośrednictwo w zawieraniu
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, reklama
towarów i usług sprzedawców on-line za pośrednictwem
przewodnika on-line do przeszukiwania, udostępnianie
przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, marketing internetowy, kampanie marketingowe, usługi marketingowe, usługi konsultingowe w zakresie marketingu
internetowego, marketing towarów i usług na rzecz innych,
dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, opracowywanie i wdrażanie
strategii marketingowych na rzecz innych, promocja towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów,
promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie,
agencje importowe i eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynku,
badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, usługi porównywania cen, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, obróbka tekstów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, statystyczne
zestawienia, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
usługi w zakresie tworzenia marki, testowanie marki, usłu-
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gi w zakresie oceny marki, usługi w zakresie wyceny marki,
usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi reklamowe
służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości
marki, analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, udostępnianie informacji biznesowych
w dziedzinie mediów społecznościowych, monitorowanie
poziomu sprzedaży dla osób trzecich, pozyskiwanie umów
na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą towarów,
promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, 42 projektowanie stron
internetowych, tworzenie stron internetowych, kompilacja
stron internetowych, programowanie stron internetowych,
aktualizowanie stron internetowych, zarządzanie stronami
internetowymi na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie
projektowania stron internetowych, tworzenie zapisanych
elektronicznie stron internetowych dla usług on-line i Internetu, projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, projektowanie i wdrażanie sieciowych stron
internetowych na rzecz osób trzecich, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych,
doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron
internetowych do handlu elektronicznego, usługi graficzne, projektowanie graficzne, projektowanie graficzne ilustracji, usługi projektów graficznych, usługi projektowania
grafiki komputerowej, projektowanie graficzne materiałów
promocyjnych, usługi w zakresie grafiki komputerowej,
przygotowywanie sprawozdań w zakresie grafiki, usługi
projektowania graficznego wspomaganego komputerowo, renderowanie grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa
obrazów), usługi projektowe w zakresie opracowań graficznych, usługi ilustrowania graficznego na rzecz osób
trzecich, projektowanie graficzne w celu kompilacji stron
w Internecie, projektowanie grafiki i barw firmowych dla
potrzeb tożsamości firm, projektowanie i projektowanie
graficzne do tworzenia stron www w Internecie, badania
w dziedzinie mediów społecznościowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

516963
(220) 2020 08 10
KLIMAS BARTOSZ SB-TRADE, Bieżeń
(znak słowno-graficzny)
NICEHAFT HAFT KOMPUTEROWY

(531) 09.05.01, 09.05.02, 09.05.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 40 haftowanie, hafciarstwo, obrębianie tekstyliów, obrębianie tkanin, przędzenie włókien, tkactwo,
udzielanie informacji związanych z usługami haftowania,
usługi hafciarskie, usługi haftowania koszulek z krótkim
rękawem, wyrób produktów na zamówienie, aplikacja
motywów na tkaniny, drukowanie na wełnie, drukowanie
wzorów, nakładanie wykończeń na tkaniny, nadruk wzorów na tkaninach, nadrukowywanie koszulek z krótkim
rękawem, nadrukowywanie, na zamówienie, ozdobnych
wzorów na odzież, nakładanie aplikacji na tkaniny, obróbka
powierzchni tekstyliów, obróbka wyrobów włókienniczych
i tkanin, usługi druku na tkaninach, wykańczanie i powlekanie tkanin.
(210) 516965
(220) 2020 08 10
(731) MARSZAŁEK PIOTR VIVARDI, Pewel Mała
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) VIVARDI

(531) 03.07.16, 03.07.24, 27.03.03, 27.05.25, 29.01.12
(510), (511) 20 łóżka, regulowane łóżka, łóżka składane, łóżka
drewniane, łóżka dziecięce, podstawy łóżek, łóżka piętrowe,
łóżka przenośne, łóżka ze schowkiem [szufladami], konstrukcje drewniane łóżka, stelaże do łóżek, ramy do łóżek, poręcze
do łóżek, zagłówki do łóżek, osprzęt niemetalowy do łóżek,
materace, materace łóżkowe, materace piankowe, materace
ogniotrwałe, materace sprężynowe do łóżek, łóżka, pościel,
materace, poduszki, 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w związku z łóżkami, usługi sprzedaży detalicznej lub
hurtowej w związku z materacami.
(210) 516967
(220) 2020 08 10
(731) GĄSIENICA KATARZYNA GĄSIENICOWA, Zakopane
(540) (znak słowny)
(540) GĄSIENICOWA
(510), (511) 18 torebki, torebki damskie, stylowe torebki, organizery podróżne przystosowane do bagażu, kosmetyczki,
25 odzież, odzież męska, odzież damska, odzież dziecięca,
odzież dziana, odzież wełniana, czapki wełniane, czapki dziane, szale, szaliki, rękawiczki, rękawiczki dziane, skarpetki wełniane, buciki dla niemowląt (z wełny), stroje ludowe [odzież],
opaski na szyję [części odzieży], opaski na głowę [odzież],
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z akcesoriami odzieżowymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami odzieżowymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z torebkami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z torebkami.
516968
(220) 2020 08 10
KASPRZAK WŁADYSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE VAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAXI VAN

(210)
(731)

(531) 27.01.16, 29.01.14, 27.05.02, 27.05.09
(510), (511) 39 usługi taksówkarskie, usługi taksówek, transport podróżnych taksówką, organizowanie transportu taksówkowego, transport taksówkowy dla osób na wózkach
inwalidzkich, świadczenie usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mobilnych, transport, transport
lądowy, transport drogowy, transport pasażerski, transport
lądowy osób, transport osób drogą lądową, usługi w zakresie transportu drogowego dla osób, transport drogowy
podróżnych, transport drogowy pasażerów, transport lądowy podróżnych, transport pasażerów mikrobusem, pasażerski transport samochodowy, transport bagażu pasażerów,
transport bagażu podróżnego, usługi transportowe, usługi
transportu mikrobusami, usługi transportu pojazdami, usługi
w zakresie transportu i wycieczek dla osób niepełnosprawnych, usługi agencyjne w zakresie organizowania transpor-

34

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

tu osób, organizacja transportu osobowego na rzecz osób
trzecich za pośrednictwem aplikacji, organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich poprzez aplikację
on-line, czarterowanie transportu, organizowanie transportu,
logistyka transportu, rezerwowanie transportu, wynajmowanie transportu drogowego, organizowanie transportu pasażerskiego, wypożyczanie środków transportu, profesjonalne
doradztwo w zakresie transportu, organizowanie transportu
dla pasażerów biznesowych, udzielanie informacji dotyczących transportu pasażerskiego, usługi rezerwacji w zakresie
transportu, usługi konsultacyjne związane z transportem,
skomputeryzowane planowanie związane z transportem, rezerwacja miejsc na transport pojazdami silnikowymi, usługi
rezerwacji w zakresie transportu lądowego, usługi w zakresie
organizowania transportu podróżnych, zapewnianie wynajętych pojazdów do transportu pasażerów, udostępnianie
danych związanych z transportem pasażerów, usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu podróżnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

516969
(220) 2020 08 10
CHECHELSKI RAFAŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
CBD DOCTOR

(531) 27.05.22, 29.01.11, 27.05.05
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki organiczne, kosmetyki
funkcjonalne, kosmetyki naturalne, kosmetyki upiększające,
zestawy kosmetyków, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do użytku osobistego,
kosmetyki do włosów, kosmetyki i preparaty kosmetyczne,
kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w formie olejków, środki
nawilżające [kosmetyki], nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie kosmetyków.
(210)
(731)
(540)
(540)

516970
(220) 2020 08 10
SOCHA KORNELIA AMAZONIAZOO.PL, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
AmazoniaZoo.pl ZAWSZE ZDROWY WYBÓR

(531) 03.07.24, 03.07.19, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.03
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
w zakresie produktów dla zwierząt domowych, karm dla
zwierząt domowych, artykułów spożywczych dla zwierząt
domowych, karm dla ryb, zabawek i przedmiotów do zabawy dla zwierząt domowych.

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

Nr ZT43/2020

516971
(220) 2020 08 10
ŁYSOŃ TOMASZ, Sułkowice
(znak słowno-graficzny)
apilandia INTERAKTYWNE CENTRUM
PSZCZELARSTWA

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 broszury, ilustrowane albumy, ulotki, informatory, opakowania z papieru, torby papierowe, 41 kształcenie
praktyczne [pokazy], organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, usługi muzeów [wystawy], usługi parków rozrywki.
(210)
(731)
(540)
(540)

516972
(220) 2020 08 10
ŁYSOŃ BARBARA, Sułkowice
(znak słowno-graficzny)
FUNDACJA Apikultura

(531) 03.13.04, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 16 broszury, ilustrowane albumy, ulotki, informatory, opakowania z papieru, torby papierowe, 41 doradztwo
zawodowe, kształcenie praktyczne [pokazy], usługi przekwalifikowania zawodowego, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie i prowadzenie
seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja filmów,
innych niż reklamowe, publikowanie książek, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 44 aromaterapia,
ogrodnictwo krajobrazowe, sadzenie drzew, wynajem uli,
wynajem zwierząt do celów ogrodnictwa, wypożyczanie
sprzętu rolniczego, hodowla pszczół, uloterapia.
516984
(220) 2020 08 10
WELMAX PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bezwola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Velis saving
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 papier toaletowy, ręczniki papierowe, ręczniki
papierowe do czyszczenia, papierowe chusteczki do wycierania.
(210) 517017
(220) 2020 08 11
(731) NOGAJ PIOTR GOSPODARSTWO ROLNE, Trojanowo
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT43/2020
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(540) NOGAJ MASARNIA TROJANOWO
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obudowy kominków metalowe, osprzęt i akcesoria metalowe
do kominków i pieców, kratki kominkowe metalowe, balustrady
metalowe, drabiny metalowe, 11 biokominki, 19 kamienne płytki elewacyjne, niemetalowe parapety okienne, stopnie schodów niemetalowe, niemetalowe płytki ścienne i podłogowe,
beton, drabiny niemetalowe, blaty kuchenne i łazienkowe.
517087
(220) 2020 08 13
HBR PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HELP BAG
(210)
(731)

(531)

03.04.18, 03.04.25, 09.03.13, 15.07.01, 26.01.01, 26.01.03,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane mięso, mięso świeże i mrożone w tuszach dzielonych na części, mięso mielone, mięso cielęce, wieprzowe,
drobiowe i królicze, mięso z dziczyzny, podroby mięsne,
flaki, nerki, ozory, płuca, serca i wątroba, przetwory z podrobów mięsnych i z krwi, kaszanka, wyroby drobiowe i z królika, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, mrożone wyroby
garmażeryjne na bazie mięsa, konserwy mięsne, pasztety
z wątróbki, galaretki mięsne, galaretki mięsno - warzywne,
sosy mięsne, pulpy mięsne, wyroby wędliniarskie na bazie
mięsa cielęcego, drobiowego, wieprzowego i wołowego:
bekony, boczki, kiełbasy, parówki, pieczenie, salami, salcesony, szynki, wędzonki, wyroby blokowe, wyroby okazjonalne:
zestawy mięsne na grilla, zestawy wędlin układanych, pasty,
nadzienia i przekąski mięsne, tłuszcze jadalne: oleje jadalne,
słonina, smalec, 35 usługi agencji importowo - eksportowej,
usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych
i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach
i/lub hurtowniach oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów takich jak: mięso, wyroby mięsne, wędliny,
artykuły spożywcze, napoje alkoholowe i bezalkoholowe,
wyroby tytoniowe, usługi marketingowe, usługi reklamowe
i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek
i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo i pomoc
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 43 usługi gastronomiczne związane z podawaniem
potraw i napojów w barach, kafeteriach, kawiarniach, karczmach, restauracjach, stołówkach, przygotowanie dań na zamówienie oraz ich dostawa catering, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób
trzecich polegające na zaopatrzeniu w żywność i napoje.
517037
(220) 2020 08 11
KNAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARINELL

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 kleje do płytek ceramicznych i kamienia, impregnaty do kamienia i betonu, 4 biopaliwo, 6 materiały budowlane metalowe do kominków, kominowe trzony metalowe,
kominy metalowe, kominowe deflektory metalowe, nasady
kominowe metalowe, przedłużacze kominowe niemetalowe,

(531) 20.05.07, 26.11.01, 26.11.13, 26.11.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 plecaki ewakuacyjne (wyposażone), torby ratunkowe (wyposażone), torby ewakuacyjne (wyposażone),
plecaki ratunkowe (wyposażone).
(210)
(731)
(540)
(540)

517108
(220) 2020 08 13
KLUB SPORTOWY PELIKAN, Łowicz
(znak słowno-graficzny)
1945 KS PELIKAN

(531) 03.07.07, 03.07.21, 26.04.06, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 41 zajęcia sportowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

517158
(220) 2020 08 14
MIKOŁAJCZYK MARCIN, Andrychów
(znak słowno-graficzny)
Laneko

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 lakiery, bejce, farby, 35 sprzedaż detaliczna
i hurtowa prowadzona w sklepie i hurtowni oraz drogą internetową artykułów w postaci farb, lakierów, bejc oraz wyrobów chemicznych.
(210) 517166
(220) 2020 08 16
(731) GLOGAZA JOANNA STYLE DIGGER, Janowice
(540) (znak słowny)
(540) Lunaby
(510), (511) 25 piżamy, jednoczęściowe piżamy, krótkie piżamy damskie, piżamy [tylko z trykotu], spodnie do piżamy, podomki [szlafroki], szlafroki, szlafroki wypoczynkowe, damskie
koszule nocne, koszule do spania, koszule nocne, obuwie,
opaski na głowę [odzież], opaski na głowę.
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517171
(220) 2020 08 13
MOMLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOMLI

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe
do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, edukacyjne
aplikacje mobilne, filmy, seriale, filmy animowane, 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, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania
i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego
w formie analogowej i cyfrowej, programy komputerowe, edukacyjne programy komputerowe dla dzieci, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla prasy, radia,
telewizji, filmu, Internetu, usługi w zakresie organizacji pokazów
i wystaw, usługi merchandisingu, profesjonalne zarządzanie
działalnością artystyczną, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania towarów i usług na rzecz osób trzecich, usługi prowadzenia sprzedaży towarów z naniesionym logo jako elementem
reklamowo-ozdobnym, tj. odzieży, obuwia, nakryć głowy, programów komputerowych, aplikacji mobilnych, aplikacji komputerowych do pobrania, magnesów dekoracyjnych, gier komputerowych, zapisanych nośników dźwięku i obrazu, gier, zabawek
i przedmiotów do zabawy, artykułów papierowych, kubków,
długopisów, ołówków, przypinek, zawieszek, artykułów gimnastycznych i sportowych, ozdób choinkowych, 41 usługi rozrywki i nauczania, produkcja filmów i seriali, rozpowszechnianie
filmów i seriali, projekcja filmów, studia filmowe, montaż filmowy, prezentacja filmów, organizacja teleturniejów i konkursów,
dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem
radia, telewizji, Internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych
i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, usługi dostarczania muzyki,
video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron
www poprzez Internet, usługi organizacji i produkcji nagrań
filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, 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, dystrybucja filmów, realizowanie rozrywki w postaci seriali.
517193
(220) 2020 08 17
BREMA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) brema Development

(210)
(731)

Nr ZT43/2020

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.03, 29.01.08
(510), (511) 36 inwestowanie w nieruchomości, inwestycje
majątkowe nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
(210) 517194
(220) 2020 08 17
(731) KOWALEWSKA MAGDALENA SHY LAB, Rybnik
(540) (znak słowny)
(540) shy deer
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do makijażu, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, balsamy do celów
kosmetycznych, maski kosmetyczne, mleczko oczyszczające
do celów kosmetycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

517209
(220) 2020 08 17
GREGORCZYK GRZEGORZ FIVEST, Pogroszew-Kolonia
(znak słowno-graficzny)
TO BYŁ ROK

(531) 20.05.05, 20.05.11, 20.05.24, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, kalendarze, koperty
[artykuły piśmienne], materiały drukowane, materiały piśmienne, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki
[notesy], papier, pudełka z papieru lub kartonu, ulotki, zakładki do książek, 35 indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, reklama, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej.
517211
(220) 2020 08 17
SOBAŃSKI MARIUSZ ZAKŁAD OPTYCZNY MASOKO,
Tomaszów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEAT

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 29.01.08
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność, napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
(210)
(731)
(540)
(540)

517416
(220) 2020 08 21
FABJAŃSKI MACIEJ TECHNICA, Grójec
(znak słowno-graficzny)
studio AQUARIUM

Nr ZT43/2020
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(531) 05.11.01, 05.11.99, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 21 akwaria, zbiorniki akwarystyczne oraz ich części i wyposażenie, akwaria pokojowe, pokrywy na akwaria,
stojaki do akwariów wewnętrznych [inne niż meble], ozdoby do akwariów, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
świadczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej
przez strony internetowe artykułów związanych z akwarystyką, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, 37 usługi w zakresie
instalowania, naprawy i serwisu akwariów, usługi kompleksowe związane z budową, zakładaniem i montażem akwariów słodkowodnych i morskich, konserwacja akwariów,
mebli i wyposażenia akwariowego, 42 usługi w zakresie
projektowania akwariów i projektowania aranżacji akwariów,
publikowanie informacji związanych z akwarystyką.
517432
(220) 2020 08 24
LECHNA MARCIN WYDAWNICTWO LABRUM,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) RELAX
(510), (511) 16 komiksy, komiksy [książki].
(210)
(731)

517435
(220) 2020 08 24
SC BEAUTY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) (znak słowny)
(540) UTIMS
(510), (511) 10 urządzenia i instrumenty medyczne - dla
celów medycyny estetycznej, urządzenia i instrumenty medyczne - dla celów kosmetologii.
(210)
(731)

517448
(220) 2020 08 24
ZAWISZA IZABELA ANNA PROCONCHEM DR IZABELA
ANNA ZAWISZA, Busko-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OREKA
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki.
(210) 517709
(220) 2020 09 01
(731) MROCZEK MATEUSZ, Sosnowiec
(540) (znak słowny)
(540) Policzona Szama
(510), (511) 35 usługi detaliczne związane z nożami kuchennymi, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi
handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, usługi handlu detalicznego związane
z przyrządami do przygotowywania żywności, usługi handlu
detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami
spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami naukowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej
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w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z artykułami spożywczymi,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do przyrządzania
żywności, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
do podgrzewania, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z mięsem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pomocami
naukowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z nożami kuchennymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z jogurtami mrożonymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z herbatami, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie urządzeń kuchennych, 41 pisanie i publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie elektroniczne, publikowanie materiałów multimedialnych on-line, 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, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, udostępnianie publikacji
elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu,
nie do pobrania, udostępnianie rozrywki wideo za pomocą
strony internetowej, udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane,
udzielanie informacji edukacyjnych on-line z komputerowej
bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji związanych z wychowaniem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej on-line, udzielanie informacji
związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony
internetowej on-line, udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony internetowej on-line, 43 doradztwo kulinarne, dostarczanie posiłków
do bezpośredniego spożycia, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi
w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia
i napojów, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos,
usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia w napoje, usługi zaopatrzenia w żywność, usługi
restauracji sprzedających posiłki na wynos, przygotowywanie
posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie
jedzenia i napojów.
517756
(220) 2020 09 02
SOLUCH HUBERT INFOPOMIAR USŁUGI
INFORMATYCZNE I GEODEZYJNE, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INFOPOMIAR
(210)
(731)
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(531) 26.02.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory.
(210)
(731)
(540)
(540)

517839
(220) 2020 09 04
KOBUS SYLWIA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Pozytywny Dzienniczek

(531)

01.03.01, 01.03.12, 01.03.15, 02.07.01, 20.05.05, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, usługi
rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, rozrywka i sport.
517851
(220) 2020 09 04
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO KOTLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kotlin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kotliński ogródek
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 29 przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, warzywa w puszkach, warzywa w słoikach, owoce w puszkach, owoce w słoikach, galaretki, dżemy i marmolady owocowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, gotowane owoce, warzywa
gotowane, warzywa marynowane, konserwowane warzywa,
owoce konserwowane, konserwowe rośliny strączkowe, warzywa mrożone, mrożone owoce, konserwy z owocami, gotowe dania warzywne, gotowe dania zawierające mięso, gotowe
dania z mięsa, gotowe produkty z warzyw, gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, mrożone gotowe posiłki składające się głównie
z warzyw, gotowe potrawy rybne, gotowe zupy, buliony [gotowe], zupy, mieszanki do zup, sałatki warzywne, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatka ziemniaczana, pokrojone sałatki
warzywne, sałatki z roślin strączkowych, sałatki podawane
na przystawkę, sałatki na bazie ziemniaków, uprzednio pokrojone warzywa do sałatek, kompozycje krojonych owoców,
kompozycje krojonych warzyw, krojone warzywa, warzywa
preparowane, mieszanki warzywne, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie owoców, przeciery owocowe, warzywa obrane ze skórki, koncentraty pomidorowe [purée], prze-
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cier pomidorowy, przeciery warzywne, koncentraty na bazie
warzyw przeznaczone do gotowania, koncentraty soków
warzywnych do konsumpcji, koncentraty do zup, przetwory
do zup jarzynowych, warzywa przetworzone, pasty warzywne, warzywne pasty do smarowania, pasty na bazie orzechów,
pasty na bazie roślin strączkowych, ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], dipy, guacamole [pasta z awokado], hummus [pasta z ciecierzycy], purée z warzyw, 30 gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, keczup [sos], majonez, imitacja
majonezu, musztarda, pikantne sosy, czatnej i pasty, pesto
[sos], sosy, sosy do gotowania, sosy na bazie pomidorów, sosy
sałatkowe [dressingi], sosy w proszku, dodatki smakowe i przyprawy, gotowe dania z ryżu, dania gotowe suche lub w płynie,
zawierające głównie ryż, potrawy gotowe na bazie makaronu,
gotowe potrawy na bazie ryżu, potrawy gotowe na bazie kaszy, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, gotowy lunch w pudełku składający
się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, sałatka ryżowa,
sosy sałatkowe, sałatka z makaronem, tabule [sałatka z kuskus],
sałatka z makaronu typu rurki, sosy sałatkowe do żywności
[sosy], makaron z serem, makarony zawierające nadzienia, potrawy z makaronu, sosy do makaronów, dania liofilizowane,
których głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, przekąski
składające się głównie z makaronu, placki z nadzieniem z warzyw.
517854
(220) 2020 09 04
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO KOTLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kotlin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kotliński ugotowany
(210)
(731)

(531) 11.03.18, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 29 przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, warzywa w puszkach, warzywa w słoikach, owoce w puszkach, owoce w słoikach, galaretki, dżemy i marmolady owocowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, gotowane owoce, warzywa
gotowane, warzywa marynowane, konserwowane warzywa,
owoce konserwowane, konserwowe rośliny strączkowe, warzywa mrożone, mrożone owoce, konserwy z owocami, gotowe dania warzywne, gotowe dania zawierające mięso, gotowe
dania z mięsa, gotowe produkty z warzyw, gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, mrożone gotowe posiłki składające się głównie
z warzyw, gotowe potrawy rybne, gotowe zupy, buliony [gotowe], zupy, mieszanki do zup, sałatki warzywne, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatka ziemniaczana, pokrojone sałatki
warzywne, sałatki z roślin strączkowych, sałatki podawane
na przystawkę, sałatki na bazie ziemniaków, uprzednio pokrojone warzywa do sałatek, kompozycje krojonych owoców,
kompozycje krojonych warzyw, krojone warzywa, warzywa
preparowane, mieszanki warzywne, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie owoców, przeciery owocowe, warzywa obrane ze skórki, koncentraty pomidorowe [purée], przecier pomidorowy, przeciery warzywne, koncentraty na bazie
warzyw przeznaczone do gotowania, koncentraty soków
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warzywnych do konsumpcji, koncentraty do zup, przetwory
do zup jarzynowych, warzywa przetworzone, pasty warzywne, warzywne pasty do smarowania, pasty na bazie orzechów,
pasty na bazie roślin strączkowych, ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], dipy, guacamole [pasta z awokado], hummus [pasta z ciecierzycy], purée z warzyw, 30 gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, keczup [sos], majonez, imitacja
majonezu, musztarda, pikantne sosy, czatnej i pasty, pesto
[sos], sosy, sosy do gotowania, sosy na bazie pomidorów, sosy
sałatkowe [dressingi], sosy w proszku, dodatki smakowe i przyprawy, gotowe dania z ryżu, dania gotowe suche lub w płynie,
zawierające głównie ryż, potrawy gotowe na bazie makaronu,
gotowe potrawy na bazie ryżu, potrawy gotowe na bazie kaszy, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, gotowy lunch w pudełku składający
się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, sałatka ryżowa,
sosy sałatkowe, sałatka z makaronem, tabule [sałatka z kuskus],
sałatka z makaronu typu rurki, sosy sałatkowe do żywności
[sosy], makaron z serem, makarony zawierające nadzienia,
potrawy z makaronu, sosy do makaronów, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, przekąski składające się głównie z makaronu, placki z nadzieniem
z warzyw.
517892
(220) 2020 09 07
EKODEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kościerzyna
(540) (znak słowny)
(540) ekodel
(510), (511) 9 akumulatory energii fotowoltaicznej, falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii
elektrycznej z energii słonecznej, instalacje fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne,
komórki fotowoltaiczne, moduły fotowoltaiczne, urządzenia
fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, urządzenia fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej, moduły słoneczne,
11 pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej dotyczącej produktów odnawialnych źródeł energii, 37 instalacja ogniw
i modułów fotowoltaicznych, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, 42 sporządzanie projektów
i opracowywanie systemów fotowoltaicznych.
(210)
(731)

518029
(220) 2020 09 07
SANOFI-AVENTIS Deutschland GmbH,
Frankfurt nad Menem, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mucosolvan
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 25.01.01, 25.01.05
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, odżywcze suplementy diety, witaminy, preparaty mineralne.
518031
(220) 2020 09 07
SANOFI-AVENTIS Deutschland GmbH,
Frankfurt nad Menem, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mucosolvan
(210)
(731)

(531) 01.01.15, 25.01.01, 25.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, odżywcze suplementy diety, witaminy, preparaty mineralne.
(210)
(731)
(540)
(540)

518066
(220) 2020 09 09
ZELEK KLAUDIA OH!, Mordarka
(znak słowno-graficzny)
Rusin

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 torby, torebki, torebki-paski, torebki-worki,
torebki-paski na biodra, saszetki biodrowe, plecaki, plecaki
sportowe, portmonetki, portfele, walizki, walizki podróżne,
walizki z kółkami, 25 obuwie, obuwie damskie, obuwie dla
mężczyzn, obuwie dla dzieci, obuwie sportowe, tenisówki [obuwie], tenisówki na koturnie, buty do biegania, buty
do jazdy na rowerze, buty do wspinaczki, sandały i buty plażowe, japonki, espadryle, śniegowce, buty zimowe, buty skórzane, obuwie inne niż sportowe, buty na wysokim obcasie,
mokasyny, botki, odzież, odzież sportowa, spodnie sportowe, spodnie dresowe, spodnie joggingowe, krótkie spodnie,
spodnie do ćwiczeń fizycznych, spodnie pumpy [alladynki],
spódnico-spodnie, spódnice, spodenki, sukienki damskie,
sukienki do gry w tenisa, legginsy, szorty, szorty sportowe,
szorty gimnastyczne, koszulki z krótkim rękawem, koszulki
sportowe z krótkimi rękawami, koszulki bez rękawów do biegania, koszulki z nadrukami, koszulki polo, t-shirty z krótkim
rękawem, podkoszulki, podkoszulki sportowe, podkoszulki
bez rękawów, podkoszulki z długimi rękawami, topy [odzież],
topy do biegania, bielizna, skarpetki, podkolanówki, bluzy
dresowe, bluzy sportowe, bluzy polarowe, bluzy z kapturem,
kurtki, kurtki sportowe, kurtki dresowe, ocieplane kurtki, kurtki puchowe, kurtki nieprzemakalne, kurtki wiatroszczelne,
kurtki jako odzież sportowa, kurtki dżinsowe, kurtki skórzane,
kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem
i wiatrem, czapki jako nakrycia głowy, czapki i czapeczki sportowe, kapelusze, chusty na głowę, opaski na głowę,
opaski na szyję [części odzieży], kominiarki, maski na oczy,
szale, szale-tuby, odzież narciarska, odzież dla rowerzystów,
spodenki dla rowerzystów, rękawiczki dla rowerzystów,
spodenki rowerowe na szelkach, kostiumy kąpielowe dla kobiet, kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, kostiumy kąpielowe
dla dzieci, czepki kąpielowe, chusty pareo, płaszcze, płaszcze
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skórzane, płaszcze zimowe, płaszcze damskie, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, męskie płaszcze,
płaszcze sportowe, dżinsy, spodnie, eleganckie spodnie,
spodnie dziecięce, spodnie skórzane, 35 usługi sprzedaży
detalicznej on-line związane z następującymi produktami:
obuwie, usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: obuwie, reklama i marketing, reklama i usługi
reklamowe, promocja sprzedaży, promocja towarów i usług
poprzez sponsorowanie, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie artykułów odzieżowych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie
torebek, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie obuwia, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do obuwia, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej obuwia, usługi handlu hurtowego w zakresie obuwia.
(210)
(731)
(540)
(540)

518069
(220) 2020 09 09
PZU POMOC SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
PZU POMOC

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane,
dane zapisane elektronicznie, pliki multimedialne do pobrania, programy komputerowe, oprogramowanie do zabezpieczania baz danych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, sprzęt przetwarzający dane, tarcze odblaskowe, noszone na ubraniu, w celu zapobiegania (wypadki
drogowe), kamizelki odblaskowe, magnetyczne i optyczne
nośniki danych z nagraniami, moduły ładowalne z publikacjami elektronicznymi i/lub z treściami multimedialnymi, software, karty magnetyczne kodowane, karty z układem scalonym lub procesorem, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, karty obciążeniowe i osobiste karty identyfikacyjne, kodowane karty lojalnościowe, magnetyczne
nośniki danych, magnetyczne nośniki informacji, karty inteligentne, czytniki jako sprzęt przetwarzający dane, 16 artykuły
z papieru lub z kartonu, materiały drukowane, czasopisma,
kalendarze, broszury, ulotki, kartki papieru do robienia notatek, informatory, cenniki, publikacje, książki, prospekty, foldery, katalogi, karty stałego klienta, karty uprawniające, karty
zniżkowe, naklejki, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
papierowe karty lojalnościowe, plakaty, torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 35 publikacja tekstów promocyjnych
i sponsorowanych, rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, pozyskiwanie i systematyzacja danych dla celów
ubezpieczeniowych oraz zarządzanie zbiorami informatycznymi zawierającymi te dane, profesjonalne doradztwo w za-
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kresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, obsługa programów lojalnościowych i rabatowych, administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, przygotowywanie programów lojalnościowych i rabatowych, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie najmu pojazdów zastępczych, tymczasowym najmie
nieruchomości, hoteli, pokoi, kwater, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej w zakresie likwidacji szkód, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług
pomocy, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej
w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych, wynikających
ze zdarzeń losowych, zjawisk atmosferycznych, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług
ubezpieczeniowych, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą związaną z działalnością ubezpieczeniową, usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, usługi zbierania zgód marketingowych, przetwarzanie,
systematyzacja, zarządzanie danymi, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, analiza
danych biznesowych, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analiza rynku, analiza systemów zarządzania działalnością gospodarczą, analiza funkcjonowania firm,
badania opinii, usługi informacyjne dla konsumentów w zakresie ubezpieczeń, zarządzenie punktami obsługi telefonicznej dla osób trzecich, zarządzenie punktami obsługi telefonicznej dla osób trzecich w zakresie usług pomocy, analiza
zachowań zakupowych konsumentów, doradztwo w zakresie usług ubezpieczeniowych, zarządzanie programem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania obniżek
na towary i usługi przez korzystanie z rabatowych kart członkowskich, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych
i zarządzanie nimi, usługi programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, administrowanie konkursami w celach reklamowych, promowanie
towarów i usług oraz ich sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, sprzedaż zdalna towarów i usług, usługi administracyjne w zakresie kart lojalnościowych organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i promocyjnych, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, negocjowanie kontraktów reklamowych, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, rejestracja
komunikatów pisemnych i danych, sporządzanie raportów
ekonomicznych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, usługi szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, usługi w zakresie inspekcji działalności gospodarczej,
usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności
gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej, zarządzanie biznesowe w dziedzinie
transportu i dostaw, zarządzanie flotą pojazdów [dla osób
trzecich], dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, zarządzanie
punktami obsługi telefonicznej dla osób trzecich, marketing
cyfrowy, reklamy on-line, reklamy telewizyjne, usługi informacji biznesowej, zarządzanie planami świadczeń pracowniczych, 36 ocena ryzyka ubezpieczeniowego, pośrednictwo
w zakresie ubezpieczeń, likwidacja szkód ubezpieczeniowych, wsparcie procesów likwidacji szkód, zarządzenie sieciami podwykonawców usług assistance, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, organizowanie ubezpieczenia,
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ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenia medyczne,
ubezpieczenia budynków, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenia hipoteczne, administrowanie systemami ubezpieczeń, administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, doradztwo w zakresie ubezpieczeń
na życie, doradztwo związane z zawieraniem ubezpieczeń,
udzielanie informacji w zakresie ubezpieczeń, ocena roszczeń ubezpieczeniowych, zawieranie ubezpieczeń, wydawanie kuponów rabatowych, wydawanie bonów wartościowych w związku z programami lojalnościowymi, administrowanie działalnością ubezpieczeniową, administrowanie planami ubezpieczeniowymi, administrowanie roszczeniami
ubezpieczeniowym, administrowanie systemami ubezpieczenia grupowego, badania dotyczące ubezpieczeń, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, finansowe usługi
dotyczące ubezpieczenia, gwarancje ubezpieczeniowe,
gwarantowanie pokrycia kosztów leczenia na rzecz podróżnych, gwarantowanie płatności kosztów leczenia na rzecz
podróżnych z zagranicy, informacja o ubezpieczeniach, likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia, obsługa roszczeń
z tytułu ubezpieczeń, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, pośrednictwo w ubezpieczeniach transportowych, pośrednictwo
w ubezpieczeniach medycznych, pośrednictwo w ubezpieczeniach nieruchomości, prywatne ubezpieczenia zdrowotne, usługi finansowania składek ubezpieczeniowych, usługi
ubezpieczeniowe dotyczące mienia, udzielanie informacji
dotyczących wyceny szkód, dostarczanie informacji dotyczących kursów wymiany walut, usługi programów zasiłków
opartych na wcześniej płaconych składkach, 37 usługi pomocy w zakresie prowadzenia domu, utrzymania i serwisu
instalacji domowych, naprawy wyposażenia domu, usług
elektrycznych, elektronicznych, hydraulicznych, szklarskich,
stolarskich, ślusarskich, dekarskich, pogwarancyjnej naprawie urządzeń komputerowych oraz sprzętu RTV i AGD, opieki
nad zwierzętami domowymi, transporcie mienia, dozoru
mienia, czyszczenia mebli, sprzątania mieszkania, zapewnienia zakwaterowania, organizacja świadczenia usług w zakresie instalacji, konserwacji i naprawy maszyn, urządzeń AGD,
organizacja świadczenia usług w zakresie konserwacji rurociągów, urządzeń hydraulicznych, instalacji hydraulicznych,
organizacja świadczenia usług w zakresie czyszczenia budynków od zewnątrz i od wewnątrz, organizacja świadczenia
usług w zakresie czyszczenia i naprawy kotłów, organizacja
świadczenia usług w zakresie deratyzacji, organizacja świadczenia usług w zakresie dezynfekcji, organizacja świadczenia
usług w zakresie eliminacji zakłóceń w instalacjach elektrycznych, naprawy instalacji elektrycznych, udzielanie informacji
o naprawach, organizacja świadczenia usług w zakresie instalowania i naprawy pieców, instalacji grzewczych, organizacja świadczenia usług w zakresie instalowania i naprawy
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, organizacja świadczenia usług w zakresie naprawy i konserwacji mebli, organizacja świadczenia usług w zakresie naprawy instalacji grzewczych, organizacja świadczenia usług w zakresie naprawy
i konserwacji pojazdów, organizacja świadczenia usług w zakresie naprawy i konserwacji samochodów, organizacja
świadczenia usług hydraulicznych, organizacja świadczenia
usług dekarskich, organizacja świadczenia usług murarskich,
organizacja świadczenia usług wykończeniowych budynków i mieszkań, organizacja świadczenia usług napraw domowych, przegląd pojazdów, mycie pojazdów, czyszczenie
i mycie samochodów, usługi stacji obsługi pojazdów, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją samochodów, dostarczanie informacji o naprawach pojazdów,
38 usługi komunikacji telefonicznej świadczone w zakresie
gorących linii i centrów obsługi telefonicznej, 39 usługi po-
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mocy kierowcy i pasażerom w czasie podróży samochodem
w zakresie pomocy technicznej razie wypadku lub awarii pojazdu, holowanie, organizacja pomocy drogowej w przypadku awarii samochodu, dostarczanie pojazdów zastępczych,
dostarczanie informacji dotyczących transportu, organizacja
świadczenia usług w zakresie przewozu towarów, mebli, ładunków, organizacja świadczenia usług w zakresie przewozu
osób, organizacja świadczenia usług w zakresie transportu
samochodowego, organizacja świadczenia usług w zakresie
składowania towarów, wynajem i dzierżawa pojazdów, wypożyczanie samochodów, organizacja usług w zakresie przeprowadzki, parkowanie i przechowywanie pojazdów, transport pasażerski, usługi transportowe, usługi w zakresie organizacji prowadzenia akcji ratunkowej, pomocy drogowej,
holowania, współpraca z osobami trzecimi dla realizacji
usług holowania, wynajmowania pojazdów zastępczych,
procedury likwidacji szkody, planowanie podróży, planowanie transportu, dowóz paliwa, tymczasowe przechowywanie, dostarczanie kwiatów, usługi przewozu limuzynami, organizacja i rezerwacja podróży, planowanie, organizowanie
i rezerwacja podróży, rezerwacja biletów lotniczych rezerwacja biletów kolejowych, udzielanie informacji dotyczących
transportu pasażerskiego, udzielanie informacji dotyczących
tras samochodowych, udzielanie informacji dotyczących
transportu lotniczego, udzielanie informacji dotyczących
warunków drogowych, udzielanie informacji związanych
z trasami podróży, udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży, udzielanie informacji on-line na temat podróży, udzielanie informacji związanych z usługami wynajmu
samochodów, udzielanie informacji dotyczących podróży,
usługi informacji o ruchu drogowym, świadczenie usług
w zakresie informacji podróżnej, usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, usługi w zakresie dostarczania
informacji dotyczących transportu samochodowego, usługi
w zakresie udzielania informacji związanych z trasami podróży, udzielanie informacji na temat dróg i ruchu drogowego,
41 usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi sportowe
i w zakresie fitnessu związane z dobrym samopoczuciem
i stylem życia, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych,
organizacja świadczenia usług w zakresie klubów sportowych, usługi informacyjne w zakresie biletów na widowiska,
usługi sportowe, rezerwacja biletów na koncerty, rezerwacja
biletów na imprezy kulturalne, rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, rezerwacja miejsc na pokazy i rezerwacja biletów teatralnych, udzielanie informacji związanych z wydarzeniami sportowymi, udzielanie informacji na temat rozgrywek sztuk walki, dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, dostarczanie informacji na temat aktywności
kulturalnych, organizowanie imprez sportowych, organizowanie imprez biegowych, maratonów, walkathonów, organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, organizowanie szkoleń,
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, usługi edukacyjne i instruktarzowe, 42 programowanie komputerowe
stosowane w ubezpieczeniach, projektowanie oprogramowania komputerowego stosowanego w ubezpieczeniach,
instalacja i uaktualnianie oprogramowania komputerowego,
testowanie pojazdów w związku ze szkodą, szacowanie wartości naprawy i pojazdu uszkodzonego, poszukiwanie przyczyny awarii, oględziny nieruchomości, urządzeń, pojazdów,
opracowywanie badań technicznych, opracowywanie baz
danych, projektowanie broszur, opracowywanie metod analiz, opracowywanie systemów przetwarzania danych, usługi
w zakresie testowania materiałów i produktów, usługi w zakresie udzielania informacji technologicznych, usługi w zakresie testów technicznych, usługi w zakresie opracowywania metod testowania, usługi w zakresie inspekcji technicz-
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nej, usługi w zakresie badań technicznych, usługi w zakresie
badań technicznych pojazdów, urządzeń, budynków, usługi
pomiarowe i oceny pomiarów, usługi badawcze, udzielanie
informacji w zakresie badań, testowanie produktów, maszyn,
funkcjonalności maszyn, przygotowywanie i sporządzanie
raportów technicznych, usługi komputerowe do analizy danych, doradztwo techniczne dotyczące testowania, ocena
jakości, opracowywanie metod testowych, opracowywanie
systemów komputerowych, programowanie komputerowe,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
udzielanie informacji w zakresie pogody, 43 usługi pomocy
w zakresie wypadków losowych w trakcie wyjazdów, telefoniczne wsparcie informacyjne, pomoc w organizacji i zaplanowaniu dalszej podróży, pomoc w razie konieczności wcześniejszego powrotu, utraty bagażu, wydatków w razie rezygnacji z wyjazdu, usługi pomocy w zakresie tymczasowego
zakwaterowania, wynajmu pokoi hotelowych, pokoi, kwater,
organizacja tymczasowego zakwaterowania, doradztwo
świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie
w dziedzinie zakwaterowania tymczasowego, udostępnianie informacji o usługach tymczasowego zakwaterowania,
udostępnianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu
za pośrednictwem Internetu, usługi informacji, doradztwa
i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, rezerwacja zakwaterowania dla turystów, rezerwacja zakwaterowania w hotelach,
rezerwacja zakwaterowania, rezerwacja miejsc w pensjonatach, udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, udzielanie informacji w zakresie hoteli, 44 organizacja usług pomocy w zakresie organizacji pomocy medycznej, telefonicznego wsparcia medycznego, pokrycia kosztów
i organizacji procesu leczenia, organizacja świadczenia usług
w zakresie usług medycznych, organizacja świadczenia usług
w zakresie usług stomatologicznych, organizacja świadczenia usług w zakresie w zakresie opieki medycznej i zdrowotnej dla ludzi, usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze,
dotyczące ochrony zdrowia i opieki medyczne, organizacja
świadczenia usług w zakresie usług weterynaryjnych, organizacja świadczenia usług w zakresie usług optycznych, organizacja świadczenia usług w zakresie farmaceutycznym, organizacja świadczenia usług w zakresie zdrowia psychicznego, organizacja świadczenia usług w zakresie diagnozy stanu
zdrowia, organizacja świadczenia domowej opieki pielęgniarskiej, doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi [w zakresie zdrowia], organizacja świadczenia usług w placówkach rekonwalescencji, organizacja świadczenia usług
z zakresu opieki zdrowotnej w domach, organizacja świadczenia usług w zakresie udzielania informacji zdrowotnej, organizacja świadczenia usług w zakresie udzielania informacji
związanych z odżywianiem, organizacja usług doradczych
w zakresie zdrowia, usługi informacji medycznej, udzielanie
informacji o szczepieniach dla osób wyjeżdżających za granicę, usługi w zakresie pielęgnacji zdrowia i urody, usługi informacyjne i doradcze dotyczące opieki zdrowotnej, fryzjerstwa, usługi w zakresie diety, udostępnianie obiektów spa,
manicure, usługi kuracji kosmetycznych spa, salony piękności, świadczenie usług przez salony piękności, usługi doradcze i informacyjne dotyczące diety, stylu życia, opieki medycznej, urody i higieny, usługi pielęgnacyjne związane
z wyglądem zewnętrznym, dobrym samopoczuciem i stylem życia, usługi medyczne związane z wyglądem zewnętrznym, dobrym samopoczuciem i stylem życia, 45 usługi pomocy w zakresie usług prawnych, usługi prawne, usługi
ochrony osób i mienia, usługi ochrony w celu zabezpieczenia mienia, opieka nad domem, opieka nad zwierzętami domowymi, usługi związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi, usługi pomocy w zakresie dochodzenia roszczeń ubez-
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pieczeniowych, organizacja świadczenia usług w zakresie
opieki nad dziećmi pod nieobecność rodziców, organizacja
świadczenia usług w zakresie osobistego wsparcia dla rodzin pacjentów cierpiących na choroby, usługi informacji
prawnej.
518070
(220) 2020 09 09
ŁĘTOWSKI MICHAŁ FIRMA USŁUGOWA Q-CONTROL,
Tarnobrzeg
(540) (znak słowny)
(540) Disco 2.0
(510), (511) 1 powłoki chemiczne na bazie żywic, preparaty
chemiczne na bazie żywic, środki chemiczne do matowienia
szkła, kwasoodporne mieszaniny chemiczne, preparaty chemiczne do nakładania na szkło, 42 usługi chemiczne nakładania powłok i preparatów, badania chemiczne preparatów
i powłok.
(210)
(731)

518112
(220) 2020 09 09
POMONA COMPANY LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żyrardów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COLLAGEN GYM

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, suplementy diety,
dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczna żywność.
(210) 518128
(220) 2020 09 10
(731) KUCZKOWSKI PAWEŁ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) moxomi
(510), (511) 9 cyfrowe urządzenia do przetwarzania sygnałów głosowych, dekodery elektroniczne, dekodery sygnałów, etui na telefony komórkowe, futerały na elektroniczne
notesy, kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, konwertery cyfrowo-analogowe, multimedialne złącza do pojazdów, odbiorniki do urządzeń telekomunikacyjnych, optyczne
wzmacniacze półprzewodnikowe, przedwzmacniacze, przetworniki analogowe, sprzęt do komunikacji, sprzęt i akcesoria
do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), tunery wzmacniacze, urządzenia audiowizualne i fotograficzne,
urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, uchwyty do mocowania przystosowane do komputerów, urządzenia do przetwarzania sygnałów cyfrowych, urządzenia i przyrządy kodujące i dekodujące, urządzenia i przyrządy multimedialne, urządzenia i przyrządy radiowe, urządzenia przechwytujące dane, wzmacniacze, wzmacniacze cyfrowe, wzmacniacze elektroniczne,
wzmacniacze sygnałów, aparaty nadawczo-odbiorcze, bezprzewodowe urządzenia komunikacyjne do transmisji treści
multimedialnych, bezprzewodowy sprzęt nadawczy i odbiorczy, części i akcesoria do urządzeń komunikacyjnych,
elektroniczne urządzenia do przesyłania sygnałów audio,
elektryczne wzmacniacze sygnałów dźwiękowych, interfejsy
komunikacyjne, dekodery, mobilne odbiorniki danych, nadajniki audio, nadajniki bezprzewodowe, nadajniki cyfrowe,
nadajniki i odbiorniki bezprzewodowe, nadajniki-odbiorniki,
odbiorniki i nadajniki radiowe, osobiste nadajniki-odbiorniki,
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podręczne przyrządy do komunikacji, procesory sygnałów,
przenośne odbiorniki radiowe, przenośne urządzenia telekomunikacyjne, rozdzielacze sygnału, słuchawki z mikrofonem
do komunikacji, telekomunikacyjne urządzenia cyfrowe, tunery sygnałów, urządzenia do bezprzewodowej transmisji
radiowej, urządzenia do komunikacji bezprzewodowej służące do przesyłania głosu, danych lub obrazu, urządzenia
do łączności bezprzewodowej, urządzenia do łączności
przewodowej, urządzenia do optycznej transmisji cyfrowej,
urządzenia do przetwarzania sygnałów, urządzenia do transmisji sygnału, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia
do transmisji głosu, urządzenia komunikacyjne dla pojazdów,
urządzenia i przyrządy telekomunikacyjne, urządzenia komunikacyjne do noszenia w postaci zegarków na rękę, urządzenia odsłuchowe do monitorowania niemowląt, wzmacniacze sygnału bezprzewodowego, wieloportowe nadajniki-odbiorniki, zespoły nadajnikowe audio, adaptery USB, adaptery kart typu flash, dyski do rejestrowania dźwięku, etui
na płyty kompaktowe, etui na dyskietki, etui na płyty DVD,
futerały na karty pamięci, hologramy, jednostki pamięci elektronicznych, karty pamięci do aparatów fotograficznych, karty pamięci do urządzeń do gier wideo, karty pamięci SD,
karty pamięci typu flash, karty pamięciowe, nośniki do przechowywania danych, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki
dźwięku, pamięć flash, pamięć optyczna, pamięć USB [pendrive], pamięci dyskowe, pamięci elektroniczne, pamięci zewnętrzne do telefonów komórkowych, pamięci zewnętrzne
USB, pojemniki do przechowywania dysków, ukształtowane,
pojemniki na płyty kompaktowe, notatniki cyfrowe, optyczne nośniki danych, przenośne urządzenia pamięci flash, przystawki do kart typu flash, urządzenia i nośniki do przechowywania danych, urządzenia komputerowe do magazynowania danych, odtwarzacze audio, odtwarzacze dźwięku, pokrowce na odtwarzacze płyt DVD, pokrowce na cyfrowe odtwarzacze mediów, pokrowce na odtwarzacze MP3, pokrowce na odtwarzacze płyt CD, pokrowce ochronne na odtwarzacze MP3, sprzęt do odtwarzania dźwięku, urządzenia
do odtwarzania dźwięku, urządzenia do odtwarzania audio,
urządzenia do odtwarzania danych, przenośne urządzenia
do odtwarzania dźwięku, audiowizualne zestawy słuchawkowe do grania w gry wideo, etui na kalkulatory podręczne,
etui na odtwarzacze MP3, etui na przenośne odtwarzacze
mediów, karty USB, komputery i sprzęt komputerowy, pokrowce do komputerów kieszonkowych [PDA], pokrowce
na komputery typu osobisty asystent cyfrowy, pokrowce
na urządzenia PDA, pokrowce ochronne na palmtopy, skomputeryzowane organizery osobiste, sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej, urządzenia do przetwarzania dźwięku,
urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do rozpoznawania głosu, urządzenia i przyrządy do odtwarzania danych, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, audiowizualne systemy rozrywkowe do samochodów, cyfrowe
serwery dźwięku, kable elektryczne do przesyłania dźwięków i obrazów, głośnikowe stacje dokujące, przenośne głośnikowe stacje dokujące, laserowe wskaźniki celu, odbiorniki
audio-wideo, odbiorniki bezprzewodowe (audio, wideo),
odtwarzacze mediów, piloty do odbiorników radiowych, piloty do zestawów stereo, przenośne odtwarzacze multimedialne, samochodowe odtwarzacze multimedialne, słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością, sprzęt audio
do noszenia na sobie, stacje dokujące do cyfrowych odtwarzaczy muzyki, stacje dokujące do smartfonów, systemy obrazujące wideo, systemy rozrywki w samochodzie [ICE], urządzenia audio i odbiorniki radiowe, urządzenia do nagrywania
dźwięku i obrazów, urządzenia holograficzne, urządzenia
wielofunkcyjne do zdalnego sterowania, wskaźniki świecące
[do wskazywania np. na mapie], adaptery do słuchawek, ana-
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logowe modyfikatory dźwięku, cyfrowe odtwarzacze muzyki, cyfrowe procesory dźwięku, cyfrowe urządzenia do rejestrowania dźwięku, części i akcesoria do urządzeń audio,
dwukierunkowe wtyczki do słuchawek, elektroniczne urządzenia audio, elektroniczne procesory sygnałów audio
do kompensacji zniekształceń dźwięku w głośnikach, elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikujące dźwięk
[efekty] do instrumentów muzycznych, etui do przenoszenia
cyfrowych odtwarzaczy audio, futerały do przenoszenia odbiorników radiowych, futerały na przenośne odtwarzacze
muzyczne, futerały na słuchawki, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, futerały na urządzenia fotograficzne,
futerały przystosowane na sprzęt fotograficzny, futerały
przystosowane do komputerów, futerały na telefony komórkowe, futerały na tablety, futerały na lornetki, głośniki, głośniki audio, głośniki bezprzewodowe, głośniki do pojazdów,
głośniki do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych, głośniki komputerowe, głośniki [sprzęt audio], głośniki bezprzewodowe z możliwością połączenia, głośniki do telefonów
komórkowych, głośniki wysokotonowe, głośniki z wbudowanymi wzmacniaczami, interfejsy audio, kable do głośników, kolumny typu soundbar, kompresory audio, konsole
do miksowania dźwięku, konsole ze słuchawkami, korektory
graficzne [urządzenia audio], mikrofony, miksery audio, miksery do mikrofonów, miksery dźwięku, miksery dźwięku
z wbudowanymi wzmacniaczami, miksery [sprzęt audio],
modyfikatory cech dynamicznych audio, monitory radiowe
do odtwarzania dźwięków i sygnałów, nauszniki do słuchawek, obudowy głośników audio, odbiorniki częstotliwości
radiowych, odbiorniki wzmacniające dźwięk, odbiorniki radiowe do pojazdów, odtwarzacze mp3, osobiste urządzenia
stereofoniczne, procesory dźwięku, procesory efektów gitarowych, przejściówki stereo do samochodów, przełączniki
do doprowadzania sygnałów audio, wideo i sygnałów cyfrowych, przełączniki głośników, przenośne głośniki, przenośne
urządzenia do nagrywania dźwięku, przetworniki do elektrycznych instrumentów muzycznych, przetworniki elektroakustyczne, przetworniki sygnałów do głośników audio,
przewody akustyczne, pulpity do miksowania dźwięków, samochodowe urządzenia stereofoniczne, samochodowe zestawy audio, słuchawki, słuchawki bezprzewodowe, słuchawki dokanałowe, słuchawki douszne, sprzęt audio, sprzęt
komputerowy do przetwarzania sygnałów audio i wideo,
sprzęt stereofoniczny, stojaki do mikrofonów, stojaki na głośniki, stojaki przystosowane do przechowywania urządzeń
audio, subwoofery, systemy głośnikowe, uchwyty do głośników, urządzenia audio hi-fi, urządzenia do efektów audio,
urządzenia do generowania sygnałów stereo, urządzenia hi-fi, urządzenia stereo, wzmacniacze audio, wzmacniacze
dźwięku, wzmacniacze słuchawkowe, wzmacniacze gitarowe, wzmacniacze elektryczne stosowane z instrumentami
muzycznymi, wzmacniacze lampowe, zestawy słuchawek
z mikrofonem, zestawy słuchawkowe, zestawy słuchawkowe
do użytku z komputerami, złącza do instrumentów muzycznych, złącza do kabli, złącza kabli audio, żurawie mikrofonowe, części i akcesoria do dekoderów, ekrany, ekrany holograficzne, torby przystosowane do noszenia sprzętu wideo,
adaptery do łączenia urządzeń medialnych, kable audio, kable do mikrofonów, kable do komputerów, kable do transmisji danych, kable do gitar, kable optyczne, kable SCART, kable
typu jack, kable USB, nadajniki optyczne do użytku z kablami
światłowodowymi, przewody do USB, przejściówki audio,
przejściówki [adaptery] podróżne do wtyczek elektrycznych,
przejściówki / rozgałęziacze do kabli, wtyczki typu jack, elektryczne kable do ładowania, przedłużacze, szkła powiększające, rozgałęźniki elektroniczne do mikrofonów, etui na urządzenia do magazynowania danych, osłony na klawiatury
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komputerowe, urządzenia przełączające audio, przewody
USB do telefonów komórkowych, piloty do sprzętu audiowizualnego, 11 elektryczne światła nocne, lampki nocne, lampki oświetlenia wewnętrznego, do czytania, do pojazdów,
lampy elektryczne, lampy LED, latarki, latarki LED, oświetlenie
dekoracyjne, oświetlenie nastrojowe, oświetlenie nastrojowe
LED, oświetlenie elektryczne, urządzenia oświetleniowe LED,
18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, etui, futerały na dokumenty, etui
na karty [portfele], etui z imitacji skóry, futerały na przybory
do golenia, sprzedawane bez wyposażenia, futerały przenośne na dokumenty, torby na narzędzia, sprzedawane bez
wyposażenia, torby, sakwy, pokrowce do garniturów, pokrowce na bagaż, pokrowce na klucze, pokrowce [worki]
na sprzęt, pokrowce podróżne na ubrania, pojemniki na wizytówki, pojemniki na monety, pudełka ze skóry, 28 czujniki
brania [sprzęt wędkarski], urządzenia do zarzucania przynęty,
elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, futerały na akcesoria
do gier, helikoptery zabawki sterowane radiowo, modele pojazdów sterowane radiowo, obudowy do maszyn do gier
wideo, samoloty do zabawy sterowane radiowo, roboty zabawkowe, roboty zabawki sterowane za pomocą radia, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, sprzęt do gier wideo,
sterowane radiowo zabawkowe modele samochodów, urządzenia do gier, zabawki zdalnie sterowane, zabawki sterowane radiowo, zabawki - pojazdy sterowane elektronicznie, zabawki na baterie, zdalnie obsługiwane latające zabawki, zdalnie sterowane łodzie podwodne będące zabawkami, dżojstiki do gier wideo, folie ochronne przystosowane do ekranów
gier przenośnych, folie ochronne do urządzeń do zdalnego
sterowania konsolami do gier wideo, futerały ochronne specjalnie przystosowane do ręcznych gier wideo, futerały
ochronne do urządzeń do zdalnego sterowania konsolami
do gier wideo, gamepady, kontrolery do urządzeń do gier
wideo, kontrolery do gier komputerowych, konsole do gier,
przenośne urządzenia do gier, przenośne [podręczne] konsole do gier wideo, przenośne [podręczne] gry elektroniczne, urządzenia do gier komputerowych, urządzenia do gier
wideo podłączane do telewizorów, inteligentne elektroniczne pojazdy zabawkowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

518135
(220) 2020 09 10
KUCZKOWSKI PAWEŁ, Poznań
(znak słowno-graficzny)
moXomi

(531) 27.05.01, 27.05.07
(510), (511) 9 cyfrowe urządzenia do przetwarzania sygnałów
głosowych, dekodery elektroniczne, dekodery sygnałów, etui
na telefony komórkowe, futerały na elektroniczne notesy, kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych,
audio-video i telekomunikacji, konwertery cyfrowo-analogowe, multimedialne złącza do pojazdów, odbiorniki do urządzeń telekomunikacyjnych, optyczne wzmacniacze półprzewodnikowe, przedwzmacniacze, przetworniki analogowe,
sprzęt do komunikacji, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), tunery wzmacniacze, urządzenia audiowizualne i fotograficzne, urządzenia technologii
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne,
uchwyty do mocowania przystosowane do komputerów,
urządzenia do przetwarzania sygnałów cyfrowych, urządzenia
i przyrządy kodujące i dekodujące, urządzenia i przyrządy mul-
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timedialne, urządzenia i przyrządy radiowe, urządzenia przechwytujące dane, wzmacniacze, wzmacniacze cyfrowe,
wzmacniacze elektroniczne, wzmacniacze sygnałów, aparaty
nadawczo-odbiorcze, bezprzewodowe urządzenia komunikacyjne do transmisji treści multimedialnych, bezprzewodowy
sprzęt nadawczy i odbiorczy, części i akcesoria do urządzeń
komunikacyjnych, elektroniczne urządzenia do przesyłania sygnałów audio, elektryczne wzmacniacze sygnałów dźwiękowych, interfejsy komunikacyjne, dekodery, mobilne odbiorniki
danych, nadajniki audio, nadajniki bezprzewodowe, nadajniki
cyfrowe, nadajniki i odbiorniki bezprzewodowe, nadajniki-odbiorniki, odbiorniki i nadajniki radiowe, osobiste nadajniki-odbiorniki, podręczne przyrządy do komunikacji, procesory sygnałów, przenośne odbiorniki radiowe, przenośne urządzenia
telekomunikacyjne, rozdzielacze sygnału, słuchawki z mikrofonem do komunikacji, telekomunikacyjne urządzenia cyfrowe,
tunery sygnałów, urządzenia do bezprzewodowej transmisji
radiowej, urządzenia do komunikacji bezprzewodowej służące do przesyłania głosu, danych lub obrazu, urządzenia
do łączności bezprzewodowej, urządzenia do łączności przewodowej, urządzenia do optycznej transmisji cyfrowej, urządzenia do przetwarzania sygnałów, urządzenia do transmisji
sygnału, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia
do transmisji głosu, urządzenia komunikacyjne dla pojazdów,
urządzenia i przyrządy telekomunikacyjne, urządzenia komunikacyjne do noszenia w postaci zegarków na rękę, urządzenia
odsłuchowe do monitorowania niemowląt, wzmacniacze sygnału bezprzewodowego, wieloportowe nadajniki-odbiorniki, zespoły nadajnikowe audio, adaptery USB, adaptery kart
typu flash, dyski do rejestrowania dźwięku, etui na płyty kompaktowe, etui na dyskietki, etui na płyty DVD, futerały na karty
pamięci, hologramy, jednostki pamięci elektronicznych, karty
pamięci do aparatów fotograficznych, karty pamięci do urządzeń do gier wideo, karty pamięci SD, karty pamięci typu flash,
karty pamięciowe, nośniki do przechowywania danych, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki dźwięku, pamięć flash, pamięć optyczna, pamięć USB [pendrive], pamięci dyskowe, pamięci elektroniczne, pamięci zewnętrzne do telefonów komórkowych, pamięci zewnętrzne USB, pojemniki do przechowywania dysków, ukształtowane, pojemniki na płyty kompaktowe, notatniki cyfrowe, optyczne nośniki danych, przenośne
urządzenia pamięci flash, przystawki do kart typu flash, urządzenia i nośniki do przechowywania danych, urządzenia komputerowe do magazynowania danych, odtwarzacze audio,
odtwarzacze dźwięku, pokrowce na odtwarzacze płyt DVD,
pokrowce na cyfrowe odtwarzacze mediów, pokrowce na odtwarzacze MP3, pokrowce na odtwarzacze płyt CD, pokrowce
ochronne na odtwarzacze MP3, sprzęt do odtwarzania dźwięku, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do odtwarzania audio, urządzenia do odtwarzania danych, przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, audiowizualne zestawy słuchawkowe do grania w gry wideo, etui na kalkulatory
podręczne, etui na odtwarzacze MP3, etui na przenośne odtwarzacze mediów, karty USB, komputery i sprzęt komputerowy, pokrowce do komputerów kieszonkowych [PDA], pokrowce na komputery typu osobisty asystent cyfrowy, pokrowce
na urządzenia PDA, pokrowce ochronne na palmtopy, skomputeryzowane organizery osobiste, sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej, urządzenia do przetwarzania dźwięku, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do rozpoznawania głosu, urządzenia i przyrządy do odtwarzania danych, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, audiowizualne
systemy rozrywkowe do samochodów, cyfrowe serwery
dźwięku, kable elektryczne do przesyłania dźwięków i obrazów, głośnikowe stacje dokujące, przenośne głośnikowe stacje
dokujące, laserowe wskaźniki celu, odbiorniki audio-wideo,
odbiorniki bezprzewodowe (audio, wideo), odtwarzacze me-
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diów, piloty do odbiorników radiowych, piloty do zestawów
stereo, przenośne odtwarzacze multimedialne, samochodowe odtwarzacze multimedialne, słuchawki do gier z wirtualną
rzeczywistością, sprzęt audio do noszenia na sobie, stacje dokujące do cyfrowych odtwarzaczy muzyki, stacje dokujące
do smartfonów, systemy obrazujące wideo, systemy rozrywki
w samochodzie [ICE], urządzenia audio i odbiorniki radiowe,
urządzenia do nagrywania dźwięku i obrazów, urządzenia holograficzne, urządzenia wielofunkcyjne do zdalnego sterowania, wskaźniki świecące [do wskazywania np. na mapie], adaptery do słuchawek, analogowe modyfikatory dźwięku, cyfrowe odtwarzacze muzyki, cyfrowe procesory dźwięku, cyfrowe
urządzenia do rejestrowania dźwięku, części i akcesoria
do urządzeń audio, dwukierunkowe wtyczki do słuchawek,
elektroniczne urządzenia audio, elektroniczne procesory sygnałów audio do kompensacji zniekształceń dźwięku w głośnikach, elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikujące
dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, etui do przenoszenia cyfrowych odtwarzaczy audio, futerały do przenoszenia odbiorników radiowych, futerały na przenośne odtwarzacze muzyczne, futerały na słuchawki, futerały na przyrządy
i aparaturę fotograficzną, futerały na urządzenia fotograficzne,
futerały przystosowane na sprzęt fotograficzny, futerały przystosowane do komputerów, futerały na telefony komórkowe,
futerały na tablety, futerały na lornetki, głośniki, głośniki audio,
głośniki bezprzewodowe, głośniki do pojazdów, głośniki
do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych, głośniki komputerowe, głośniki [sprzęt audio], głośniki bezprzewodowe
z możliwością połączenia, głośniki do telefonów komórkowych, głośniki wysokotonowe, głośniki z wbudowanymi
wzmacniaczami, interfejsy audio, kable do głośników, kolumny typu soundbar, kompresory audio, konsole do miksowania
dźwięku, konsole ze słuchawkami, korektory graficzne [urządzenia audio], mikrofony, miksery audio, miksery do mikrofonów, miksery dźwięku, miksery dźwięku z wbudowanymi
wzmacniaczami, miksery [sprzęt audio], modyfikatory cech
dynamicznych audio, monitory radiowe do odtwarzania
dźwięków i sygnałów, nauszniki do słuchawek, obudowy głośników audio, odbiorniki częstotliwości radiowych, odbiorniki
wzmacniające dźwięk, odbiorniki radiowe do pojazdów, odtwarzacze MP3, osobiste urządzenia stereofoniczne, procesory dźwięku, procesory efektów gitarowych, przejściówki stereo do samochodów, przełączniki do doprowadzania sygnałów audio, wideo i sygnałów cyfrowych, przełączniki głośników, przenośne głośniki, przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, przetworniki do elektrycznych instrumentów
muzycznych, przetworniki elektroakustyczne, przetworniki
sygnałów do głośników audio, przewody akustyczne, pulpity
do miksowania dźwięków, samochodowe urządzenia stereofoniczne, samochodowe zestawy audio, słuchawki, słuchawki
bezprzewodowe, słuchawki dokanałowe, słuchawki douszne,
słuchawki do komunikacji zdalnej, słuchawki stereofoniczne,
sprzęt audio, sprzęt komputerowy do przetwarzania sygnałów
audio i wideo, sprzęt stereofoniczny, stojaki do mikrofonów,
stojaki na głośniki, stojaki przystosowane do przechowywania
urządzeń audio, subwoofery, systemy głośnikowe, uchwyty
do głośników, urządzenia audio hi-fi, urządzenia do efektów
audio, urządzenia do generowania sygnałów stereo, urządzenia hi-fi, urządzenia stereo, wzmacniacze audio, wzmacniacze
dźwięku, wzmacniacze słuchawkowe, wzmacniacze gitarowe,
wzmacniacze elektryczne stosowane z instrumentami muzycznymi, wzmacniacze lampowe, zestawy słuchawek z mikrofonem, zestawy słuchawkowe, zestawy słuchawkowe
do użytku z komputerami, złącza do instrumentów muzycznych, złącza do kabli, złącza kabli audio, żurawie mikrofonowe,
części i akcesoria do dekoderów, ekrany, ekrany holograficzne,
torby przystosowane do noszenia sprzętu wideo, adaptery

45

do łączenia urządzeń medialnych, kable audio, kable do mikrofonów, kable do komputerów, kable do transmisji danych,
kable do gitar, kable optyczne, kable SCART, kable typu jack,
kable USB, nadajniki optyczne do użytku z kablami światłowodowymi, przewody do USB, przejściówki audio, przejściówki
[adaptery] podróżne do wtyczek elektrycznych, przejściówki/rozgałęziacze do kabli, wtyczki typu jack, elektryczne kable
do ładowania, przedłużacze, szkła powiększające, rozgałęźniki
elektroniczne do mikrofonów, etui na urządzenia do magazynowania danych, osłony na klawiatury komputerowe, urządzenia przełączające audio, przewody USB do telefonów komórkowych, piloty do sprzętu audiowizualnego, 11 elektryczne
światła nocne, lampki nocne, lampki oświetlenia wewnętrznego, do czytania, do pojazdów, lampy elektryczne, lampy LED,
latarki, latarki LED, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie nastrojowe, oświetlenie nastrojowe LED, oświetlenie elektryczne,
urządzenia oświetleniowe LED, 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, etui, futerały na dokumenty, etui na karty [portfele], etui z imitacji skóry,
futerały na przybory do golenia, sprzedawane bez wyposażenia, futerały przenośne na dokumenty, torby na narzędzia,
sprzedawane bez wyposażenia, torby, sakwy, pokrowce
do garniturów, pokrowce na bagaż, pokrowce na klucze, pokrowce [worki] na sprzęt, pokrowce podróżne na ubrania, pojemniki na wizytówki, pojemniki na monety, pudełka ze skóry,
28 czujniki brania [sprzęt wędkarski], urządzenia do zarzucania
przynęty, elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, futerały
na akcesoria do gier, helikoptery zabawki sterowane radiowo,
modele pojazdów sterowane radiowo, obudowy do maszyn
do gier wideo, samoloty do zabawy sterowane radiowo, roboty zabawkowe, roboty zabawki sterowane za pomocą radia,
pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, sprzęt do gier wideo,
sterowane radiowo zabawkowe modele samochodów, urządzenia do gier, zabawki zdalnie sterowane, zabawki sterowane
radiowo, zabawki - pojazdy sterowane elektronicznie, zabawki
na baterie, zdalnie obsługiwane latające zabawki, zdalnie sterowane łodzie podwodne będące zabawkami, dżojstiki
do gier wideo, folie ochronne przystosowane do ekranów gier
przenośnych, folie ochronne do urządzeń do zdalnego sterowania konsolami do gier wideo, futerały ochronne specjalnie
przystosowane do ręcznych gier wideo, futerały ochronne
do urządzeń do zdalnego sterowania konsolami do gier wideo, gamepady, kontrolery do urządzeń do gier wideo, kontrolery do gier komputerowych, konsole do gier, przenośne
urządzenia do gier, przenośne [podręczne] konsole do gier
wideo, przenośne [podręczne] gry elektroniczne, urządzenia
do gier komputerowych, urządzenia do gier wideo podłączane do telewizorów, inteligentne elektroniczne pojazdy zabawkowe.
(210) 518138
(220) 2020 09 11
(731) SOBOLEWSKI TOMASZ SBL, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)
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(531)

14.03.13, 26.01.04, 26.02.12, 17.02.04, 26.03.05, 26.04.05,
29.01.13
(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 gry planszowe, elektroniczne gry planszowe, gry elektroniczne, automatyczne gry
elektroniczne, edukacyjne gry elektroniczne, elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, gry, gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, gry - łamigłówki, 41 gry oferowane w systemie
on-line z sieci komputerowej, 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).
(210)
(731)
(540)
(540)

518180
(220) 2020 09 11
CZYŻEWSKI KAJETAN RP, Legnica
(znak słowno-graficzny)
ROLKA

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.17, 26.04.22
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
zakładania restauracji, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, usługi
marketingowe w dziedzinie restauracji, zarządzanie biznesowe restauracjami, usługi w zakresie zamówień on-line
w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz
z dostawą na miejsce, wsparcie w dziedzinie zarządzania
biznesowego w zakresie działalności restauracji, wsparcie
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie otwierania restauracji i ich działalności, zarządzanie restauracjami dla osób trzecich, 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 serwujące wykwintne artykuły spożywcze, restauracje samoobsługowe, usługi barów i restauracji, usługi mobilnych
restauracji, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, usługi restauracji fast-food, usługi restauracji serwujących tempurę, usługi restauracji japońskich,
usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi
restauracji sprzedających sushi, usługi restauracji szybkiej
obsługi, usługi restauracji, w których mięso przygotowuje
się na oczach klientów, usługi restauracyjne, zapewnianie
żywności i napojów w restauracjach.
518189
(220) 2020 09 12
PINTO SALINAS PATRICIO ALEJANDRO,
Providencia, CL
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) QUEMEMO ENERGY DRINK

(531)

04.05.03, 27.05.01, 05.03.14, 05.03.13, 26.03.14, 26.03.16,
26.03.18, 26.01.14, 26.01.15, 05.13.07, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje zawierające witaminy.
518190
(220) 2020 09 12
PINTO SALINAS PATRICIO ALEJANDRO,
Providencia, CL
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRL
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 24.15.01
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje zawierające witaminy.
518191
(220) 2020 09 12
PINTO SALINAS PATRICIO ALEJANDRO,
Providencia, CL
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPARTAN ENERGY DRINK
(210)
(731)
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(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje zawierające witaminy.
518192
(220) 2020 09 12
PINTO SALINAS PATRICIO ALEJANDRO,
Providencia, CL
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARKE ENERGY DRINK
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Familia Dom Nieruchomości z ludzką twarzą

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 02.01.01, 27.05.01
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje zawierające witaminy.
(210) 518207
(220) 2020 09 13
(731) KAROLINA MAJCHRZYK TRENER, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) LUV
(510), (511) 25 odzież.
518228
(220) 2020 09 14
ETCORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Tarnów
(540) (znak słowny)
(540) BEMO
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt.
(210)
(731)

518237
(220) 2020 09 14
ETCORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEMO
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 03.01.08, 24.09.02, 24.09.05
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt.
(210)
(731)

518280
(220) 2020 09 14
CNI BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

518328
(220) 2020 09 15
STANKOWSKA BEATA MODERI, Zawiercie
(znak słowno-graficzny)
Moderi

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe,
płynne i gazowe, 20 meble ogrodowe.
518335
(220) 2020 09 15
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) Kubuś drugie śniadanie
(510), (511) 29 batoniki na bazie owoców i orzechów, bita
śmietana, batony na bazie orzechów i nasion, batony spożywcze na bazie soi, chipsy warzywne, chipsy owocowe,
chipsy sojowe, chipsy ziemniaczane, desery jogurtowe, desery mleczne, desery na bazie sztucznego mleka, desery
owocowe, dipy, desery wykonane z produktów mlecznych,
dżemy, dżemy i marmolady owocowe, galaretki, dżemy,
kompoty, pasty owocowe i warzywne, gotowane owoce,
gotowe dania warzywne, gotowe produkty z warzyw, jogurty, kandyzowane owoce, kandyzowane przekąski owocowe,
koktajle mleczne, kompozycje owoców przetworzonych,
koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, krojone
owoce, krojone warzywa, liofilizowane warzywa, lukrowane
(owoce -), marmolada, masło kakaowe, masła orzechowe
w proszku, masło z orzechów, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych, mieszanki przekąsek
składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych
owoców i przetworzonych orzechów, mieszanki warzywne,
mleczne produkty, mleko w proszku, mleko, mrożone owoce, nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, nadzienie
bakaliowe [owoce konserwowane], napoje mleczne, napoje
z produktów mlecznych, nasiona jadalne, orzechy jadalne,
owoce aromatyzowane, owoce glazurowane, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce marynowane, owoce przetworzone, owoce w puszkach, owocowe nadzienia do ciast, owocowe pasty do smarowania,
pasta z owoców, pasta z orzechów laskowych, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty do smarowania składające
się głównie z owoców, pasty do smarowania na bazie mleka
z niską zawartością tłuszczu, pasty na bazie orzechów, pasty
mleczne do smarowania, pasty do kromek zawierające
tłuszcz, pasty przyrządzone z orzechów, pasty warzywne,
pasztet warzywny, płatki jabłkowe, przetworzone owoce,
(210)
(731)
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grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, płatki ziemniaczane, pokrojone owoce, pokrojone warzywa, polewy orzechowe, potrawy gotowe składające się głównie
z warzyw, powlekane orzeszki ziemne, prażone orzechy
ziemne, produkty z suszonych owoców, proszki owocowe,
proszki warzywne, przeciery owocowe, przeciery warzywne,
przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie soi, przekąski
na bazie suszonych owoców, przekąski na bazie warzyw,
przekąski na bazie ziemniaków, przekąski z owoców, przekąski ziemniaczane, przetwory owocowe [dżemy], przystawki
na bazie warzyw, puddingi na bazie mleka, puree z warzyw,
sałatki owocowe, sałatki warzywne, schłodzone desery
mleczne, sfermentowane owoce, skórki owocowe, słodkie
nadzienia z owoców, substytuty mleka, suszone orzechy, suszone owoce, tłuszcze jadalne, warzywa gotowane, warzywa
grillowane, warzywa konserwowane, warzywa kapustne,
przetworzone, warzywa konserwowane [w oleju], warzywa
liofilizowane, warzywa marynowane, warzywa mrożone, warzywa obrane ze skórki, warzywa preparowane, warzywa
przetworzone, warzywa strączkowe przetworzone, warzywa
suszone, warzywa w puszkach, warzywa w słoikach, warzywne pasty do smarowania, warzywa solone, warzywa
w plasterkach, konserwowe, sałatki owocowo-warzywne,
pasty owocowo-warzywne, przeciery owocowo-warzywne,
przetwory owocowo-warzywne, proszki owocowo-warzywne, przekąski na bazie owoców i warzyw, 30 artykuły spożywcze ze zbóż, artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], batoniki, batony zbożowe
i energetyczne, błyskawiczna owsianka, budynie deserowe,
chipsy [produkty zbożowe], chipsy kukurydziane, chrupki
zbożowe, chrupki kukurydziane o smaku sera, ciasta, ciasteczka, ciastka, cukierki, batony i guma do żucia, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, chipsy na bazie mąki,
chipsy na bazie zbóż, dania na bazie ryżu, dania liofilizowane,
których głównym składnikiem jest makaron, desery czekoladowe, desery lodowe, desery z muesli, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], deser puddingowy
na bazie ryżu, budyń w proszku, drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], dropsy owocowe [słodycze], gofry, gotowe
dania z ryżu, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe
do spożycia puddingi, gotowe desery [na bazie czekolady],
gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe sosy, guma do żucia, herbata rozpuszczalna, herbatniki, herbaty owocowe, herbaty, krakersy, kremy
czekoladowe, kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, kremy czekoladowe do smarowania, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, lodowe słodycze, lodowe
wyroby cukiernicze, lody, lizaki, mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, miód,
mleczne wyroby cukiernicze, mrożone napoje [frappe], mrożone mleczne desery w formie batonów, mieszanki do przyrządzania mrożonej herbaty w proszku, lizaki mrożone, muesli, musy, musy czekoladowe, musy deserowe, musy (słodycze), musy (wyroby cukiernicze), napoje gazowane [na bazie
kawy, kakao lub czekolady], napoje na bazie kakao, napoje
na bazie kawy, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, napoje na bazie czekolady, z mlekiem,
napoje o smaku czekoladowym, napoje zawierające kakao,
napoje zawierające czekoladę, napoje sporządzane z kawy,
napoje sporządzone z czekolady, napoje sporządzone z herbaty, napoje sporządzone z kakao, napoje z lodów, nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], nielecznicze wyroby cukiernicze, oranżada w proszku [wyroby cukiernicze], orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy w polewie [wyroby cu-
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kiernicze], owoce w polewie czekoladowej, owocowe (galaretki -) [słodycze], owsiane (płatki - ), owocowe lody, owsianka, owsianka błyskawiczna, paluszki chlebowe, papki warzywne (sosy - żywność), pasta sezamowa, pasta migdałowa,
pasty czekoladowe, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pasty warzywne [sosy], pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, pasty czekoladowe [do smarowania], pastylki nielecznicze, placki, płatki jęczmienne, płatki kukurydziane, płatki
owsiane, płatki pszenne, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe,
polewa lub posypka czekoladowa, polewy cukiernicze, polewy do lodów, polewa w postaci syropu, płatki z naturalnego
ryżu, płatki śniadaniowe zawierające owoce, płatki śniadaniowe zawierające miód, płatki śniadaniowe zawierające
błonnik, płatki śniadaniowe na ciepło, potrawy gotowe
na bazie makaronu, potrawy na bazie mąki, potrawy składające się głównie z ryżu, potrawy z makaronu, precelki, pralinki, preparaty do sporządzania napojów [na bazie kakao], preparaty do sporządzania napojów [na bazie herbaty], preparaty do sporządzania napojów [na bazie czekolady], preparaty
do sporządzania sosów, preparaty roślinne zastępujące
kawę, preparaty w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów, preparaty z kakao, preparaty zbożowe, produkty lodowe na bazie soi, produkty na bazie czekolady, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia
przez ludzi, produkty żywnościowe z ryżu, produkty spożywcze z kukurydzy, przeciery warzywne [sosy], przekąski
na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie
pszenicy, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski składające
się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski składające
się z produktów zbożowych, przekąski słone na bazie mąki,
przekąski słone na bazie zbóż, przekąski sporządzone z produktów zbożowych, przekąski wieloziarniste, przekąski składające się głównie z makaronu, przekąski składające się
głównie z ryżu, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski wytwarzane z muesli, przetwory spożywcze
na bazie ziaren, przekąski z kukurydzy, przekąski z produktów
zbożowych, przekąski wykonane z ryżu, przekąski wykonane
z pszenicy, przekąski składające się głównie ze zboża, przetworzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona
do spożycia przez ludzi, puddingi, rozpuszczalne kakao
w proszku, rozpuszczalny proszek do przyrządzania herbaty
[inny niż do celów medycznych], ryż, składniki na bazie kakao
do produktów cukierniczych, słodkie polewy i nadzienia,
słodkie pasty do smarowania [miód], słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), słodycze bez cukru, słodycze [cukierki], słodycze czekoladowe, słodycze do żucia, słodycze gotowane, słodycze lodowe, słodycze lodowe w postaci lizaków, słodycze nielecznicze, słodycze owocowe, słodycze o smaku owocowym, słodycze słodzone ksylitolem,
słodziki naturalne, słodycze zawierające owoce, słone herbatniki, słone krakersy, słone sosy, słodziki składające się z koncentratów owocowych, smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, śniadaniowe płatki ryżowe, solone wyroby piekarnicze, sorbety, sorbety [lody], sos czekoladowy, sos [jadalny],
sos w proszku, sosy, sosy do sałatek, sosy do makaronów,
sosy o smakach orzechowych, sosy owocowe, sosy [przyprawy], sosy sałatkowe, sosy w puszkach, sosy w proszku, sosy
zagęszczone, sosy zawierające orzechy, substytut kawy
na bazie cykorii, substytuty cukru, substytuty czekolady, substytuty herbaty, substytuty miodu, substytuty lodów, substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], substytuty kawy na bazie warzyw, suchary, suche
i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się
z makaronów, syrop czekoladowy, syrop do naleśników, syrop spożywczy, syropy smakowe, syropy czekoladowe
do przygotowywania napojów na bazie czekolady, sztuczna
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czekolada, sztuczna herbata [inna niż do celów leczniczych],
tabletki [wyroby cukiernicze], wafelki, wafle ryżowe, wyroby
cukiernicze, wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby cukiernicze płynne, wyroby lodowe, wyroby piekarnicze, wyroby
z kakao, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, wyroby cukiernicze zawierające dżem, wyroby cukiernicze mrożone,
wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, zboża, zbożowe
artykuły śniadaniowe, zboża przetworzone, zboża do żywności do spożycia przez ludzi, zbożowe (płatki -), żelki, żywność na bazie kakao, 32 aromatyzowane napoje gazowane,
bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, bezalkoholowe napoje
zawierające soki warzywne, bezalkoholowe preparaty
do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
esencje do produkcji napojów, esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych,
esencje do wytwarzania smakowej wody mineralnej
[nie w postaci olejków eterycznych], gazowana woda mineralna, gazowane soki owocowe, koktajle bezalkoholowe,
koktajle owocowe, bezalkoholowe, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty soków owocowych, lemoniada, mieszane soki owocowe, mieszanki
do sporządzana napojów sorbetowych, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, mineralne (wody -) [napoje], napoje aromatyzowane owocami, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie
owoców, o smaku herbaty, bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, napój imbirowy, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku
kawy, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje
bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi,
napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje
dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje funkcjonalne na bazie wody, napoje
gazowane (proszek do wytwarzania -), napoje izotoniczne,
napoje na bazie coli, napoje na bazie orzechów i soi, napoje
na bazie kokosu, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie owsa [niebędące substytutami mleka], napoje
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie
soku z imbiru, napoje orzeźwiające, napoje na bazie wody
zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe niealkoholowe, napoje proteinowe, napoje składające się z mieszanki
soków owocowych i warzywnych, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje (syropy do -), napoje typu kola
[napoje bezalkoholowe], napoje typu smoothie zawierające
ziarna i owies, napoje warzywne, napoje owocowo-warzywne, napoje węglowodanowe, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, napoje zawierające witaminy, napoje z guaraną, niegazowane napoje bezalkoholowe, oczyszczona woda pitna,
owoce (bezalkoholowe napoje z soków -), owocowe nektary,
bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, pomidory (sok -) [napój], preparaty rozpuszczalne do sporządzania
napojów, proszki do produkcji napojów bezalkoholowych,
proszki do sporządzania napojów, proszki stosowane
do przygotowywania napojów na bazie wody kokosowej,
proszki stosowane do sporządzania napojów na bazie owoców, skoncentrowane soki owocowe, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, smakowa woda mineralna, soki, soki gazowane, soki owocowe [napoje], soki
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warzywne, soki owocowo-warzywne, sorbety [napoje], syropy do napojów, napoje owocowe, syropy do napojów bezalkoholowych, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, syropy do wyrobu napojów, syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy owocowe [napoje
bezalkoholowe], toniki [napoje nielecznicze], warzywne napoje typu smoothie, owocowe napoje typu smoothie, owocowo-warzywne napoje typu smoothie, wody, wody gazowane, wody mineralne, wody o smaku owocowym, wyciągi
do sporządzania napojów, woda aromatyzowana, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], woda mineralna, woda niegazowana, woda pitna, woda pitna z witaminami, woda stołowa, woda wzbogacona odżywczo, woda
źródlana.
518343
(220) 2020 09 16
IWANIUK MAŁGORZATA EDUKACJA XXI WIEKU,
Skawina
(540) (znak słowny)
(540) royal
(510), (511) 41 usługi przedszkoli [edukacja], edukacja, usługi szkół [edukacja], edukacja, rozrywka i sport, usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka], edukacja (informacje dotyczące -), edukacja [nauczanie], edukacja przedszkolna, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], konkursy (organizowanie -) [edukacja lub rozrywka], organizowanie seminariów
związanych z edukacją, zajęcia zorganizowane, dla dzieci
[rozrywka / edukacja], nauczanie w szkołach podstawowych,
nauczanie, nauczanie języków, nauczanie przedszkolne, nauczanie indywidualne, nauczanie wyrównawcze, nauczanie
wspomagane komputerowo, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], nauczanie w szkołach średnich, przedszkola, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi edukacyjne
w szkołach średnich, coaching w zakresie życia osobistego
[life coaching], usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, mentoring akademicki na rzecz dzieci
w wieku szkolnym.
(210)
(731)

(210) 518356
(220) 2020 09 15
(731) KUDZIN WIOLETTA BARBARA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Qualité Health House Clinique
(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.
518376
(220) 2020 09 15
FE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aspargen B6

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty odżywcze jako suplementy diety,
preparaty witaminowe, suplementy diety, 35 usługi z zakresu udzielania konsumentom porad i informacji, badania rynku, dystrybucja materiałów reklamowych.
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518380
(220) 2020 09 15
FE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fiordino
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty odżywcze jako suplementy diety,
preparaty witaminowe, suplementy diety, 35 usługi z zakresu udzielania konsumentom porad i informacji, badania rynku, dystrybucja materiałów reklamowych.
518391
(220) 2020 09 16
ŻOCHOWSKA-AUGUSTYN KATARZYNA,
Borzęcin Mały
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAMA LaMa GROUP
(210)
(731)
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(531) 26.13.25
(510), (511) 9 artykuły odzieży ochronnej dla motocyklistów
do ochrony przed wypadkami lub urazami, odzież ochronna,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, rękawice motocyklowe,
kurtki motocyklowe, stroje nieprzemakalne dla motocyklistów, odzież skórzana dla motocyklistów, odzież do jazdy
na motocyklu, buty motocyklowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym za pośrednictwem sieci internet,
następujących towarów: artykuły odzieży ochronnej dla
motocyklistów do ochrony przed wypadkami lub urazami,
odzież ochronna, odzież, obuwie, nakrycia głowy, rękawice
motocyklowe, kurtki motocyklowe, stroje nieprzemakalne dla motocyklistów, odzież skórzana dla motocyklistów,
odzież do jazdy na motocyklu, buty motocyklowe.
(210) 518417
(220) 2020 09 15
(731) MYŚLIWIEC SEBASTIAN, Stara Gorzelnia
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport lądowy, spedycja, logistyka.
(210)
(731)
(540)
(540)

518402
(220) 2020 09 17
POWERBIKE SPÓŁKA AKCYJNA, Dąbrowa
(znak słowno-graficzny)
REBELHORN

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 9 artykuły odzieży ochronnej dla motocyklistów
do ochrony przed wypadkami lub urazami, odzież ochronna,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, rękawice motocyklowe,
kurtki motocyklowe, stroje nieprzemakalne dla motocyklistów, odzież skórzana dla motocyklistów, odzież do jazdy
na motocyklu, buty motocyklowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym za pośrednictwem sieci Internet,
następujących towarów: artykuły odzieży ochronnej dla
motocyklistów do ochrony przed wypadkami lub urazami,
odzież ochronna, odzież, obuwie, nakrycia głowy, rękawice
motocyklowe, kurtki motocyklowe, stroje nieprzemakalne dla motocyklistów, odzież skórzana dla motocyklistów,
odzież do jazdy na motocyklu, buty motocyklowe.
(210) 518403
(220) 2020 09 17
(731) POWERBIKE SPÓŁKA AKCYJNA, Dąbrowa
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 26.13.25, 29.01.07
(510), (511) 1 nawozy, płynne nawozy, nawozy chemiczne,
nieorganiczne nawozy, nawozy mineralne, nawozy hydroponiczne, nawozy organiczne, nawozy do trawników, nawozy
użyźniające glebę, 9 czujniki temperatury, czujniki wilgotności, regulatory oświetlenia, ciepła, tlenu, temperatury, 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji
oczyszczania i filtrowania powietrza, lampy elektryczne,
21 terraria do uprawy roślin, skrzynie i pojemniki do uprawy roślin, dysze zraszające do węży ogrodowych, zraszacze
do podlewania kwiatów i roślin, spryskiwacze, ogrodnicze
pojemniki z pasywnie lub aktywnie kontrolowanym systemem nawadniania za pomocą kropel do użytku w hodowaniu roślin, pojemniki do hodowli hydroponicznej, doniczki
na kwiaty i rośliny, 29 jadalne owady, nieżywe, przetworzone
owady i larwy, 31 karmy i pasze dla zwierząt, jadalne owady,
żywe.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

518452
(220) 2020 09 18
HERMAN OLEKSANDR, Zgorzelec
(znak słowno-graficzny)
Dobry Aptekarz

02.01.10, 02.01.23, 02.09.12, 16.03.13, 24.13.01, 27.05.01,
29.01.03
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne, olej spożywczy, olej
z rokitnika, olej z czarnuszki, olej z ostropestu, olej lniany, olej
z pestek dyni, olej z miąższu rokitnika, olej z pestek rokitnika,
olej z arbuza, olej z amarantusa, olej sezamowy, olej konopny
(konopia siewna), olej z orzechów włoskich, olej z dzikiej róży,
olej cedrowy, olej z zalążków pszenicy.
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518477
(220) 2020 09 21
VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
W

(531) 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne, 18 portmonetki, imitacje skóry, parasole i parasolki, portfele, torby
na kółkach, torby turystyczne, torebki, aktówki, teczki, 25 obuwie, paski [odzież], swetry, nakrycia głowy, skarpetki, koszule,
garnitury, spodnie, okrycia wierzchnie [odzież], rękawiczki
[odzież], odzież ze skóry, apaszki, apaszki [chustki], paski skórzane [odzież], szaliki, 35 reklama, reklamy telewizyjne, reklamy
prasowe (przygotowywanie -), reklama korespondencyjna, reklama, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie z odzieżą, obuwiem i dodatkami do nich.
(210) 518497
(220) 2020 09 22
(731) USZYCKI DANIEL, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Finansowe Niebo
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi
w zakresie nieruchomości, ubezpieczenia, 41 publikowanie,
sprawozdawczość i pisanie tekstów, edukacja, rozrywka
i sport, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(210) 518528
(220) 2020 09 17
(731) MZN PROPERTY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Grupa Morizon-Gratka
(510), (511) 35 reklama, ogłoszenia reklamowe, ogłoszenia
reklamowe za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy prasowej, agencje reklamowe, promocje sprzedaży dla
osób trzecich, pośrednictwo w zakresie reklamy, 36 kredyty
hipoteczne i usługi finansowania, wycena nieruchomości,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, bankowość hipoteczne i pośrednictwo
hipoteczne, 38 telekomunikacja, 41 usługi w zakresie publikacji pism, książek, informacji elektronicznej - ogłoszeń
on-line, szkolenia biznesowe, 42 usługi w zakresie tworzenia
stron on-line, administrowanie stronami komputerowymi
(sieciowymi), projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych.
(210)
(731)
(540)
(540)
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(531) 26.03.01, 24.15.01, 27.05.01
(510), (511) 20 biurka, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub
z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, akcesoria do przechowywania ubrań, barki [meble], boazeria meblarska, dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli robionych na wymiar, dekoracyjne listwy
wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robionych na wymiar, drzwi do mebli, elementy meblowe, elementy mocujące do mebli, niemetalowe, elementy mocujące
do półek, niemetalowe, fotele, etażerki, fronty do szaf i szafek,
fronty do szafek, fronty szuflad, gabloty inne niż chłodnicze
lady przeszklone, kanapy, kółka samonastawne, komody, komplety mebli do salonu, konsole - meble, kredensy, krzesła, łazienkowe umywalki obudowane szafką, meble, meble biurowe, meble do pokojów dziecinnych, meble do przechowywania, meble drewniane, meble gięte, meble łazienkowe, meble
kuchenne, meble domowe, meble skórzane, meble stylizowane, meble wypoczynkowe, meblościanki, niemetalowe części
mebli, niemetalowe uchwyty do mebli, niemetalowe uchwyty do szuflad, uchwyty ceramiczne do mebli, uchwyty z tworzyw sztucznych do mebli, niemetalowy osprzęt do szafek,
nogi do mebli, nogi krzeseł, nogi stołowe, nóżki meblowe niemetalowe, okucia mebli niemetalowe, panele meblowe, płyty
meblowe, podnóżki, dopasowane pokrycia z materiałów tekstylnych na meble, półki - meble, pufy - meble, ramy, regały,
rozkładane meble z obiciem, sofy, stoliki, stoliki kawowe, stoliki
nocne, stoły, szafki, szafki łazienkowe, szafy, szafy wnękowe,
szafy z lustrami, szezlongi, toaletki, wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań do mebli i haczyki na ubrania, witryny,
wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli,
wyroby stolarskie, zestawy części- sprzedawane razem z których montuje się meble, zestawy mebli, meble RTV, witryny
meblowe, biblioteki- meble, blaty i lady meblowe, ścianki
działowe, 40 oprawianie dzieł sztuki, oprawianie obrazów,
produkcja mebli na zamówienie i według specyfikacji osób
trzecich, produkcja mebli na zamówienie, profilowanie mebli,
stolarstwo meblowe, usługi stolarskie, złocenie, srebrzenie,
nakładanie powłok ochronnych na meble, obróbka drewna,
42 projektowanie mebli, projektowanie akcesoriów i okuć
meblowych, projektowanie wyposażenia mebli, projektowanie rozmieszczenia mebli, projektowanie dekoracji wnętrz,
projektowanie wnętrz komercyjnych, projektowanie wnętrz
budynków, usługi architektury wnętrz, projektowanie wystroju wnętrz sklepów, biur i lokali usługowych, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz.
518545
(220) 2020 09 17
TRYTON BUSINESS PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRYTON BUSINESS HOUSE
(210)
(731)

518535
(220) 2020 09 17
FUCHS CZESŁAW P.P.U.H. DOM I STYL, Pszczyna
(znak słowno-graficzny)
Fuchs Furniture
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi zarządzania nieruchomościami biurowymi, usługi wynajmu nieruchomości biurowych.

52

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

518546
(220) 2020 09 17
SEYADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Shangri-La
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, usługi barowe, usługi restauracyjne.

(210)
(731)

518639
(220) 2020 09 22
GARDOCKI SA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SERVICE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Aukcja Wypowiedzianych Kontraktów Leasingowych
Gardocki Service
(510), (511) 35 usługi aukcyjne, 36 leasing finansowy, usługi finansowania, informacje finansowe, 39 wynajem samochodów.
(210)
(731)

(210) 518647
(220) 2020 09 24
(731) W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) W.KRUK
(510), (511) 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne, 18 portmonetki, imitacje skóry, parasole i parasolki, portfele, torby na kółkach, torby turystyczne, torebki, aktówki, teczki, 25 obuwie, paski
do odzieży, swetry, nakrycia głowy, skarpetki, koszule, garnitury,
spodnie, okrycia wierzchnie- odzież, rękawiczki - odzież, odzież
ze skóry, apaszki, apaszki- chustki, paski skórzane do odzieży,
szaliki, 35 reklama, reklamy telewizyjne, przygotowywanie reklam prasowych, reklama korespondencyjna.
518670
(220) 2020 09 22
MAZUMDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarocin
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT43/2020

(540) MK Multi Kebab

(531) 25.01.05, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 43 usługi związane z prowadzeniem restauracji, barów, pubów, bistra, usługi gastronomiczne, bary
szybkiej obsługi [snack-bary], obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia,
oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, restauracje
z grillem, usługi restauracyjne, organizowanie bankietów,
restauracje dla turystów, serwowanie jedzenia i napojów, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem
pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, organizacja
przyjęć [żywność i napoje], restauracje oferujące dania
na wynos, organizowanie bankietów, rezerwacja stolików w restauracjach, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, usługi
restauracji fast-food, usługi barów typu fast-food na wynos, usługi restauracji szybkiej obsługi.
(210) 518719
(220) 2020 09 23
(731) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) WIEDŹMIN
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

517037, 518070, 518417

2

517158

3

510844, 511737, 515194, 516101, 516969, 517194, 517448, 518356

4

515210, 515214, 515216, 515222, 515224, 515226, 515227, 515228, 515230, 515231, 515240, 515241, 515242,
516573, 517037

5

510844, 514333, 515194, 515591, 516101, 516440, 518029, 518031, 518112, 518376, 518380

6

517037

7

516158, 516169, 516170

9

512574, 515418, 515419, 515420, 515423, 516174, 516216, 516268, 516269, 516324, 516366, 516368, 516369,
516370, 516404, 516573, 516606, 517087, 517171, 517756, 517892, 518069, 518128, 518135, 518138, 518402,
518403, 518417, 518477, 518647

10

512574, 515194, 516947, 517435

11

517037, 517892, 518128, 518135, 518328, 518417

14

516869

16

513687, 516174, 516324, 516404, 516573, 516883, 516971, 516972, 516984, 517209, 517432, 518069

18

516967, 518066, 518128, 518135, 518477, 518647

19

517037

20

516965, 518328, 518535

21

517416, 518417

25

516324, 516438, 516967, 517166, 518066, 518207, 518402, 518403, 518477, 518647

28

516039, 516324, 518128, 518135, 518138

29

514850, 516446, 516716, 516719, 516720, 516721, 516722, 516725, 516738, 516739, 517017, 517851, 517854,
518335, 518417, 518452

30

516200, 516284, 516573, 516914, 516915, 517851, 517854, 518335

31

516949, 518228, 518237, 518417

32

515455, 516200, 518189, 518190, 518191, 518192, 518335

33

518719

35

510408, 511737, 512609, 513687, 514962, 515131, 515210, 515214, 515216, 515222, 515224, 515226, 515227,
515228, 515230, 515231, 515240, 515241, 515242, 515273, 515618, 516101, 516174, 516191, 516216, 516268,
516269, 516324, 516340, 516404, 516440, 516446, 516572, 516573, 516606, 516883, 516947, 516962, 516965,
516967, 516969, 516970, 517017, 517158, 517171, 517209, 517416, 517709, 517892, 518066, 518069, 518180,
518376, 518380, 518402, 518403, 518477, 518497, 518528, 518639, 518647

36

513687, 514811, 514812, 515131, 516340, 516606, 517193, 518069, 518280, 518497, 518528, 518545, 518639

37

513687, 514523, 514811, 514812, 515131, 515350, 515418, 515419, 515420, 515423, 516169, 516170, 516340,
516733, 517416, 517892, 518069

38

516174, 516216, 516268, 516269, 516324, 518069, 518528

39

513687, 515131, 515210, 515214, 515216, 515222, 515224, 515226, 515227, 515228, 515230, 515231, 515240,
515241, 515242, 516340, 516404, 516569, 516573, 516968, 518069, 518391, 518639

40

510408, 516158, 516446, 516963, 518535

41

513687, 514333, 514962, 516101, 516158, 516174, 516191, 516268, 516269, 516324, 516573, 516606, 516883,
516971, 516972, 517108, 517171, 517709, 517839, 518069, 518138, 518343, 518497, 518528

Nr ZT43/2020
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55

1

2

42

513687, 514523, 514811, 514812, 515131, 515350, 515418, 515419, 515420, 515423, 516169, 516170, 516174,
516268, 516269, 516324, 516340, 516404, 516573, 516606, 516733, 516962, 517416, 517892, 518069, 518070,
518528, 518535

43

513687, 516200, 516568, 516572, 516573, 516914, 516915, 517017, 517211, 517709, 518069, 518180, 518546,
518670

44

513687, 514333, 516101, 516972, 518069

45

515131, 516174, 516340, 516573, 518069

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

1945 KS PELIKAN
AmazoniaZoo.pl ZAWSZE ZDROWY WYBÓR
apilandia INTERAKTYWNE CENTRUM
PSZCZELARSTWA
Aspargen B6
Aukcja Wypowiedzianych Kontraktów
Leasingowych Gardocki Service
AUTOBOOK MIROSŁAW KAMIŃSKI
BEAT
BEMO
BEMO
brema Development
CBD DOCTOR
CentreoCTS
CentreoCTSS
CentreoPCPOS
CentreoTPS
ChinskiRaport
COLLAGEN GYM
COLUMBEX
COVIPLEX
Czekolodova
CZY SIĘ STOI, CZY SIĘ LEŻY,
PRĄD ZE SŁOŃCA SIĘ NALEŻY
CZY SIĘ STOI, CZY SIĘ LEŻY,
TO OD SŁOŃCA SIĘ NALEŻY
CZY SIĘ STOI, CZY SIĘ LEŻY,
TO ZE SŁOŃCA SIĘ NALEŻY
ding
Disco 2.0
Dobry Aptekarz
dpa antykorozja-termotechnika-izolacje
ekodel
Familia Dom Nieruchomości z ludzką twarzą
FANCYBOX
Finansowe Niebo
Fiordino
Fuchs Furniture
FUNDACJA Apikultura
GALERIA CHEŁM
GARUDA
GĄSIENICOWA
GOPlant roślinne mięso
GRAMY GROUP
GRL
Grupa Morizon-Gratka

517108
516970
516971
518376
518639
515618
517211
518228
518237
517193
516969
516369
516366
516368
516370
512609
518112
516949
512574
516200
515418
515420
515423
516268
518070
518452
516733
517892
518280
516962
518497
518380
518535
516972
513687
514333
516967
514850
516915
518190
518528

HELP BAG
INFOPOMIAR
KC Kebab & Chicken
Konsultacje Energetyczne ...nasza wiedza,
Twoje korzyści
Kotliński ogródek
Kotliński ugotowany
KRAINALODOW
Kubuś drugie śniadanie
KWK BIELSZOWICE
KWK CHWAŁOWICE
KWK HALEMBA
KWK JANKOWICE
KWK MARCEL
KWK MYSŁOWICE-WESOŁA
KWK PIAST
KWK PIAST-ZIEMOWIT
KWK ROW
KWK RUDA
KWK SOŚNICA
KWK ZIEMOWIT
LAFESTATE
LAMA LaMa GROUP
Laneko
LFe LafEstate
LUBIKA
Lunaby
LUV
M Madaliński
Magnez+B6 EFFECTIVE Przedłużone
uwalnianie składników aktywnych 8h
MANUFAKTURA PIĘKNA
MARINELL
Marrani
MASTER BUTCHER S
mayland
MK Multi Kebab
Moderi
MOMLI
moxomi
moXomi
mtp GRUPA
Mucosolvan
Mucosolvan
N ARCHAEOLOGICAL PATHS

517087
517756
516568
515350
517851
517854
516284
518335
515222
515210
515224
515214
515216
515231
515227
515226
515240
515241
515230
515228
514812
518391
517158
514811
516404
517166
518207
516438
516440
511737
517037
514523
516446
516340
518670
518328
517171
518128
518135
514962
518029
518031
516569

Nr ZT43/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

2

NANER
NATURALNA WODA MINERALNA JURAJSKA
PROSTO ZE SKAŁ JURY
NICEHAFT HAFT KOMPUTEROWY
NOGAJ MASARNIA TROJANOWO
NOSILAPKA.PL
okazjum.pl
OLIGODERM 303
OREKA
PIAP SPACE
PIAP SPACE
Policzona Szama
POWER FILM
Pozytywny Dzienniczek
PROMENADA
PZU POMOC
Qualité Health House Clinique
QUEMEMO ENERGY DRINK
rabater.pl
RACE ATTACK
REBELHORN
RELAX
ROLKA
royal
Rusin
Shangri-La
shy deer
SkyReach
SŁOMKI KONSTRUKCYJNE
SOKOŁÓW 146 g mięsa na 100 g produktu
FRADERKI SNACKI WIEPRZOWE BEZ DODATKU
GLUTAMINIANU SODU BEZ DODATKU
FOSFORANÓW ŻRÓDŁO BIAŁKA
SOKOŁÓW 146g mięsa na 100g produktu
FRADERKI LONG SNACKI WIEPRZOWE BEZ
DODATKU GLUTAMINIANU SODU BEZ
DODATKU FOSFORANÓW ŹRÓDŁO BIAŁKA
SOKOŁÓW BOCZEK ROLOWANY z Liściem
BOGACTWO SMAKU I AROMATU KOLEKCJA
WĘDLIN Z SOKOŁOWA

510844
515455
516963
517017
516947
516269
515194
517448
516169
516170
517709
516158
517839
516914
518069
518356
518189
516216
516573
518402
517432
518180
518343
518066
518546
517194
515131
516039

516716

516739

516721

57
1

SOKOŁÓW BOCZEK z Liściem BOGACTWO
SMAKU I AROMATU KOLEKCJA WĘDLIN
Z SOKOŁOWA

2

516722

SOKOŁÓW KARCZEK z Liściem BOGACTWO
SMAKU I AROMATU KOLEKCJA WĘDLIN
Z SOKOŁOWA

516720

SOKOŁÓW SCHAB z Liściem BOGACTWO
SMAKU I AROMATU KOLEKCJA WĘDLIN
Z SOKOŁOWA

516725

SOKOŁÓW SZYNKA KLASYCZNA Gotowana
BOGACTWO SMAKU I AROMATU KOLEKCJA
SZYNEK Z SOKOŁOWA

516738

SOKOŁÓW SZYNKA Z Liściem BOGACTWO
SMAKU I AROMATU KOLEKCJA SZYNEK
Z SOKOŁOWA

516719

SPARKLE

516101

SPARTAN ENERGY DRINK

518191

SPÓŁ/DZIELNIA

516572

stacja chillout

516174

STALKER ENERGY

515591

STARKE ENERGY DRINK

518192

studio AQUARIUM

517416

SUBCONTRACTING TARGI KOOPERACJI
PRZEMYSŁOWEJ

516191

TAXI VAN

516968

TO BYŁ ROK

517209

Trefix

516606

TRYTON BUSINESS HOUSE

518545

TTM

516869

TVP KULTURA 2

516324

UTIMS

517435

Velis saving

516984

VIVARDI

516965

W

518477

W.KRUK

518647

WIEDŹMIN

518719

ZA WSZYSTKO PŁACI SŁOŃCE

515419

Złoty Skalpel

516883

ZPE WOLA

515242

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.
558242
558786
834509
1130933
1176825
1181611
1497888
1538138
1553376
1553391
1553447
1553454
1553459
1553463
1553519

1553520
1553571
1553590
1553593
1553596
1553601
1553609
1553610
1553622
1553625

CLYDA (2020 09 22)
14
URANIO (2020 09 16)
9
SHAMBHALA (2020 07 28)
39, 41, 43, 45
(2020 07 29)
CFE: 28.05.00
30
G GRASS (2020 08 06)
CFE: 26.01.18, 27.05.10, 29.01.13
3, 5,
CORNELY (2020 09 18)
7
Shark (2020 09 21)
CFE: 27.01.01, 27.05.09,
7, 9, 12, 35, 37, 39, 42
29.01.12
Edge AI Trust Computing
9, 35, 42
(2020 09 23)
WEBEST (2020 07 27)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
24
GENESIS (2020 06 03, 2019 12 06)
CFE: 03.07.17, 24.01.15, 27.05.02
28
GIAMARO (2020 07 29, 2020 07 07)
CFE: 27.05.01
12
levrana NATURAL (2020 03 02)
CFE: 27.05.01, 29.01.03
3, 5, 35
evive (2020 07 08, 2020 01 09)
CFE: 27.05.01
5, 10, 42
TAIGENE (2020 07 10)
CFE: 27.05.01
7, 9
MultiMom (2020 03 06)
CFE: 27.05.01
4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 35
(2020 08 13)
CFE: 28.03.00
42
AGROVIZIJA (2020 08 27, 2020 04 17)
CFE: 24.17.20, 27.03.15, 27.05.01, 29.01.03 35, 41
fingertime (2020 09 09)
CFE: 26.11.12, 27.03.15, 27.05.01
9
ROYAL TOUCH (2020 06 25)
3
SECRET UNIVERSE
3
(2020 06 25)
BODA MEGA (2020 09 10)
CFE: 27.05.17
19
BARNIE (2020 04 02, 2020 01 02)
7, 11
BLOSSING (2020 06 25)
3
alienergy (2020 07 13)
CFE: 27.05.01
29, 30, 32
GOLD SPENDER (2020 06 25)
3

1553644
1553691
1553711
1553724
1553761
1553783
1553818
1553826
1553830
1553836
1553848
1553849
1553868
1553887
1553937
1553942
1553985
1553990
1553999
1554016
1554028
1554030
1554096
1554149
1554186
1554201
1554209

SURELY (2020 06 25)
3
MARSELA (2020 06 25)
3
(2020 09 09)
CFE: 26.11.12
9
AIMELY (2020 06 25)
3
aiwa (2020 07 27, 2020 05 15)
CFE: 27.05.01
7
SoxBox (2020 07 15, 2020 03 30)
CFE: 02.09.19, 27.05.01
3, 16, 24, 25, 28
COVIDOL (2020 05 20)
CFE: 01.13.15, 26.01.15, 27.05.01
3, 5
FILISE (2020 06 25, 2020 02 20)
3
ENRIQUECERSE (2020 06 25, 2020 02 20)
3
VENERER (2020 06 25, 2020 02 20)
3
LUCEMARE (2020 06 25, 2020 02 20)
3
claridoo (2020 05 29,
4, 9, 35, 39, 42
2019 11 29)
ZOFAI (2020 06 25, 2020 02 20)
3
ÇiĞKÖFTEM (2019 12 31, 2019 11 26)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
29, 30, 35, 43
GRANDIOSA DROPS
3
(2020 06 25, 2020 02 20)
(2020 06 06)
CFE: 26.01.03, 26.11.13, 26.13.25
21
BLOSSING FIELDS (2020 06 25,
3
2020 02 20)
WeWood (2020 06 19,
35, 37, 41, 42
2019 12 23)
FIRST MEN (2020 06 25, 2020 02 20)
3
FEROCIOUS (2020 06 25, 2020 02 20)
3
TRIPLE REVOLUTION (2020 07 16)
CFE: 26.13.25, 27.05.03, 29.01.14
7
Respecta printing inks production
(2020 05 18, 2020 02 27)
CFE: 26.04.09, 27.05.10, 29.01.13
2, 35
VogelBaum (2020 05 24, 2020 05 06)
CFE: 03.07.13, 05.01.03, 27.05.01
20
TAMAKI (2020 06 15)
CFE: 27.05.01
16, 29, 30, 35
(2020 07 31, 2020 02 12)
CFE: 26.04.02, 29.01.12
32
(2020 07 31, 2020 02 12)
CFE: 26.04.02, 29.01.12
32
Weini (2020 08 13, 2020 06 04)
CFE: 27.05.01
9, 10

58
1554214
1554225
1554227
1554230
1554289
1554427
1554431

1554444
1554450
1554459
1554468

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
alucofly (2020 07 21)
CFE: 27.05.01
6
STIER GARDEN (2020 08 06, 2020 02 08)
CFE: 03.04.04, 26.04.04,
7, 8, 9, 11, 17, 20,
27.03.03, 27.05.09, 29.01.12
21
Bitterpower (2020 08 25,
3, 5, 33
2020 06 30)
PLAMEN (2020 07 08)
CFE: 05.03.13, 27.05.17, 29.01.13
5
Mulimi (2020 07 20)
CFE: 02.09.01, 26.01.01, 27.05.01, 28.03.00
5
NaKaDy (2020 07 21)
CFE: 27.05.11
25
(2020 06 09, 2019 12 17)
CFE: 01.01.02
3, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18,
20, 21, 24, 25, 27, 28, 35,
36, 37, 39, 41, 43
(2020 08 12)
CFE: 28.03.00
10
FITPANEL (2020 07 21)
CFE: 27.05.01
6
(2020 07 27)
CFE: 28.05.00, 29.01.12
29
(2020 06 09, 2019 12 13)

CFE: 01.01.01, 25.07.25,
26.04.05
1554472
1554514
1554559
1554561
1554566

1554640
1554677
1554703

Nr ZT43/2020
3, 6, 7, 9, 11, 12, 14,
16, 18, 20, 21, 24, 25,
27, 28, 35, 36, 37, 39,
41, 43

(2020 08 26, 2020 03 05)
CFE: 29.01.03
39
SNOW & PASSION COLLECTION FASHION
(2020 08 13)
CFE: 24.17.25, 27.05.10
25
GWM (2020 07 13)
CFE: 27.05.17
12, 35, 37
MANCHE (2020 04 22)
CFE: 27.05.01
25, 35
CARREFOUR BIO (2020 05 15, 2020 04 23)
CFE: 05.01.05, 05.07.13,
5, 29, 30, 31, 32, 33,
27.03.11, 27.05.01,
35
29.01.12
WIEDEN (2020 07 22,
6, 19, 37, 42
2020 03 11)
TOP FOOTBALL MANAGER
9
(2020 08 11)
XKTE (2020 09 16)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
7

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

2

2

1554030

3

1176825,
1553691,
1553848,
1554431,

1553454,
1553724,
1553868,
1554468

1553593,
1553783,
1553937,

1553596,
1553818,
1553985,

1553610,
1553826,
1553999,

1553625,
1553830,
1554016,

1553644,
1553836,
1554227,

1554289,

4

1553519,

1553849

5

1176825,
1554566

1553454,

1553459,

1553818,

1554227,

1554230,

6

1553519,

1554214,

1554431,

1554450,

1554468,

1554640

7

1181611,
1554468,

1497888,
1554703

1553463,

1553609,

1553761,

1554028,

1554225,

8

1553519,

1554225

9

558786,
1553849,

1497888,
1554209,

1538138,
1554225,

1553463,
1554431,

1553519,
1554468,

1553590,
1554677

1553711,

10

1553459,

1553519,

1554209,

1554444

11

1553519,

1553609,

1554225,

1554431,

1554468

12

1497888,

1553447,

1553519,

1554431,

1554468,

14

558242,

1553519,

1554431,

1554468

16

1553519,

1553783,

1554149,

1554431,

1554468

17

1553519,

1554225

18

1553519,

1554431,

1554468

19

1553519,

1553601,

1554640

20

1553519,

1554096,

1554225,

1554431,

1554468

21

1553519,

1553942,

1554225,

1554431,

1554468

22

1553519

23

1553519

24

1553376,

1553519,

1553783,

1554431,

1554468

25

1553519,

1553783,

1554427,

1554431,

1554468,

26

1553519

27

1553519,

1554431,

1554468

28

1553391,

1553519,

1553783,

1554431,

1554468

29

1553622,

1553887,

1554149,

1554459,

1554566

30

1130933,

1553622,

1553887,

1554149,

1554566

1554201,

1554566

1553454,
1554149,

1553519,
1554431,

31

1554566

32

1553622,

1554186,

33

1554227,

1554566

35

1497888,
1553990,
1554566

1538138,
1554030,

1553571,
1554468,

1554559

1554514,

1554561

1553849,
1554559,

1553887,
1554561,

60

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr ZT43/2020

2

1

36

1554431,

1554468

37

1497888,

1553990,

1554431,

1554468,

1554559,

1554640

39

834509,

1497888,

1553849,

1554431,

1554468,

1554472

41

834509,

1553571,

1553990,

1554431,

1554468

42

1497888,

1538138,

1553459,

1553520,

1553849,

43

834509,

1553887,

1554431,

1554468

45

834509

1553990,

1554640

SPROSTOWANIE
Nr BUP

47/2018

Strona

Nr zgłoszenia

Jest

25

489871

(210) 489871
(220) 2018 08 29
(731) S.W. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las
(540) SQUAD WHISKY
(510), (511) 33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe [napoje], ekstrakty alkoholowe, esencje
alkoholowe, alkoholowe ekstrakty owocowe,
anyżówka [likier], aperitify, arak, baijiu (chiński destylowany napój alkoholowy), brandy, curaçao [likier],
cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie nalewki,
gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa,
gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni],
koktajle, likiery, likier miętowy, miód pitny. napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, nira [napój alkoholowy na
bazie trzciny cukrowej], piquette [wino z wytłoczyn
winogronowych], rum, sake, alkohole i likiery wspomagające trawienie, whisky, wino, wódka, 43 usługi
barowe, usługi restauracyjne, wynajmowanie sal na
zebrania.

81-82

Wykaz
klasowy

33, 43

85

Wykaz
alfabetyczny

SQUAD WHISKY

Powinno być

489871

Informacja ta
nie powinna
zostać
opublikowana

