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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 ZT45

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.
477466
(220) 2017 10 10
PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Przyjazny Gaz

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi w zakresie organizowania wycieczek
turystycznych, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie przetwarzania danych i zarządzania nimi: usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie usług finansowych oraz ubezpieczeniowych, w zakresie zarządzania nieruchomościami,
usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie telekomunikacji,
w zakresie telefonii stacjonarnej i ruchomej, w zakresie usług
telegraficznych, w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, w zakresie radiokomunikacji, w zakresie organizowania
wycieczek turystycznych, w zakresie usług restauracyjnych
i hotelarskich oraz w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi w zakresie prowadzenia muzeów.
504703
(220) 2019 09 21
DEMETER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MediCat
(510), (511) 7 urządzenia do unieszkodliwiania odpadów
medycznych i weterynaryjnych z wykorzystaniem katalitycznego utleniania gazów organicznych powstających w procesie zgazowania odpadu.
(210)
(731)

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

505257
(220) 2019 10 04
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GOSTYNIU, Gostyń
(znak słowno-graficzny)
mleko ZAGĘSZCZONE NIESŁODZONE 7,5% tłuszczu
SM Gostyń gostyńskie

(531)

03.04.02, 03.04.24, 03.04.25, 03.04.26, 11.03.04,
11.01.02, 08.03.01, 25.01.19, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mleko zagęszczone niesłodzone, mleko zagęszczone w tym także o obniżonej zawartości laktozy, mleko skondensowane.
507849
(220) 2019 12 09
SERIS KONSALNET HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) seris KONSALNET
(210)
(731)

(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 wybielacze stosowane w pralnictwie, preparaty do prania, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, amoniak- alkalia lotne, stosowany jako detergent,
preparaty do polerowania, preparaty wybielające, odbarwiacze do celów domowych, preparaty do nadawania połysku,
preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego,
wosk do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, wosk
do podłóg, korund - materiał ścierny, soda krystaliczna
do czyszczenia, roztwory do szorowania, środki do usuwania
wosku z podłóg- preparaty do szorowania, preparaty do wywabiania plam, preparaty do usuwania kamienia kotłowego
do celów gospodarstwa domowego, detergenty, inne niż
do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, tlenek glinu jako materiał ścierny, woda javelle, kadzidełka, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odbarwiania, olejki eteryczne, oleje czyszczące, ług sodowy, płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej,
antypoślizgowe płyny do podłóg, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, preparaty do prania chemicznego, papier do polerowania, papier ścierny szmerglowy, preparaty do czyszczenia tapet, saszetki zapachowe
do bielizny, zapachowe środki odświeżające powietrze, mydła, sole wybielające, soda wybielająca, terpentyna do odtłuszczania, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, 7 urządzenia elektryczne do czyszczenia i polerowania,
akcesoria mocowane do odkurzaczy do rozpylania perfum
oraz środków dezynfekcyjnych, odkurzacze, maszyny do wysysania powietrza, instalacje odsysające pył do czyszczenia,
mop parowy, zamiatarki drogowe [samojezdne], szczotki
[części maszyn], szczotki elektryczne, szczotki do odkurzaczy,
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maszyny do usuwania odpadów, urządzenia do polerowania
parkietów woskiem, elektryczne, przyrządy do polerowania
butów, elektryczne, urządzenia do zagęszczania odpadów,
pługi do usuwania darni, pralki do prania ubrań, skrobaki
do czyszczenia rur, torby do odkurzaczy, maszyny i urządzenia do prania dywanów, elektryczne, ssawki do odkurzaczy,
kosiarki, węże do odkurzaczy, silniki parowe, 9 urządzenia
i przyrządy naukowe, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne, zabezpieczające, aparatura i instrumenty elektryczne i elektroniczne sygnalizacyjne, pomiarowe, kontrolne,
urządzenia i przyrządy monitorujące, obserwacyjne, urządzenia do ochrony przed wypadkami, wkroczeniami, kradzieżami, urządzenia alarmowe i antywłamaniowe urządzenia
ostrzegawcze, przeciw pożarom i włamaniom, przyrządy
do analizy i kontrolowanie temperatury, wilgoci, gazów, promieniowania, czujniki przeciwpożarowe, urządzenia do gaszenia ognia, nadajniki- telekomunikacja, przekaźniki sygnałów elektronicznych, urządzenia do nagrywania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki
danych, płyty, dyski z nagraniami, urządzenia do komunikacji
wewnętrznej, aparaty fotograficzne, odbiorniki radiowe, telewizory, przyrządy i aparatura do zarządzania, monitorowania
i kontroli sprzętu komputerowego i miejsc, w tym terenów
przemysłowych i obiektów handlowych i parków do aktywności, urządzenia do przetwarzania informacji, komputery,
skanery, napędy, centralne jednostki do przetwarzania danych- procesory, oprogramowanie komputerowe, komputerowe programy nagrane, programy systemów wykorzystania,
wszelkie produkty komputerowe związane wyłącznie z zabezpieczeniem osób i mienia, w szczególności budynków,
instalacji i obiektów przemysłowych, żaden z produktów,
o których mowa nie dotyczy kart kredytowych ani płatniczych, bankomatów, usług finansowych ani monetarnych ani
usług związanych z kartami kredytowymi i płatniczymi,
12 autokary, ciężarówki, furgony - pojazdy, zamykane samochody ciężarowe, opancerzone furgonetki do przewozu osób
i mienia, drony cywilne, drony wyposażone w kamerę, motocykle, motocykle, skutery wyposażone w silnik, pojazdy opancerzone, pojazdy elektryczne, pojazdy zdalnie sterowane,
inne niż zabawki, zdalnie sterowane pojazdy do rozminowywania, samochody do monitorowania mienia i osób, samochody autonomiczne, 35 zarządzanie działalnością gospodarczą i administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo
i pomoc w zakresie kierowania i zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi i handlowymi, 37 wynajem sprzętu
do oczyszczania dróg, pranie bielizny, ciesielstwo, eliminacja
zakłóceń w instalacjach elektrycznych, usuwanie zasp śnieżnych, deratyzacja, tępienie szkodników, inne niż w rolnictwie,
akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi elektryczne,
konserwacja mebli, naprawa i konserwacja skarbców, naprawa i konserwacja skarbców, konserwacja basenów, uszczelnianie budynków, informacja o naprawach, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa wind,
instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń
biurowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, budowa
i naprawa magazynów, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, montaż drzwi i okien, usługi izolacyjne, mycie, usługi
dezynsekcyjne, inne niż dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, wypożyczanie suszarek do naczyń, murarstwo, montaż rusztowań, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie okien,
czyszczenie odzieży, czyszczenie higieniczne pojazdów, pranie na sucho, czyszczenie budynków od zewnątrz, zamiatanie
dróg, malowanie lub naprawa znaków, malowanie, tynkowanie, usługi hydrauliczne, tapetowanie, prasowanie odzieży,
czyszczenie kominów, naprawa zamków, renowacja odzieży,
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prasowanie odzieży, renowacja mebli, nadzór budowlany, zabezpieczanie przed korozją, lakierowanie, usługi instalacyjne,
konserwacja, naprawa i utrzymanie każdego rodzaju urządzeń i sprzętu do monitorowania, wykrywania, bezpieczeństwa, alarmów, 38 przesyłanie wiadomości i wypożyczanie
urządzeń do przesyłania wiadomości, komputerowe przesyłanie wiadomości, danych i obrazów, komputery- łączność
poprzez terminale, przesyłanie drogą radiową, przesyłanie
informacji, danych i obrazów drogą telekomunikacyjną (Internet), 39 przewożenie środków pieniężnych, zabezpieczony
transport przedmiotów wartościowych, mienia, osób,
41 szkolenie osób w zakresie bezpieczeństwa, organizacja
i prowadzenie konferencji, seminariów, zjazdów i wystaw
w dziedzinie bezpieczeństwa, 42 projektowanie i rozwój
komputerowego sprzętu i oprogramowania,programowanie
komputerowe w zakresie bezpieczeństwa mienia i osób,
w szczególności budynków, instalacji i obiektów przemysłowych, pomiary geodezyjne, konsultacje i ekspertyzy w sprawach bezpieczeństwa informatycznego, badania techniczne
w zakresie instalacji przemysłowych i handlowych oraz budynków, 45 usługi bezpieczeństwa w celu ochrony dóbr materialnych i osób, wypożyczanie alarmów przeciwpożarowych, wypożyczanie sejfów, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, gaszenie pożarów, usługi ochrony
osób, monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, usługi w zakresie ochrony, usługi zapewniania ochrony przez patrole
z psami, usługi zapewniania ochrony przez patrole z psami
w celu filtrowania i kontroli dostępu do pomieszczeń lub terenów, usługi strażnicze zapewniane przez patrole z psami,
usługi zabezpieczania terenów i infrastruktur przez patrole
z psami, usługi zapewniania ochrony przez patrole z psami,
doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, usługi nadzorowania, inspekcji, ochrony terenów i budynków przemysłowych
i handlowych, systemy monitorowania antywłamaniowego,
wypożyczanie urządzeń, urządzeń, maszyn do monitorowania i bezpieczeństwa zakładów przemysłowych i budynków
handlowych i osób, usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób, usługi monitorowania, kontroli, nadzorowania
i obiektów przemysłowych i obiektów oraz budynków komercyjnych, ludzi, systemy monitorowania antywłamaniowego, wypożyczanie urządzeń, urządzeń, maszyn do monitorowania i bezpieczeństwa zakładów przemysłowych i budynków handlowych i osób.
510061
(220) 2020 02 13
WĘGIEŁEK KAROL, ŁABĘDZKI ŁUKASZ ALEMATMA
SPÓŁKA CYWILNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AleMatma Twoja szkoła matematyki

(210)
(731)

(531) 20.01.01, 20.01.11, 20.01.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja, edukacja - nauczanie, edukacja dorosłych, obozy letnie - rozrywka i edukacja, zajęcia zorganizowane, dla dzieci w zakresie rozrywki/edukacji, nauczanie wyrównawcze, nauczanie przedszkolne nauczanie w szkołach
z kursami przygotowawczymi, nauczanie, nauczanie i szkolenia, nauczanie indywidualne, nauka indywidualna, szkolenia biznesowe, szkolenia edukacyjne, szkolenia w dziedzinie
biznesu.
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510214
(220) 2020 02 14
GODLEWSKI TADEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE TAGO, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COLLAGEN La Pure
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.12, 02.03.23, 02.03.30
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne do pielęgnacji ciała,
włosów, paznokci.
510474
(220) 2020 02 21
STEROWNIKI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROBOTICON

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, dystrybucja materiałów
reklamowych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, publikacje elektroniczne on-line.
510599
(220) 2020 02 25
ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GAMETEK
(510), (511) 9 elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące do przeprowadzania gier liczbowych, loterii,
videoloterii i zakładów wzajemnych, lottomaty, optyczne
i magnetyczne nośniki danych, 28 automaty do gier hazardowych, automaty wrzutowe [urządzenia do hazardu],
automaty rozrywkowe na monety, elektryczne urządzenia
rozrywkowe uruchamiane przez wrzucenie monety, koła
losujące, maszyny do gier zręcznościowych lub losowych,
maszyny do gier, flippery jako automaty do gry na monety lub żetony, zdrapki do gier loteryjnych, żetony do gier
hazardowych, 38 usługi łączności elektronicznej, transmisja wiadomości, danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, udostępnianie forów
on-line do przesyłania wiadomości, komentarzy i zawartości multimedialnych pomiędzy użytkownikami, transmisja
mediów elektronicznych, treści multimedialnych, gier, treści
generowanych przez użytkowników, treści audio i informacji przez Internet oraz inne sieci komputerowe i komunikacyjne, udostępnianie użytkownikom forów internetowych
on-line w celu zamieszczania, przeszukiwania, oglądania,
współdzielenia, krytykowania, oceniania i komentowania,
zapewnianie cyfrowej dystrybucji audycji audio i wideo
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 41 organi-
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zowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie totalizatorów, prowadzenie zakładów
pomiędzy zakładem a klientem zakładu (zakłady wzajemne), organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii
zdrapkowych, videoloterii, obsługa gier liczbowych, hazardowych, losowych, działalność sportowa i rekreacyjna, pośrednictwo w zawieraniu zakładów, bukmacherstwo, usługi
związane z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier,
kasyn, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych, nocnych klubów, lunaparków, muzeów, galerii,
salonów wystawienniczych, organizowanie spektakli teatralno - widowiskowych, organizowanie zawodów sportowych,
organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych, obsługa
urządzeń sportowych, organizowanie imprez piknikowo festynowych (wystawy, jarmarki, konkursy), organizowanie
pokazów jazdy konnej, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych programów rozrywkowych, filmów, wypożyczanie
urządzeń do gier losowych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, rozrywka (widowiska), organizacja
i prowadzenie koncertów, organizacja zjazdów, seminariów,
kongresów, szkoleń, organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi publikacji elektronicznej, publikacja i wydawanie
informacji o edukacji, imprezach, rekreacji, także przez sieci
danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi on-line,
42 doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, opracowanie oprogramowania komputerowego.
510640
(220) 2020 02 25
NIEDŹWIEDŹ MAREK PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE
BARBARA 1, Człuchów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) green frog
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 03.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 zastawa stołowa z papieru i celulozy, papierowe talerze, papierowe słomki do picia, papierowe kubki
do picia, papierowe sztućce, ręczniki papierowe, chusteczki do nosa papierowe lub z celulozy, papier toaletowy, papier toaletowy nawilżany, śliniaki papierowe, jednorazowe
maty, podkłady absorbujące z papieru, papierowe ściereczki
do polerowania, papierowe lub z celulozy pojemniki, pudełka na żywność, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki nie z metali szlachetnych i nie pokrywane nimi, grzebienie, gąbki, gąbki do celów domowych,
gąbki toaletowe, do mycia naczyń, gąbki do mycia samochodów, zmywaki, druciaki dla gospodarstwa domowego,
ircha do czyszczenia, miotły, miotełki do usuwania kurzu
z mebli, mopy, kije do mioteł i mopów, artykuły do czyszczenia, ściereczki do czyszczenia, ściereczki do wycierania kurzu,
ścierki, ścierki i ściereczki z mikrofibry, ścierki z mikrowłókna,
mikrowłókniny do czyszczenia i polerowania rożnych powierzchni, ścierki do mycia podłóg, szmatki do czyszczenia,
wiadra, zmiotki, szufelki do zbierania okruchów, ściereczki
gospodarcze suche, szmatki i ściereczki do czyszczenia, ściereczki do szorowania, ściereczki do czyszczenia, ściereczki
do polerowania, ściereczki do szyb, ściereczki do przeciera-
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nia okularów, ściereczki antystatyczne do użytku domowego, ściereczki do wycierania i do ścierania kurzu, ściereczki
ochronne do prasowania, ściereczki do mycia naczyń, ścierki
do osuszania szkła, ściereczki do mycia garnków, ściereczki
do mycia garnków, ściereczki do mycia naczyń, 24 ściereczki
bawełniane, ściereczki gospodarcze suche, ściereczki bawełniane higieniczne, suche ściereczki bawełniane do demakijażu, ścierki do osuszania szkła, ręczniki, 25 fartuchy, fartuchy papierowe, fartuchy z tworzyw sztucznych, 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, pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej handlowej, usługi doradztwa w zakresie
zarządzania personalnego, sprzedaż hurtowa i detaliczna
artykułów papierowych jednorazowego użycia, artykułów
higienicznych i sanitarnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna
za pośrednictwem internetu artykułów papierowych jednorazowego użycia, artykułów higienicznych i sanitarnych,
promocja sprzedaży, informacja handlowa, 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, promocja sprzedaży, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami.

9

raczki, żerdzie i koronki wiertnicze, noże do górniczych maszyn urabiających, tuleje nożowe do maszyn górniczych,
8 klucze obsługiwane ręczne do maszyn wiercących, kotwiących, montujących, urabiających, skrawających, transportowych, wiertła i wkładki tnące do użytku z narzędziami
ręcznymi, zestawy końcówek do narzędzi ręcznych, 40 usługi obróbki metalowej, obróbki skrawaniem, obróbki cieplnej.
513814
(220) 2020 05 23
BNSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bionessa

(210)
(731)

(531) 03.13.01, 03.13.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki toaletowe, preparaty toaletowe,
10 urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, aparaty i instrumenty medyczne
i weterynaryjne.
513995
(220) 2020 05 26
ZALAR.PL M. AUGUSTYN K. JANIK SPÓŁKA JAWNA,
Stróżówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZALAR
(210)
(731)

(210) 511775
(220) 2020 03 24
(731) KOGUT MAREK DAMIAN, Lubin
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 24.01.03, 29.01.12
(510), (511) 7 obrabiarki, narzędzia do obrabiarek, maszyny
wiercące, maszyny kotwiące, maszyny montujące, maszyny
urabiające, maszyny skrawające, maszyny transportowe, metalowe części obrabiarek, maszyn wiercących, kotwiących,
montujących, urabiających, skrawających, transportowych,
tuleje nożowe oraz uchwyty kombajnowe do zastosowania
w górnictwie, metalowe adaptery, łączniki, przejściówki. tuleje, do maszyn wiercących, kotwiących, montujących, urabiających, skrawających, transportowych, metalowe części
i osprzęt maszyn i urządzeń wiertniczych, metalowe części
i osprzęt kombajnów górniczych, metalowe narzędzia robocze (części maszyn) do maszyn wiercących, kotwiących,
montujących, urabiających, skrawających, transportowych,
noże i części zużywające się do maszyn wiercących, kotwiących, montujących, urabiających, skrawających, transportowych, noże kombajnowe do zastosowania w górnictwie:

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria, biżuteria damska, naszyjniki, biżuteria szlachetna, biżuteria emaliowana, biżuteria fantazyjna,
sztuczna biżuteria, łańcuszki [biżuteria], medaliony, biżuteria
platynowa, zawieszki [biżuteria], imitacje biżuterii, biżuteria
osobista, ozdoby [biżuteria], broszki, krzyżyki [biżuteria], bransoletki, pierścionki, perły, szpilki biżuteryjne, wisiorki biżuteryjne, wyroby biżuteryjne, broszki ozdobne, szpilki ozdobne,
syntetyczne kamienie, szkatułki na biżuterię, amulety będące
biżuterią, biżuteria z diamentami, biżuteria ze szkła sztrasowego, wyroby jubilerskie, biżuteria ze złota, zapięcia do biżuterii, biżuteria na zamówienie, biżuteria na ciało, biżuteria
z kryształu, kasetki na biżuterię, półszlachetne artykuły biżuteryjne, ozdoby z biżuterii sztucznej, biżuteria z metali nieszlachetnych, biżuteria wytworzona z brązu, wpinki do klapy,
biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria z emalii cloisonné,
srebrne nici, złote nici, biżuteria z emalii komórkowej, klamry
ze srebra, oprawy będące częścią biżuterii, koraliki do wyrobu biżuterii, biżuteria platerowana metalami szlachetnymi,
biżuteria z kamieniami szlachetnymi, kaboszony do wyrobu
biżuterii, zwijane etui na biżuterię, agat stosowany w biżuterii, pierścionki z metali szlachetnych, druciki z metali szlachetnych, biżuteria ze srebra wysokiej próby, części i akcesoria
do biżuterii, bransoletki z tkaniny haftowanej, biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, biżuteria do noszenia na głowie, wisiorki z bursztynu będące biżuterią, ozdoby do uszu
w postaci biżuterii, biżuteria ze stopów cyny z ołowiem,
ozdoby na ubrania w postaci biżuterii, spinki do szali mające
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charakter biżuterii, zawieszki do bransoletek z metali pospolitych, wpinki do klapy z metali szlachetnych, półfabrykaty
z kamieni szlachetnych przeznaczone do produkcji biżuterii, półwyroby z metali szlachetnych do wykorzystania przy
produkcji biżuterii, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku
z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej świadczone
on-line w zakresie biżuterii, usługi sprzedaży detalicznej lub
hurtowej świadczone on-line w zakresie artykułów jubilerskich, usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące biżuterię, sprzedaż detaliczna lub hurtowa biżuterii, biżuterii
damskiej, naszyjników, biżuterii szlachetnej, biżuterii emaliowanej, biżuterii fantazyjnej, sztucznej biżuterii, łańcuszków,
medalionów, biżuterii platynowej, zawieszek, imitacji biżuterii, biżuterii osobistej, ozdób, broszek, krzyżyków, bransoletek, pierścionków, pereł, szpilek biżuteryjnych, wisiorków
biżuteryjnych, wyrobów biżuteryjnych, broszek ozdobnych,
szpilek ozdobnych, syntetycznych kamieni, szkatułek na biżuterię, amuletów będących biżuterią, biżuterii z diamentami, biżuterii ze szkła sztrasowego, wyrobów jubilerskich,
biżuterii ze złota, zapięć do biżuterii, biżuterii na zamówienie,
biżuterii na ciało, biżuterii z kryształu, kasetek na biżuterię,
półszlachetnych artykułów biżuteryjnych, ozdób z biżuterii
sztucznej, biżuterii z metali nieszlachetnych, biżuterii wytworzonej z brązu, wpinek do klapy, biżuterii z metali szlachetnych, biżuterii z emalii cloisonné, srebrnych nici, złotych
nici, biżuterii z emalii komórkowej, klamer ze srebra, opraw
będących częścią biżuterii, koralików do wyrobu biżuterii,
biżuterii platerowanej metalami szlachetnymi, biżuterii z kamieniami szlachetnymi, kaboszonów do wyrobu biżuterii,
zwijanych etui na biżuterię, agatów stosowanych w biżuterii, pierścionków z metali szlachetnych, drucików z metali
szlachetnych, biżuterii ze srebra wysokiej próby, części i akcesoriów do biżuterii, bransoletek z tkaniny haftowanej, biżuterii wykonanej z hodowlanych pereł, biżuterii do noszenia
na głowie, wisiorków z bursztynu będących biżuterią, ozdób
do uszu w postaci biżuterii, biżuterii ze stopów cyny z ołowiem, ozdób na ubrania w postaci biżuterii, spinek do szali
mające charakter biżuterii, zawieszek do bransoletek z metali
pospolitych, wpinek do klapy z metali szlachetnych, półfabrykatów z kamieni szlachetnych przeznaczonych do produkcji biżuterii, półwyrobów z metali szlachetnych do wykorzystania przy produkcji biżuterii.
514283
(220) 2020 06 02
DUDZIAK ŁUKASZ STREFA SPANIA,
Kalwaria Zebrzydowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WWW.STREFASPANIA.PL STREFA SPANIA
(210)
(731)

(531)

02.03.17, 02.03.23, 27.05.01, 29.01.06, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.18, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 10 poduszki ortopedyczne, poduszki przeciw
bezsenności, nasenne poduszki wypełnione puchem, poduszki do użytku terapeutycznego, poduszki do użytku ortopedycznego, 20 łóżka, pościel, materace, poduszki, pościel
do łóżeczek niemowlęcych [inna niż bielizna pościelowa],
pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna pościelowa], pościel, oprócz bielizny pościelowej, materace, materace
łóżkowe, materace sprężynowe, materace piankowe, nakład-
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ki na materace, nakładki wierzchnie na materace, wierzchnie nakładki na materace, materace sprężynowe do łóżek,
materace puchowe z pierzem [piernaty], maty do drzemki
[poduszki lub materace], poduszki, poduszki dekoracyjne,
poduszki ozdobne, poduszki wspierające szyję, poduszki
pod kark, poduszki z wypełnieniem, poduszki zapamiętujące
kształt, poduszki do podpierania pleców, nie do celów medycznych, naroża ochronne [nakładki] z tworzyw sztucznych,
poduszki płaskie [nakładki] na siedzenia, nakładki siedzeniowe jako części mebli, 24 pościel jako materiały tekstylne, bielizna pościelowa z papieru, bielizna pościelowa i koce, bielizna
stołowa i pościelowa, osłony do łóżek dziecięcych [pościel],
tkaniny pościelowe w formie śpiworów, bielizna pościelowa,
pościel, artykuły tekstylne do użytku jako pościel, pokrycie
na materace, dopasowane pokrowce na materace, pokrowce na poduszki, poszewki na poduszki, poszewki na poduszki
[poszwy na poduszki], poszwy na poduszki, poszewki na poduszki do spania, tekstylia odporne na wodę, ale przepuszczające wilgoć, tekstylia wykorzystywane w gospodarstwie
domowym, tekstylia do sypialni, tekstylia, tekstylia do wyposażenia domu, kołdry, kołdry frotte, kołdry [poszwy], kołdry
[przykrycia], kołdry półpuchowe, kołdry puchowe, poszewki
na kołdry, poszwy na kołdry, kołdry do łóżek, poszwy na kołdry i kołdry puchowe, narzuty puchowe [kołdry], kołdry
wypełnione piórami, kołdry wypełnione jedwabiem, kołdry
wypchane gęsim puchem, kołdry wypchane gęsim pierzem,
poszwy na kołdry puchowe, kołdry zawierające materiały
wypełniające, tekstylne poszwy na kołdry, kołdry zawierające syntetyczne materiały wypełniające, kołdry z materiałów
tekstylnych, wodoodporne tkaniny przepuszczające powietrze, ręczniki, ozdobne poszewki na poduszki, materiały
na poszewki na poduszki, papierowe poszewki na poduszkę,
prześcieradła, prześcieradła na łóżka, profilowane prześcieradła, narzuty, narzuty pikowane, narzuty trykotowe, narzuty
frotte, narzuty na łóżko, narzuty na łóżka, łóżka (narzuty na -),
narzuty na futony, pokrowce i narzuty na meble, wymienne
pokrowce ochronne na siedzenia mebli [narzuty], ochronne
pokrowce [narzuty] na materace i meble, narzuty ochronne
na meble z materiałów tekstylnych, narzuty na łóżka z lambrekinem, narzuty ochronne na meble ogrodowe, narzuty
(pokrowce na meble), narzuty na łóżka [lambrekiny], narzuty
do łóżeczek dziecięcych, łóżka (kapy na -) [narzuty], papierowe narzuty na łóżka, narzuty pikowane [artykuły pościelowe], narzuty pikowane na łóżka, narzuty z frotte, puchowe
narzuty [przykrycia].
(210) 514492
(220) 2020 06 08
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LA CHOCOLATIERE
(510), (511) 29 batoniki na bazie owoców i orzechów, batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, batony na bazie orzechów i nasion, batony spożywcze na bazie
orzechów, bita śmietana, bita śmietana do dekoracji na bazie
produktów mlecznych, desery na bazie sztucznego mleka,
desery owocowe, desery wykonane z produktów mlecznych,
dipy na bazie produktów mlecznych, dżemy, dżemy i marmolady owocowe, galaretki, koktajle mleczne, kompozycje owoców przetworzonych, krem cytrynowy, krem na bazie masła,
marmolada, mieszanki przekąsek składające się z suszonych
owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki przekąsek
składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych
orzechów, mleczne produkty, nadzienia na bazie owoców
do placków i ciast, napoje mleczne, napoje mleczne z kakao, napoje na bazie mleka o smaku czekolady, puddingi
na bazie mleka, śmietana, chipsy zawarte w tej klasie, 30 aro-
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maty do ciast, aromaty do napojów, aromaty do żywności,
aromaty w formie sosów w proszku, artykuły żywnościowe
zawierające czekoladę jako podstawowy składnik, babeczki, bagietki z nadzieniem, bajgle, batoniki, batony czekoladowe, bezy, biszkopty, błyskawiczne mieszanki do lodów,
błyskawiczne mieszanki do puddingu, budyń w proszku,
budynie deserowe, bułeczki, bułeczki z czekoladą, bułeczki
z kremem, bułki, bułki nadziewane, chałwa, chipsy zbożowe,
chrupki zbożowe, ciasta, ciasta czekoladowe, ciasta gotowe
do pieczenia, ciasteczka, ciasteczka w proszku, ciastka, ciastka czekoladowe, ciastka w polewie o smaku czekoladowym,
ciasto do pieczenia ciastek, cukierki, cukierki czekoladowe,
czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba, czekolada
mleczna, czekolada na polewy lub posypki, czekolada pitna,
czekolada w proszku, czekoladki, czekoladowa kawa, czekoladowe dodatki smakowe, czekoladowe fondue, czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie produktów mlecznych
lub warzyw, czekoladowe ozdoby do ciast, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, dekoracje cukiernicze do ciast,
dekoracje z czekolady do wyrobów cukierniczych, dekoracje
z czekolady na choinki, desery czekoladowe, desery lodowe,
desery z muesli, dodatki smakowe do napojów inne niż olejki
eteryczne, dodatki smakowe i przyprawy, dodatki smakowe
w postaci zagęszczonych sosów, eklerki, ekstrakty czekoladowe, ekstrakty czekoladowe do przygotowywania napojów, ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, ekstrakty
stosowane jako dodatki smakowe inne niż olejki eteryczne,
ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do artykułów
spożywczych, ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty
do napojów, esencje czekoladowe do przyrządzania napojów, foremki z czekolady do wypełniania, gofry, gofry czekoladowe, gofry z polewą czekoladową, gorąca czekolada,
gotowe desery na bazie czekolady, gotowe desery jako wyroby cukiernicze, gotowe do spożycia puddingi, gotowe kakao i napoje na bazie kakao, gotowe mieszanki do pieczenia,
gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe sosy, imitacje kremu budyniowego, jagody pokryte czekoladą, jajka czekoladowe, kakao,
kakaowe napoje, kawa, kawałeczki czekolady do deserów,
kawałki ciast, krem budyniowy w proszku, kremy czekoladowe, kremy czekoladowe do smarowania, lodowe słodycze,
lodowe wyroby cukiernicze, lody, lody zawierające czekoladę, lukier, lukier do polewania ciast, masa cukrowa, mieszanka błyskawiczna do pączków, mieszanka do ciasta, mieszanki
błyskawiczne do naleśników, mieszanki czekolady na gorąco, mieszanki do kremu budyniowego, mieszanki do lodów,
mieszanki do lukrowania, mieszanki do przygotowywania
ciasteczek czekoladowych typu brownie, mieszanki do przyrządzania produktów lodowych, mieszanki do sporządzania
sosów, mieszanki do wypieku muffinek, mieszanki gotowe
do pieczenia, mieszanki kakaowe, mieszanki na ciastka, mieszanki na lukier, musy, musy czekoladowe, musy deserowe,
nadzienia czekoladowe do wyrobów piekarniczych, nadzienia na bazie czekolady, nadzienie do słodyczy, nadziewana
czekolada, napoje czekoladowe, napoje gazowane na bazie
kawy, kakao lub czekolady, napoje kawowe, napoje na bazie
kakao, napoje o smaku czekoladowym, napoje w proszku zawierające kakao, napoje zawierające czekoladę, nielecznicze
mączne wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające imitację czekolady, nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, orzechy w czekoladzie, owoce w polewie czekoladowej,
pasty czekoladowe, pierniczki, piernik, placki, płatki śniadaniowe, polewa lub posypka czekoladowa, polewa w postaci syropu, polewy cukiernicze, polewy do lodów, polewy
o smaku czekoladowym, posypka czekoladowa, pralinki,
praliny wytworzone z czekolady, praliny z płynnym nadzie-
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niem, praliny z waflem, preparaty aromatyczne do lodów,
preparaty aromatyczne do cukierków, preparaty aromatyczne do wypieków, preparaty do ciast, preparaty do produkcji
słodyczy, preparaty do sporządzania napojów czekoladowych, preparaty do sporządzania sosów, preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, preparaty na bazie kakao,
preparaty przyprawowe, produkty cukiernicze uformowane
z czekolady, produkty na bazie czekolady, produkty spożywcze z cukru do przyrządzania deserów, proszek do pieczenia,
proszki do wyrobu ciast, przekąski składające się głównie
z wyrobów cukierniczych, przyprawy spożywcze, puddingi,
puddingi w proszku, składniki na bazie kakao do produktów
cukierniczych, słodkie dekoracje do ciast, słodycze czekoladowe, słodycze nielecznicze, sorbety, sos czekoladowy, sos
w proszku, sosy, substytuty czekolady, syrop czekoladowy,
syrop smakowy, syrop spożywczy, sztuczna czekolada, toffi,
trufle czekoladowe, wafle czekoladowe, wyroby cukiernicze,
wyroby cukiernicze o smaku czekolady, wyroby cukiernicze
z czekolady, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wyroby
lodowe, wyroby piekarnicze, wyroby z kakao, chipsy zawarte
w tej klasie, 32 bazy do koktajli bez alkoholu, koktajle bezalkoholowe, mieszanki do sporządzania napojów, koncentraty
do sporządzania napojów bezalkoholowych, preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów, proszki do sporządzania napojów, syropy do napojów.
514760
(220) 2020 06 15
DRUKARNIA INTERAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grzępy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Interak

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, karton, tektura i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, druki, materiały drukowane, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, obrazy, broszury,
książki, kartonaże, fotografie, odbitki fotograficzne, foto-plakaty, plakaty z papieru lub tektury, karty pocztowe, czasopisma, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, pędzle
malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem
mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
(nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce,
albumy, fotoksiążki, fotoalbumy, ramki do fotografii, urządzenia do oprawiania i naklejania fotografii, koperty, gilotyny
do papieru, katalogi z fotografiami na nośniku papierowym,
druki akcydensowe i zwarte, ozdoby poligraficzne, papeterie, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele
architektoniczne, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych,
35 usługi reklamowe, usługi wykonywania zdjęć w celach
reklamowych, usługi sortowania danych oraz wyszukiwania
danych w bazach komputerowych, w plikach komputerowych, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi
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prowadzenia sklepu internetowego ze zdjęciami, fotoksiążkami, fotoalbumami, gadżetami z wykorzystaniem fotografii,
fototapetami, kartkami, plakatami, artykułami papierniczymi,
usługi zarządzania przedsiębiorstwem, usługi administrowania przedsiębiorstwem, usługi wykonywania czynności
biurowych, 40 usługi poligraficzne, usługi w zakresie drukowania (wywoływania) on-line obrazów cyfrowych na papierze fotograficznym lub towarach, drukowanie, introligatorstwo, usługi składania druku, nadruk wzorów na tkaninach,
obróbka fotograficzna, wywoływanie zdjęć i filmów, usługi
laboratorium fotograficznego, wykańczanie zdjęć, powiększanie, trawienie, wykonywanie odbitek, przetwarzanie
i wykonywanie reprodukcji fotograficznych, obróbka filmów,
drukowanie, grawerowanie i inne metody nakładania obrazów na towary, wypożyczanie urządzeń do wykonywania
odbitek i przetwarzania zdjęć, usługi w zakresie doradztwa,
informacji i konsultingu dotyczące uprzednio wymienionych
usług, 41 publikowanie, usługi wydawnicze, usługi publikowania książek, fotoksiążek, tekstów innych niż reklamowe,
zdjęć, udostępnianie publikacji on-line, usługi fotograficzne
ujęte w tej klasie, świadczone również za pośrednictwem Internetu, obejmujące wykonywanie w zakładzie i poza zakładem fotografii, filmów i przeźroczy: portretowych, reportażowych, okolicznościowych, krajobrazowych, technicznych,
wykonywanie fotokopii, audiowizualna rejestracja zdarzeń,
imprez i uroczystości, usługi biblioteki fotograficznej, umożliwianie osobom trzecim uzyskania dostępu do obrazów
fotograficznych, w tym dostępu za pomocą środków elektronicznych, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne
dotyczące którejkolwiek z wyżej wymienionych usług, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, organizacja szkoleń,
działalność sportowa i kulturalna, usługi doradcze w zakresie
publikowania.
514761
(220) 2020 06 15
DRUKARNIA INTERAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grzępy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Interak

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, karton, tektura i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, druki, materiały drukowane, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, obrazy, broszury,
książki, kartonaże, fotografie, odbitki fotograficzne, foto-plakaty, plakaty z papieru lub tektury, karty pocztowe, czasopisma, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, pędzle
malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem
mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
(nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce,
albumy, fotoksiążki, fotoalbumy, ramki do fotografii, urządzenia do oprawiania i naklejania fotografii, koperty, gilotyny
do papieru, katalogi z fotografiami na nośniku papierowym,
druki akcydensowe i zwarte, ozdoby poligraficzne, papeterie, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele
architektoniczne, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych,
35 usługi reklamowe, usługi wykonywania zdjęć w celach
reklamowych, usługi sortowania danych oraz wyszukiwania
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danych w bazach komputerowych, w plikach komputerowych, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi
prowadzenia sklepu internetowego ze zdjęciami, fotoksiążkami, fotoalbumami, gadżetami z wykorzystaniem fotografii,
fototapetami, kartkami, plakatami, artykułami papierniczymi,
usługi zarządzania przedsiębiorstwem, usługi administrowania przedsiębiorstwem, usługi wykonywania czynności
biurowych, 40 usługi poligraficzne, usługi w zakresie drukowania (wywoływania) on-line obrazów cyfrowych na papierze fotograficznym lub towarach, drukowanie, introligatorstwo, usługi składania druku, nadruk wzorów na tkaninach,
obróbka fotograficzna, wywoływanie zdjęć i filmów, usługi
laboratorium fotograficznego, wykańczanie zdjęć, powiększanie, trawienie, wykonywanie odbitek, przetwarzanie
i wykonywanie reprodukcji fotograficznych, obróbka filmów,
drukowanie, grawerowanie i inne metody nakładania obrazów na towary, wypożyczanie urządzeń do wykonywania
odbitek i przetwarzania zdjęć, usługi w zakresie doradztwa,
informacji i konsultingu dotyczące uprzednio wymienionych
usług, 41 publikowanie, usługi wydawnicze, usługi publikowania książek, fotoksiążek, tekstów innych niż reklamowe,
zdjęć, udostępnianie publikacji on-line, usługi fotograficzne
ujęte w tej klasie, świadczone również za pośrednictwem Internetu, obejmujące wykonywanie w zakładzie i poza zakładem fotografii, filmów i przeźroczy: portretowych, reportażowych, okolicznościowych, krajobrazowych, technicznych,
wykonywanie fotokopii, audiowizualna rejestracja zdarzeń,
imprez i uroczystości, usługi biblioteki fotograficznej, umożliwianie osobom trzecim uzyskania dostępu do obrazów
fotograficznych, w tym dostępu za pomocą środków elektronicznych, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne
dotyczące którejkolwiek z wyżej wymienionych usług, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, organizacja szkoleń,
działalność sportowa i kulturalna, usługi doradcze w zakresie
publikowania.
514771
(220) 2020 06 16
DOBRA IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dobra Idea

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.05.24
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, 40 przetwarzanie
mleka, konserwowanie żywności.
514936
(220) 2020 06 20
HQS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) HQS SYSTEMS
(510), (511) 9 oprogramowanie do planowania zasobów
przedsiębiorstwa [ERP], oprogramowanie biznesowe, oprogramowanie Business Intelligence, oprogramowanie dla
księgowości, oprogramowanie dla przedsiębiorstw, oprogra-

(210)
(731)
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mowanie do analizy danych biznesowych, oprogramowanie
do automatyzacji przemysłowej, oprogramowanie do handlu detalicznego, oprogramowanie do planowania, oprogramowanie do pobrania do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie do przygotowywania zeznań podatkowych,
oprogramowanie do sterowania procesami przemysłowymi,
oprogramowanie do synchronizacji baz danych, oprogramowanie do uczenia maszynowego, oprogramowanie do zarządzania dokumentami, oprogramowanie do zarządzania finansami, oprogramowanie do zarządzania organizacją pracy,
oprogramowanie do zarządzania danymi, oprogramowanie
do zarządzania procesami biznesowymi, oprogramowanie
do zarządzania wydajnością firmy, oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw, oprogramowanie do zarządzania
personelem, oprogramowanie komputerowe do handlu
elektronicznego, oprogramowanie komputerowe do tabelarycznego przedstawiania danych, oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie komputerowe związane z dziedziną medyczną, oprogramowanie logistyczne, 35 usługi w zakresie Business Intelligence [analityki
biznesowej], 42 doradztwo techniczne związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego,
doradztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych,
kompilacja informacji związanych z technologią informacyjną, opracowywanie projektów technicznych w dziedzinie
sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi doradcze dotyczące programów komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie analizy systemów informacyjnych, badania
związane z opracowywaniem oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem
stron internetowych do handlu elektronicznego, doradztwo
związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, instalacja i aktualizacja programów do przetwarzania
danych, instalacja i konserwacja oprogramowania baz danych, instalacja oprogramowania do baz danych, instalacja
programów komputerowych, instalowanie programów
komputerowych, integracja oprogramowania komputerowego, inżynieria oprogramowania, kompilacja programów
komputerowych, opracowywanie baz danych, opracowywanie i testowanie oprogramowania, opracowywanie oprogramowania komputerowego w zakresie logistyki, zarządzania
łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, opracowywanie oprogramowania systemowego, opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych, opracowywanie
programów do przetwarzania danych, pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowego, pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu
do tworzenia stron internetowych, pisanie oprogramowania
komputerowego, pisanie programów do przetwarzania danych, pisanie programów komputerowych do zastosowań
medycznych, programowanie komputerów do drukowania
kodów kreskowych, programowanie programów do przetwarzania danych, projektowanie baz danych, programowanie stron internetowych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do sterowania procesami, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw
i portali e-biznesowych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania do importowania danych i zarządzania
nimi, projektowanie i opracowywanie programów do przetwarzania danych, projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, projektowanie systemów informatycznych, projektowanie systemów informatycznych związanych
z finansami, usługi doradcze w dziedzinie oprogramowania
komputerowego do użytku w działalności wydawniczej.
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515128
(220) 2020 06 24
GIL WOJCIECH, Piaseczno;
TYMBURSKI MICHAŁ MAREK, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Urbum
(510), (511) 36 organizowanie wynajmu nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, zarządzanie portfelem
nieruchomości, najem nieruchomości i majątku, dzierżawa
nieruchomości i majątku.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

(210) 515336
(220) 2020 06 29
(731) POLSKA AGENCJA KOSMICZNA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) POLSA
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do astronomii, satelity
astronomiczne, satelity telekomunikacyjne, satelity do celów naukowych, sprzęt komputerowy, sprzęt telekomunikacyjny, urządzenia do nawigacji satelitarnej, magnetyczne
nośniki danych, optyczne nośniki danych, dyski komputerowe, płyty kompaktowe, płyty DVD, nośniki danych zawierające zapisane publikacje i treści multimedialne o tematyce
edukacyjnej i naukowej, moduły ładowalne z publikacjami
w formie elektronicznej i treściami multimedialnymi o tematyce edukacyjnej i naukowej, oprogramowanie komputerowe, urządzenia i przyrządy naukowe, anteny, balony meteorologiczne, baterie słoneczne, etui na okulary,
hologramy, magnesy dekoracyjne, narzędzia pomiarowe,
mikrofony, neony reklamowe, okulary, przyrządy nawigacyjne i meteorologiczne, urządzenia GPS, szyldy elektroniczne, szyldy mechaniczne podświetlane, 12 pojazdy służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu, po wodzie,
po szynach, pojazdy elektryczne, pojazdy silnikowe, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, statki kosmiczne,
statki powietrzne, sterowce, aparatura i urządzenia dla
aeronautyki, 16 publikacje drukowane, czasopisma [periodyki], książki, podręczniki, broszury informacyjne, albumy,
fotografie, mapy, almanachy, podręczniki i publikacje naukowe, afisze i plakaty, chorągiewki papierowe, kalendarze,
karty pocztowe, komiksy, materiały do nauczania, materiały
piśmienne, ulotki, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, 18 plecaki, parasole, torby plażowe, torby podróżne,
pojemniki na wizytówki, portfele i portmonetki, torby sportowe, etui na wizytówki, siatki i torby na zakupy, etui na klucze, 20 plansze wystawowe nie metalowe, tablice identyfikacyjne, leżaki plażowe, poduszki, reklamowe obiekty
nadmuchiwane powietrzem, stoiska wystawiennicze, 21 filiżanki, kubki, naczynia do picia, podkładki na stół, przyrządy do podlewania, 25 bandany, czapki, chusty, bluzy sportowe, kombinezony, koszule, kurtki, odzież gotowa, odzież
sportowa, odzież wodoodporna, odzież gimnastyczna,
skarpetki, swetry, T-shirty, 28 gry planszowe, gry towarzyskie, kości do gry, kręgle, lalki, latawce, zabawki pluszowe,
pojazdy i modele przeskalowane, puzzle, ringo, zabawki,
zabawki ruchome, 35 pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych na potrzeby
komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie
plikami, wyszukiwanie danych w bazach komputerowych
dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
przetwarzanie danych, poszukiwania w zakresie patronatu dla badań i przedsięwzięć naukowych i edukacyjnych,
reklama, publikowanie tekstów sponsorowanych, organizowanie imprez promujących działalność kosmiczną, prognozy ekonomiczne, analizy rynkowe dotyczące sektora
kosmicznego, badania w dziedzinie działalności gospo-
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darczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie
wydolności przedsiębiorstw z branży kosmicznej, reklamy
w mediach, zestawienia statystyczne, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, wyceny handlowe, audyt, badania rynku, materiały
reklamowe, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 36 sponsorowanie finansowe badań i przedsięwzięć
naukowych i edukacyjnych, 38 usługi telekomunikacyjne
w zakresie przesyłania informacji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych i środków elektronicznych, usługi
łączności satelitarnej, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi komunikacji bezprzewodowej, łączność za pośrednictwem
terminali komputerowych, transmisje plików cyfrowych,
transmisje satelitarne, zapewnianie dostępu do globalnych
sieci komputerowych, transfer strumieniowy danych, obsługa telekonferencji, przesyłanie on-line kartek z życzeniami, poczta elektroniczna, 39 wystrzeliwanie satelitów
na rzecz osób trzecich, transport, usługi nawigacji transportu, nawigacja, magazynowanie elektronicznych nośników
danych lub dokumentów, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie sympozjów
i kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie zjazdów i warsztatów, organizowanie i prowadzenie konkursów dla celów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wystaw innych niż
reklamowe, organizowanie i prowadzenie pikników i festiwali naukowych, pisanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, w tym
on-line, publikowanie książek i periodyków, w tym on-line,
udostępnianie zbiorów bibliotecznych i materiałów z zakresu problematyki kosmicznej i satelitarnej, usługi w zakresie
kształcenia i doskonalenia kadry naukowej, organizowanie
i prowadzenie szkoleń i praktyk naukowych, konsultacje
merytoryczne dotyczące treści filmów, produkcja filmów
i materiałów multimedialnych o tematyce naukowej, informacja o wszystkich wyżej wymienionych usługach, tłumaczenia, 42 analizy przemysłowe i usługi badawcze związane
z sektorem kosmicznym, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, badania i usługi
naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, w tym badania naukowe i technologiczne przestrzeni wokółziemskiej,
ciał Układu Słonecznego i Ziemi oraz projektowanie związane z tymi badaniami, usługi laboratoriów naukowych,
prowadzenie prac naukowych opierających się na wynikach eksperymentów satelitarnych dotyczących fizyki
przestrzeni kosmicznej oraz fizycznych i geodynamicznych
procesów zachodzących na planetach i na Ziemi, prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych technologii, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, inżynieria
techniczna, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie i rozwój techniki i aparatury kosmicznej oraz
urządzeń i przyrządów naukowych, projektowanie i rozwój
programów komputerowych, projektowanie i rozwój systemów komputerowych, telekomunikacyjnych satelitów
astronomicznych i telekomunikacyjnych oraz systemów
nawigacji satelitarnej, sporządzanie ekspertyz i opinii naukowych, udostępnianie wyników badań naukowych i informacji naukowej, doradztwo naukowe i technologiczne,
informacja o wszystkich wyżej wymienionych usługach,
projektowanie i doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
i rozwoju sprzętu komputerowego, kalibrowanie, dokonywanie pomiarów, miernictwo, wzornictwo przemysłowe,
kontrole jakości, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, usługi doradcze w zakresie technologii kompute-
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rowych i telekomunikacyjnych, 45 doradztwo w sprawach
bezpieczeństwa, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie oprogramowania
komputerowego.
515421
(220) 2020 07 01
MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo
(540) (znak słowny)
(540) LAKTOSEPT
(510), (511) 3 detergenty do użytku domowego, mydła
dezodoryzujące, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyki do pielęgnacji skóry, preparaty do prania, 5 antyseptyki, antybakteryjne środki do mycia rąk, alkohol do celów
farmaceutycznych, detergenty do celów medycznych, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, środki farmaceutyczne do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty
bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych,
preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty farmaceutyczne
do celów leczniczych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, środki bakteriobójcze, środki sanitarne i odkażające do dezynfekcji sprzętu i pomieszczeń, środki sanitarne do celów medycznych, środki dezynfekcyjne do celów
higienicznych.
(210)
(731)

515429
(220) 2020 07 01
MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo
(540) (znak słowny)
(540) ORGANISEPT
(510), (511) 3 detergenty inne niż do celów medycznych,
mydła dezynfekujące i dezodoryzujące, środki kosmetyczne i sanitarne do dezynfekcji ciała, preparaty do prania,
5 antyseptyki, alkohol do celów farmaceutycznych, środki
farmaceutyczne do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych
i weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne do celów
leczniczych, środki sanitarne i odkażające do dezynfekcji
sprzętu i pomieszczeń, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych.
(210)
(731)

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

515585
(220) 2020 07 06
WOJCIESZOWIANKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wojcieszów
(znak słowno-graficzny)
WOJCIESZOWIANKA

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 01.15.15, 26.11.01, 26.11.05,
26.11.07, 26.11.10
(510), (511) 32 woda źródlana niegazowana, woda źródlana
lekko gazowana, woda źródlana gazowana.
(210) 515589
(220) 2020 07 06
(731) WOJCIESZOWIANKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wojcieszów
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) GÓRSKA WODA ŹRÓDLANA WOJCIESZOWIANKA
MADAME IRÈNE TRADYCJA JAKOŚCI OD 1969 ROKU
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naczynia na napoje, osłonki na doniczki, ozdoby z porcelany, patery, podgrzewacze świecznikowe, porcelana, pudełka
na herbatę i owoce, słoje, szkło zawarte w tej klasie, świeczniki, tace do użytku domowego, wazony, wieszaki zawarte
w tej klasie, wyroby szklane, zastawa stołowa, 24 poszewki
na poduszki, pledy, bieżniki stołowe, podkładki na stół, pokrowce zawarte w tej klasie, narzuty, serwetki tekstylne, serwetki na stół z materiału lub tekstylne, tekstylne ręczniki,
obrusy.
515888
(220) 2020 08 17
UNIEJOWSKIE STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW
TURYSTYCZNYCH, Uniejów
(540) (znak słowny)
(540) BOGUMIŁKI
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe,
nielecznicze preparaty do higieny jamy ustnej, produkty
perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna,
ekstrakty mięsne, konserwowe, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko,
sery, masło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze
jadalne, 30 kawa, herbata, kakao i kawa nienaturalna, ryż,
makaron i makaron nitki, tapioka i sago, mąka i produkty
zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada,
lody, sorbety i inne jadalne lody, cukier, miód, syrop z melasy,
drożdże, proszek do pieczenia, sól, przyprawy, zioła konserwowane, ocet, sosy i inne przyprawy, lód [mrożona woda],
32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty do sporządzania napojów, 33 napoje
alkoholowe, preparaty do produkcji napojów alkoholowych,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, zakwaterowanie
tymczasowe.
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 27.07.01,
27.07.11, 27.07.24, 01.15.15, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.13,
26.04.17, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 32 woda źródlana gazowana.
(210)
(731)
(540)
(540)

515674
(220) 2020 08 27
BACIOCHA BEATA MY HOME, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
myHOME PIĘKNE WNĘTRZA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.06, 26.13.25
(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, 26 rośliny sztuczne, sztuczne wieńce bożonarodzeniowe, kwiaty sztuczne,
girlandy sztuczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

515683
(220) 2020 08 27
BACIOCHA BEATA MY HOME, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
my HOME PIĘKNE WNĘTRZA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 11 lampy elektryczne, lampy oświetleniowe,
lampiony na świece, abażury do lamp, klosze do lamp, kominki, lampy stojące, żyrandole, 20 lustra zawarte w tej klasie,
konsole, meble, meble metalowe, dekoracje zawarte w tej
klasie, ozdoby wiszące, stoły metalowe, stojaki na biżuterię, 21 naczynia stołowe, maselniczki, naczynia ceramiczne,
doniczki na kwiaty, dozowniki do mydła, dzbanki, figurki zawarte w tej klasie, filiżanki, karafki, kieliszki, kosze do użytku
domowego, kubki, kufle, pojemniki do użytku domowego,

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

515943
(220) 2020 07 13
WIECHOWSKI MARCIN KWAŚNE JABŁKO, Włodowo
(znak słowno-graficzny)
KWAŚNE JABŁKO

(531) 05.07.01, 05.07.13, 05.03.13, 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 29 przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, 30 ziarna przetworzone,
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia
i drożdże, 31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, 32 napoje bezalkoholowe, 33 cydr, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 40 przetwarzanie żywności i napojów, 42 testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola
jakości.
516015
(220) 2020 07 13
BARAN ALEKSANDRA, BARAN ŁUKASZ PYSKATY
ZAMSZ ALEKSANDRA I ŁUKASZ BARAN
SPÓŁKA CYWILNA, Opacz-Kolonia
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) PYSKATY ZAMSZ
(510), (511) 35 reklama, reklama i marketing, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama i usługi reklamowe, reklama
za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama banerowa,
reklama zewnętrzna, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, promocja, reklama i marketing
stron internetowych on-line, usługi reklamowe w zakresie
odzieży, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sklepów
detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, usługi w zakresie sklepów detalicznych
w branży odzieżowej, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowcach,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie
artykułów odzieżowych, sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży, usługi handlu
detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z obuwiem, promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, usługi
aukcyjne, usługi aukcyjne on-line, usługi aukcyjne on-line
za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami
głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów
kosmetycznych, publikowanie tekstów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych on-line, usługi w zakresie
publikowania tekstów reklamowych, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych.
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(540) ORIGINAL ZIMNY BROWAR 2020 CRAFT BEER

(531)

27.05.01, 27.07.01, 29.01.12, 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10,
05.11.15, 05.03.13, 05.03.16, 05.03.20, 26.11.03, 26.11.12,
26.11.08
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, piwo i produkty
piwowarskie, piwo jasne typu ale, piwo o smaku kawy, piwo
pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo
słodowe, piwo typu koźlak, piwo typu saison, barley wine
[piwo], czarne piwo [piwo ze słodu palonego], 35 usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związanej z piwem, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej związanej z piwem, usługi w zakresie zamówień
on-line, zaopatrzenie osób trzecich w napoje alkoholowe
[zakup towarów dla innych przedsiębiorców], zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, bary
szybkiej obsługi [snack-bary], bary, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], kafeterie [bufety], koktajlbary, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, puby,
catering, usługi ogródków piwnych, usługi barów piwnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

516263
(220) 2020 07 21
REJDA EUNIKA, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
Edytornia.pl

516153
(220) 2020 07 17
SZEWCZYK KRZYSZTOF KRISTYL, Piotrków
Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRISTYL form your perfection
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie
tekstów, tłumaczenia, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, rozrywka i sport, tłumaczenia językowe, usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych.

(531) 27.05.01, 10.05.25, 29.01.14
(510), (511) 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
środki toaletowe, lakiery do paznokci, lakiery nawierzchniowe do paznokci, produkty do stylizacji paznokci, 41 nauczanie i szkolenie, organizowanie i prowadzenie seminariów
i warsztatów, produkcja filmów szkoleniowych, 44 usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.
(210) 516192
(220) 2020 07 20
(731) SAWICKI PIOTR ZIMNY BROWAR, Szczawno-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)

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

516282
(220) 2020 07 21
LEŚNIAK TOMASZ KANCELARIA LESTA, Opole
(znak słowno-graficzny)
PSYCHOLOOK

(531) 07.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 29.01.03, 29.01.06
(510), (511) 35 doradztwo gospodarcze, doradztwo przy
tworzeniu działalności gospodarczej, badanie i analiza rynku,
ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo
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w zakresie zarządzania personalnego, pośrednictwo pracy, opracowywanie materiałów reklamowych, dystrybucja
materiałów reklamowych, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, pozyskiwanie komputerowych baz danych, sprzedaż oprogramowania komputerowego, sprzedaż sprzętu komputerowego, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych, sprzedaż sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego,
41 doradztwo zawodowe, porady w zakresie zawodu lub
zmiany zawodu, porady w zakresie szkolenia lub edukacji,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie książek, czasopism, tekstów, tłumaczenia, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz pracowni specjalistycznych, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania
komputerowego i rozwoju sprzętu komputerowego, wykonywanie oprogramowania komputerowego, wykonywanie
oprogramowania na urządzenia mobilne, instalowanie, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, wypożyczanie
sprzętu komputerowego, badania naukowe i prace rozwojowe, 44 porady medyczne dla osób niepełnosprawnych,
placówki rekonwalescencji, usługi kuracji uzdrowiskowych,
usługi rehabilitacyjne, usługi telemedyczne, usługi medyczne, opieka pielęgniarska, wynajem sprzętu medycznego lub
rehabilitacyjnego, 45 doradztwo prawne i usługi prawne.
516285
(220) 2020 07 21
MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FOOTBALLU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Młodzieżowa Akademia Footballu E ELANA 1968

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.12, 27.07.01, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.08,
26.01.17, 26.01.18, 26.01.21, 26.05.01, 26.05.18
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, edukacja, rozrywka,
usługi związane ze sportem i kulturą, imprezy sportowe, kultura fizyczna, obozy sportowo - rekreacyjne, organizowanie
zawodów, organizowanie obozów sportowych, udostępnianie i wynajmowanie obiektów i urządzeń sportowych, usługi
trenerskie, wypożyczanie sprzętu sportowego.
516351
(220) 2020 07 23
ARCHIGENES PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefosław
(540) (znak słowny)
(540) NILREST
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
produkty lecznicze, środki sanitarne do celów medycznych,
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku
(210)
(731)
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leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy, witaminy do celów leczniczych, minerały wspomagające leczenie i wzmacniające organizm
do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, suplementy diety do stosowania przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu leczenia chorób, dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze,
napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biobójcze,
produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne do celów medycznych,
insulina, wyroby medyczne do celów leczniczych, materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt do celów
leczniczych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, środki dezynfekcyjne, środki antyseptyczne, lecznicze
produkty do pielęgnacji, lecznicze produkty do pielęgnacji
niemowląt, lecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty
do pielęgnacji skóry, lecznicze preparaty do pielęgnacji urody, preparaty medyczne, medyczne kremy terapeutyczne,
płyny medyczne do skóry, balsamy do użytku medycznego,
plastry do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, środki nawilżające do użytku medycznego, produkty higieniczne do celów medycznych, preparaty
higieniczne do użytku medycznego, dietetyczna żywność
do celów medycznych, produkty dietetyczne do celów medycznych, suplementy diety do użytku medycznego, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, kremy
do rąk do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe
przystosowane do celów medycznych, krem chłodzący [cold
cream] do użytku medycznego, kremy do pielęgnacji skóry
do użytku medycznego, kremy farmaceutyczne, kremy lecznicze, lecznicze kremy do skóry, kremy do użytku dermatologicznego, kremy dla dzieci [lecznicze], kremy nawilżające
[preparaty farmaceutyczne], uniwersalne lecznicze kremy
z antybiotykiem, kremy ziołowe do celów medycznych, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, lecznicze kremy do stosowania po wystawieniu na działanie promieni słonecznych,
wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, maści lecznicze, maści o właściwościach leczniczych, maści do celów
farmaceutycznych, maści lecznicze do stosowania na skórę,
maści lecznicze do leczenia schorzeń dermatologicznych,
preparaty dermatologiczne, farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyczne produkty dermatologiczne,
żele do użytku dermatologicznego, preparaty farmaceutyczne do użytku w dermatologii, środki przeciwdrobnoustrojowe pochodzenia naturalnego do użytku dermatologicznego, środki antymikrobowe do użytku dermatologicznego, antybiotykowe produkty dermatologiczne, eliksiry
na łuszczycę, farmaceutyczne płyny do skóry, toniki do skóry
[lecznicze], lecznicze preparaty do leczenia skóry, preparaty
farmakologiczne do pielęgnacji skóry, eliksiry do łagodzenia
podrażnień skóry, kremy lecznicze do ochrony skóry, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, płyny do pielęgnacji skóry [lecznicze], preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób skóry, preparaty farmaceutyczne do nawilżania
skóry podczas ciąży, preparaty do pielęgnacji skóry do celów
medycznych, produkty i preparaty farmaceutyczne do nawilżania skóry w trakcie ciąży.
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516390
(220) 2020 07 23
Union Investment Real Estate GmbH, Hamburg, DE
(znak słowno-graficzny)
Qulinarium
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(531) 05.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 płyty drewniane, drewniane płyty wiórowe,
drewniane laminowane płyty wiórowe.
516513
(220) 2020 07 27
PFLEIDERER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOOD STORIES
(210)
(731)

(531) 11.01.01, 11.01.04, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, dekorowanie żywności, informowanie i porady w zakresie przygotowywania
posiłków, kafeterie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktem i transportem, restauracje samoobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi
barów z fajkami wodnymi, usługi osobistych kucharzy, usługi
restauracyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

516441
(220) 2020 07 27
BORECKI RAFAŁ, Opole
(znak słowno-graficzny)
ITDESK group

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 płyty drewniane, drewniane płyty wiórowe,
drewniane laminowane płyty wiórowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 interaktywne oprogramowanie komputerowe, komputerowe oprogramowanie do pracy zespołowej
[groupware], komputerowe oprogramowanie narzędziowe
[do wykonywania komputerowych prac konserwacyjnych],
komputerowe oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie, oprogramowanie biznesowe, oprogramowanie diagnostyczne i do rozwiązywania problemów, oprogramowanie dla przedsiębiorstw, oprogramowanie dla serwerów
internetowych, oprogramowanie do aplikacji internetowych,
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, rekrutacja personelu informatycznego, 42 usługi doradztwa informatycznego, usługi konsultacyjne ekspertów w związku ze sprzętem informatycznym, testowanie
sprzętu informatycznego, projektowanie systemów informatycznych.
516512
(220) 2020 07 27
PFLEIDERER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOOD STORIES
(210)
(731)

516528
(220) 2020 07 28
TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
LAB

(531) 26.01.18, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe,
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie
analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe
zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator
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obrazu), programy komputerowe, programy komputerowe
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu
audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe
i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania
i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci
plików w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne,
monitory, komputery i urządzenia towarzyszące, komputery
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym,
35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu
na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi
produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji,
kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania
prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów
i wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania opinii
publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej
i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego,
usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji
radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy
magnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym,
w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach
multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach obrazu
i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie
analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego,
kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw
do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji
satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych
i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych,
kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy,
bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy,
etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi,
galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana,
galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce,
maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organizery,
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otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe,
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki,
plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki
pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale,
szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki,
T-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki
żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne,
usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie
informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego,
usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym
udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres dostępu
do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych
dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru:
usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem
informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez
bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu
programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów,
usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz
danych, umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal
telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu
do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów
w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji
i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie
dostępu do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej
jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, usługi
udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych
serwisów i portali internetowych, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych,
audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji
teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych
w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania
dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach spor-
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towych, usługi automatycznego zapisywania programów
telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę,
usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron www przez
Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych,
sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie
książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi
technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, 42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi projektowe, doradcze, konsultacyjne, informacyjne i rozwojowe dotyczące oprogramowania komputerowego, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie badań w dziedzinie usług medialnych - prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych
technologii w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie
i przekazywanie prognoz pogody, usługi kawiarenek internetowych (wynajem komputerów), hosting i administracja serwerów internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego on-line nie do pobrania do sieci i serwerów komputerowych.
516532
(220) 2020 07 28
SUNDAY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SUNDAY
(510), (511) 4 energia elektryczna ze źródeł odnawialnych
i nieodnawialnych, energia elektryczna wytwarzana z energii
słonecznej, 9 urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji
energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do przechowywania energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do regulacji dystrybucji i użycia energii elektrycznej, urządzenia
i przyrządy do przekształcania zużycia energii elektrycznej,
urządzenia do nieprzerywalnego zasilania energii [zasilacze
UPS], urządzenia i przyrządy do przekazu energii elektrycznej do jej użytkowania, urządzenia i instalacje fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej, komórki fotowoltaiczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, panele słoneczne, płyty słoneczne, baterie słoneczne, baterie słoneczne
do użytku domowego i do celów przemysłowych, baterie
słoneczne do ponownego ładowania, ładowarki do baterii
słonecznych, ogniwa słoneczne, moduły słoneczne, moduły
fotowoltaiczne, falowniki fotowoltaiczne, kolektory słoneczne do wytarzania energii elektrycznej, inwertery elektryczne,
czujniki elektroniczne do pomiaru promieniowania słonecznego, elektryczne instalacje sterujące, instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, części i akcesoria do montowania paneli i systemów fotowoltaicznych zawarte w tej
klasie, kable i przewody elektryczne, elektryczne skrzynki
sterownicze, skrzynki rozdzielcze zasilania, komputery, komputerowe urządzenia sterujące, oprogramowanie komputerowe, moduły komputerowe, sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne do komputerów, urządzenia peryferyjne dostosowane do użytku z komputerami i innymi urządzeniami
inteligentnymi, oprogramowanie szkoleniowe, podręczniki
szkoleniowe w formie elektronicznej, do pobrania, 35 usługi agencji importowo - eksportowych w dziedzinie energii,
usługi pośrednictwa w zawieraniu umów kupna sprzedaży
(210)
(731)
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energii elektrycznej na rzecz osób trzecich, usługi pozyskiwania kontraktów na dostawę energii elektrycznej, usługi
porównywania cen energii, usługi analizy kosztów w związku z zużyciem energii elektrycznej, usługi w zakresie oferowania zestawień statystycznych w zakresie zużycia energii
elektrycznej, odczyt mierników elektrycznych do celów wystawiania rachunków, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych,
zaopatrzenie osób trzecich jako zakupy produktów i usług
dla innych przedsiębiorstw, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego z branży energetycznej, odnawialnych źródeł energii i fotowoltaicznej, usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej, przez Internet urządzeń i przyrządów
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, komórek fotowoltaicznych, akumulatorów energii fotowoltaicznej, paneli
słonecznych, płyt słonecznych, baterii słonecznych, ogniw
słonecznych, modułów słonecznych, modułów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych do wytarzania energii elektrycznej, części i akcesoriów do montowania paneli i systemów fotowoltaicznych, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 36 usługi
w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, usługi pośrednictwa w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, doradztwo
i konsultacje kredytowe, organizowanie ubezpieczeń kredytów i pożyczek, finansowanie inwestycji i projektów związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej, finansowanie
projektów dotyczących systemów fotowoltaicznych, konsultacje dotyczące finansowania projektów energetycznych,
usługi doradztwa związane z finansowaniem robót budowlanych oraz projektów z zakresu infrastruktury, pozyskiwanie
funduszy dla rozwoju nowych technologii, analizy inwestycyjne, doradztwo inwestycyjne, administrowanie inwestycji,
monitorowanie wyników inwestycji, usługi w zakresie wycen
finansowych, opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, agencje pobierające opłaty z tytułu korzystania
z energii elektrycznej, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 37 usługi
budowy, montażu, instalowania, serwisowania, naprawy,
odnowy i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych,
urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, systemów zasilanych
energią słoneczną, urządzeń do oszczędzania energii, ogniw
i modułów fotowoltaicznych, usługi budowy infrastruktury
elektroenergetycznej, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, usługi doradcze,
konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 42 opracowywanie systemów do zarządzania
energią, projektowanie systemów fotowoltaicznych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do sterowania, regulacji i monitorowania systemów energii słonecznej,
programowanie oprogramowania do zarządzania energią,
projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii,
projektowanie i opracowywanie systemów do wytwarzania
energii regeneracyjnej, doradztwo w zakresie oszczędności i zużycia energii, doradztwo technologiczne w zakresie
produkcji i używania energii, usługi inżynieryjne związane
z systemami zaopatrzenia w energię, badania w dziedzinie
energii, prowadzenie badań i opracowywanie projektów
technicznych związanych z wykorzystaniem naturalnych
źródeł energii, audyt energetyczny, wynajem liczników
do rejestrowania zużycia energii, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług.
(210)
(731)

516536
(220) 2020 07 28
SUNDAY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sunday

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.05.01, 26.05.18, 26.05.19
(510), (511) 4 energia elektryczna ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych, energia elektryczna wytwarzana
z energii słonecznej, 9 urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do przechowywania energii elektrycznej, urządzenia
i przyrządy do regulacji dystrybucji i użycia energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do przekształcania zużycia energii elektrycznej, urządzenia do nieprzerywalnego
zasilania energii [zasilacze UPS], urządzenia i przyrządy
do przekazu energii elektrycznej do jej użytkowania, urządzenia i instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii
elektrycznej, komórki fotowoltaiczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, panele słoneczne, płyty słoneczne,
baterie słoneczne, baterie słoneczne do użytku domowego i do celów przemysłowych, baterie słoneczne do ponownego ładowania, ładowarki do baterii słonecznych,
ogniwa słoneczne, moduły słoneczne, moduły fotowoltaiczne, falowniki fotowoltaiczne, kolektory słoneczne
do wytarzania energii elektrycznej, inwertery elektryczne, czujniki elektroniczne do pomiaru promieniowania
słonecznego, elektryczne instalacje sterujące, instalacje
elektryczne do zdalnego sterowania, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, części i akcesoria do montowania paneli i systemów fotowoltaicznych
zawarte w tej klasie, kable i przewody elektryczne, elektryczne skrzynki sterownicze, skrzynki rozdzielcze zasilania, komputery, komputerowe urządzenia sterujące, oprogramowanie komputerowe, moduły komputerowe, sprzęt
komputerowy, urządzenia peryferyjne do komputerów,
urządzenia peryferyjne dostosowane do użytku z komputerami i innymi urządzeniami inteligentnymi, oprogramowanie szkoleniowe, podręczniki szkoleniowe w formie
elektronicznej, do pobrania, 35 usługi agencji importowo-eksportowych w dziedzinie energii, usługi pośrednictwa
w zawieraniu umów kupna sprzedaży energii elektrycznej
na rzecz osób trzecich, usługi pozyskiwania kontraktów
na dostawę energii elektrycznej, usługi porównywania
cen energii, usługi analizy kosztów w związku z zużyciem
energii elektrycznej, usługi w zakresie oferowania zestawień statystycznych w zakresie zużycia energii elektrycznej, odczyt mierników elektrycznych do celów wystawiania rachunków, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, zaopatrzenie osób trzecich jako zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw, oferowanie w mediach
produktów dla handlu detalicznego z branży energetycznej, odnawialnych źródeł energii i fotowoltaicznej, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, przez Internet urządzeń i przyrządów do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii
elektrycznej, komórek fotowoltaicznych, akumulatorów
energii fotowoltaicznej, paneli słonecznych, płyt słonecznych, baterii słonecznych, ogniw słonecznych, modułów
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słonecznych, modułów fotowoltaicznych, kolektorów
słonecznych do wytarzania energii elektrycznej, części
i akcesoriów do montowania paneli i systemów fotowoltaicznych, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne
w zakresie wyżej wymienionych usług, 36 usługi w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, usługi pośrednictwa
w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, doradztwo
i konsultacje kredytowe, organizowanie ubezpieczeń
kredytów i pożyczek, finansowanie inwestycji i projektów związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej,
finansowanie projektów dotyczących systemów fotowoltaicznych, konsultacje dotyczące finansowania projektów
energetycznych, usługi doradztwa związane z finansowaniem robót budowlanych oraz projektów z zakresu infrastruktury, pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych
technologii, analizy inwestycyjne, doradztwo inwestycyjne, administrowanie inwestycji, monitorowanie wyników
inwestycji, usługi w zakresie wycen finansowych, opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, agencje pobierające opłaty z tytułu korzystania z energii elektrycznej, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne
w zakresie wyżej wymienionych usług, 37 usługi budowy,
montażu, instalowania, serwisowania, naprawy, odnowy
i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych, urządzeń
i instalacji fotowoltaicznych, systemów zasilanych energią
słoneczną, urządzeń do oszczędzania energii, ogniw i modułów fotowoltaicznych, usługi budowy infrastruktury
elektroenergetycznej, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, usługi doradcze,
konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wy mienionych usług, 42 opracowywanie systemów do zarządzania energią, projektowanie systemów fotowoltaicznych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
do sterowania, regulacji i monitorowania systemów energii słonecznej, programowanie oprogramowania do zarządzania energią, projektowanie i opracowywanie sieci
dystrybucji energii, projektowanie i opracowywanie systemów do wytwarzania energii regeneracyjnej, doradztwo w zakresie oszczędności i zużycia energii, doradztwo
technologiczne w zakresie produkcji i używania energii,
usługi inżynieryjne związane z systemami zaopatrzenia
w energię, badania w dziedzinie energii, prowadzenie
badań i opracowywanie projektów technicznych związanych z wykorzystaniem naturalnych źródeł energii, audyt
energetyczny, wynajem liczników do rejestrowania zużycia energii, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne
w zakresie wyżej wymienionych usług.
(210)
(731)
(540)
(540)

516663
(220) 2020 08 01
SKRODZIUK JERZY, Swarzędz
(znak słowno-graficzny)
GoDISCO

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, 18 torebki, 25 odzież, 32 napoje
energetyzujące, soki.
516674
(220) 2020 07 31
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
(210)
(731)
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(540) DZIKA KACZKA
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dzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie koncertów, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
książek, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], informacja o edukacji, organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], wyższe uczelnie [edukacja], doradztwo zawodowe, kształcenie praktyczne [pokazy],
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie zawodów sportowych, publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, sprawdziany edukacyjne, 44 uprawa
roślin, ogrodnictwo krajobrazowe.
516753
(220) 2020 08 04
RWP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VITA HURT

(210)
(731)

(531) 03.07.06, 03.07.16, 06.03.05, 19.07.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, wódki.
(210)
(731)
(540)
(540)

516718
(220) 2020 08 04
GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
farmalityka

(531) 19.11.13, 19.13.21, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu,
broszury, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), rollup, bannery, ścianki
reklamowe, standy, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], pióra i długopisy [artykuły biurowe],
podstawki do długopisów i ołówków, ołówki, notatniki [notesy], materiały do pisania, książki, podręczniki [książki], rejestry, księgi główne [książki], zakładki do książek, publikacje
drukowane, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], aktówki
[artykuły biurowe], atlasy, biuletyny informacyjne, czasopisma [periodyki], etui na identyfikatory [artykuły biurowe], formularze [blankiety, druki], gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, koperty [artykuły piśmienne], papier, papier do pisania [listowy], podkładki na biurko,
prospekty, ulotki, 18 aktówki, teczki konferencyjne, plecaki,
torby, parasole, 25 odzież, koszulki z krótkim rękawem, czapki
jako nakrycia głowy, daszki do czapek, kurtki, nakrycia głowy, bluzy, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama,
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, organizowanie targów handlowych, 41 organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
usługi muzeów [wystawy], organizowanie i prowadzenie
konferencji, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowa-

(531) 05.07.08, 05.07.14, 05.09.17, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane,
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i wyroby z mleka, jadalne oleje i tłuszcze, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, namiastki kawy, mąka i produkty zbożowe, chleb,
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa, drożdże,
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy),
przyprawy, lód do chłodzenia, 31 produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, świeże
owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, pasza
dla zwierząt, słód, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz
inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
516823
(220) 2020 08 05
PASIKONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKOWRONEK LEĆMY PO ZAKUPY
(210)
(731)

(531) 03.07.21, 03.07.24, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.14
(510), (511) 35 sprzedaż, w tym przez Internet artykułów
spożywczych i przemysłowych, usługi w zakresie handlu:
usługi informacyjne dla konsumentów, usługi reklamowe,
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promocyjne i marketingowe, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą w tym administrowanie siecią handlową, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej,
wydawanie i dystrybucja materiałów reklamowych, broszur, gazetek, prospektów, ulotek, doradztwo w zarządzaniu
siecią handlową, organizowanie targów i wystaw, udostępnianie powierzchni reklamowej, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi w zakresie
wystaw i prezentacji produktów w celach handlowych i reklamowych, wynajem dystrybutorów automatycznych, usługi biurowe, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji
personelu, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, pośrednictwo handlowe,
usługi agencji importowe eksportowej, reprezentowanie interesów osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi związane ze sprzedażą wysyłkową, pośrednictwo w sprzedaży
powierzchni na cele reklamowe, organizowanie sieci handlowej i usługi franchisingowe, 38 usługi telekomunikacyjne, zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych
i elektronicznych baz danych, automatyczny transfer danych cyfrowych za pomocą kanałów telekomunikacyjnych,
39 usługi przewozu, transport, pakowanie i składowanie
towarów, przewożenie i dostarczanie towarów konsumentom, wynajmowanie pojazdów, konfekcjonowanie towarów,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
kawiarnia, kafeterie [bufety], lodziarnie, oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, pizzerie, przygotowywanie posiłków i napojów, snack-bary, serwowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, usługi barów kawowych,
usługi kawiarni, usługi herbaciarni, usługi kateringowe, usługi
restauracji fast-food, winiarnie, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców, prowadzenie domów opieki dla seniorów.
516981
(220) 2020 08 10
BAUTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAUTECH

(210)
(731)

(531) 26.03.01, 26.03.16, 24.15.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 1 dodatki chemiczne do uplastycznienia betonu, środki zlepiające do betonu, chemiczne domieszki do betonu, mieszaniny chemiczne do wzmacniania
betonu, domieszki regulujące segregację betonu pod
wodą, spoiwa do betonu, mieszanki do zabezpieczania
betonu (z wyjątkiem farb lub olejów), środki konserwujące do betonu (za farb i olejów), środki powierzchniowo
czynne do użytku w powlekaniu betonu (inne niż farby),
substancje do trawienia betonu, substancje chemiczne
do czyszczenia betonu, opóźniacze wiązania betonu,
związki chemiczne utwardzające beton, antyglutaminiany do betonu, kleje epoksydowe do użytku z betonem,
środki impregnujące do betonu, powłoki ochronne w formie sprayów do użytku na betonie (inne niż farby i oleje), mieszanki do zabezpieczania betonu przed pyleniem,
środki powierzchniowo czynne do użytku w przywracaniu betonu do poprzedniego stanu, mieszaniny che-
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miczne do maskowania betonu, substancje chemiczne
do napowietrzania betonu, mieszanki chemiczne do zabezpieczania konstrukcji kamiennych, kleje do kładzenia płytek podłogowych, spoiwa do mocowania płytek
podłogowych, żywce syntetyczne do łączenia powłok
podłogowych, substancje do stabilizacji gruntu pod budowę dróg, kleje do wykańczania i gruntowania, preparaty do konserwacji cegieł, cementu, ceramiki (z wyjątkiem
farb i olejów), chemiczne środki dla przemysłu, żywice
akrylowe w stanie surowym, dyspersja tworzyw sztucznych, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, kaolin,
kleje do celów przemysłowych, środki do konserwacji cegieł, cementu, ceramiki (z wyjątkiem farb i olejów), żywice
w stanie surowym, akrylowe, epoksydowe, syntetyczne,
sztuczne, 2 farby, lakiery, bejce, lakier asfaltowy, rozcieńczalniki i spoiwa do farb, farby bakteriobójcze, farby gruntowe do drewna, farby ognioodporne, farby podkładowe,
farby przeciw zanieczyszczeniom, stosowane w ceramice,
farby wodne klejowe lub kazeinowe, utrwalacze do farb
akwarelowych, lakiery i rozcieńczalniki do lakierów, 6 budowlane materiały metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały metalowe do budowy
szlaków kolejowych, przewody nieelektryczne i przewody
drutowe z metali nieszlachetnych, rury i rurki metalowe,
konstrukcje metalowe dla budownictwa, listwy i cokoły
metalowe przypodłogowe, formy metalowe do odlewania, konstrukcje metalowe, metalowe elementy podłogowe, druty metalowe (nieelektryczne), kable metalowe
nieelektryczne, metalowe kratki ściekowe podłogowe,
metalowe bloki konstrukcyjne, cegły budowlane metalowe, metalowe komponenty budowlane, architektoniczne
złącza metalowe, dźwigary metalowe do użytku w budownictwie, budowlane konstrukcje metalowe z metali
nieszlachetnych i ich stopów, materiały zbrojeniowe dla
budownictwa metalowe, metalowe komponenty budowlane w postaci płyt, nieelektryczne druty żelazne,
metalowe materiały zbrojeniowe i płyty dla budownictwa, drut metalowy ze stali, szkielety ramowe stalowe,
silosy metalowe, stal i surówka stali, metalowe materiały
zbrojeniowe do betonu, 7 frezarki, mieszarki do betonu,
maszynowe wibratory do celów przemysłowych, 17 druty
z tworzyw sztucznych do zgrzewania, tkaniny z włókna
szklanego do izolacji, taśmy z włókna szklanego do celów
izolacyjnych, włókna szklane do użytku w wytwarzaniu
izolacji budynków, substancje do izolacji przeciwwilgociowej budynków, farby izolacyjne, materiały i zaprawy,
żywice akrylowe w postaci półproduktów, fibra, włókna
z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, materiały
uszczelniające wodoodporne, zaprawy izolacyjne, żywice
syntetyczne w postaci półproduktów, żywice sztuczne,
19 betonowe materiały budowlane, gotowe betonowe
elementy budowlane, beton wielokomórkowy, beton
syntetyczny, bloczki betonowe, belki betonowe, ściany
betonowe do celów budowlanych, ozdobne wykończenia
betonowe, włókna tkane niemetalowe do betonu, formy
niemetalowe z betonu, szalunki niemetalowe do betonu,
kostki brukowe kamienne i betonowe, kruszywa do przygotowywania betonu, betonowe elementy brukowe,
materiały kruszywowe do stosowania w betonie, betonowe płyty drogowe i chodnikowe, pokrycia dachowe
betonowe, bloki wykonane z kamienia naturalnego, płytki
kamienne, materiały budowlane z kamienia naturalnego,
materiały budowlane z kamienia sztucznego, odłamki kamienia, kamień budowlany, wytwory wykonane z kamienia, z betonu, z marmuru, dekoracje z kamienia, kamienie
krawężnikowe, sztuczny kamień, syntetyczne mieszanki
nawierzchniowe, nawierzchnie drogowe, odblaskowe,
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kostka kamienna do brukowania i układania nawierzchni,
polimeryczne emulsje bitumowe do nawierzchni drogowych, niemetalowe materiały budowlane do użytku
przy poziomowaniu nawierzchni, niemetalowe materiały
kompozytowe do brukowania nawierzchni, materiały niemetalowe do pokrywania powierzchni dróg, płytki podłogowe dla budownictwa, płytki podłogowe niemetalowe,
niemetalowe bloki do zastosowania w budowie dróg, drogi z materiałów niemetalowych, formy odlewnicze niemetalowe, materiały do brukowania niemetalowe, materiały
niemetalowe z warstwą izolacyjną przeciwwilgociową,
niemetalowe tkaniny stabilizujące do użytku w budownictwie, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, niemetalowe przemysłowe elementy konstrukcyjne,
niemetalowe elementy budowlane do użytku w budownictwie, oblicówki niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe wzmocnienia strukturalne do celów budowlanych,
niemetalowe materiały budowlane, niemetalowe strukturalne elementy wspornikowe, elementy budowlane prefabrykowane niemetalowe, oparte ma bitumie szczeliwa
do pojazdów, jezdnie z materiałów niemetalowych, materiały wiążące do produkcji kamieni, niemetalowe materiały do budowy dróg i pokryć nawierzchni, materiały
wiążące do naprawy dróg, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów
budowlanych, w tym za pośrednictwem Internetu, audyt
działalność gospodarczej, badania biznesowe, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, negocjacje umów
biznesowych na rzecz osób trzecich, doradztwo biznesowe, reklama i publikowanie tekstów reklamowych, w tym
za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie porównywania cen materiałów i usług budowlanych, wyceny
handlowe, 37 renowacja betonu, budowanie zbrojonych
konstrukcji betonowych przy wykorzystaniu szalunków
ślizgowych i przestawnych, budowa konstrukcji inżynierii
wodno-lądowej poprzez wylewanie betonu, betonowanie, uszczelnianie betonu, naprawy elementów betonowych, czyszczenie wyrobów z kamienia, układanie nawierzchni drogowych, budowanie zbrojonych konstrukcji
betonowych przy wykorzystaniu szalunków ślizgowych
i przesuwnych, usługi stabilizacji gruntu poprzez wkładanie prętów wzmacniających, usługi w zakresie stabilizacji
gruntu poprzez wstrzykiwanie cementu, wzmacnianie
gruntu, układanie płytek podłogowych, układanie podłóg, asfaltowanie, budowa falochronów, budowa i konserwacja rurociągów, budowa i naprawa magazynów,
wynajem sprzętu budowlanego, budownictwo podwodne, portowe, czyszczenie budynków od wewnątrz i z zewnątrz, informacja budowlana, informacja o naprawach,
instalowanie, konserwowanie i naprawa maszyn budowlanych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
kamieniarstwo, lakierowanie, malowanie, murowanie
i nadzór budowlany, naprawy obiektów podwodnych,
oczyszczanie dróg, piaskowanie, rozbiórki budynków,
budowa obiektów „pod klucz”, eksploatacja kamieniołomów, 42 badania techniczne, badania geologiczne, badania z zakresu ochrony środowiska naturalnego, kontrola
jakości, opracowywanie projektów technicznych i opracowań architektonicznych, badania nad rozwojem budownictwa, testowanie materiałów budowlanych, wzornictwo
przemysłowe w zakresie architektury i budownictwa.
(210) 516992
(220) 2020 09 11
(731) GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

(531) 03.11.02, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
rozpowszechnianie reklam, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, organizowanie targów handlowych,
41 organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, usługi muzeów [wystawy], organizowanie i prowadzenie konferencji, informacja o imprezach rozrywkowych,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie koncertów, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie książek, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], informacja o edukacji,
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], wyższe
uczelnie [edukacja], doradztwo zawodowe, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie zawodów sportowych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, sprawdziany edukacyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

517000
(220) 2020 08 11
GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

(531) 03.11.03, 24.13.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
rozpowszechnianie reklam, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, organizowanie targów handlowych,
41 organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, usługi muzeów [wystawy], organizowanie i prowadzenie konferencji, informacja o imprezach rozrywkowych,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie koncertów, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie książek, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], informacja o edukacji,
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], wyższe
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uczelnie [edukacja], doradztwo zawodowe, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie zawodów sportowych, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, sprawdziany edukacyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

517172
(220) 2020 08 13
YOUCOOK GmbH, Kolonia, DE
(znak słowno-graficzny)
ASIA GOURMET

(531) 08.07.01, 27.05.01
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, gotowe produkty z warzyw, gulasze, gotowe dania składające się głównie z mięsa,
gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, gotowe posiłki składające się głównie z dziczyzny, gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, gotowe posiłki zawierające
[głównie] boczek, gotowe posiłki składające się głównie
z substytutów mięsa, mrożone gotowe posiłki składające się
głównie z warzyw, danie gotowe, w skład którego wchodzi
przede wszystkim kurczak i żeń-szeń [samgyetang], gotowe
posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], gotowe posiłki
z mięsa [mięso jako główny składnik], gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, gotowe
posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie
lub głównie z mięsa, danie gotowe, w skład którego wchodzi
przede wszystkim krótko smażona na dużym ogniu wołowina i fermentowany sos sojowy [sogalbi], danie gotowe,
w skład którego wchodzi przede wszystkim pasta sojowa
i tofu [doenjang-jjigae], danie gotowe, składające się głównie
z pasty sojowej i tofu w gęstym sosie [cheonggukjangjjigae],
danie gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim
krótko smażone na dużym ogniu mięso z kurczaka i pasta
ze sfermentowanych ostrych papryczek [dak-galbi], gotowe
posiłki zawierające [głównie] jajka, przekąski na bazie ziemniaków, kiszone warzywa [kimchi], ekstrakty mięsne, oleje
i tłuszcze jadalne, zupy (składniki do sporządzania -), pasty
do kromek zawierające tłuszcz, owoce przetworzone, puree
z warzyw, sałatki warzywne, chipsy warzywne, orzechy łuskane, orzechy blanszowane, orzechy konserwowane, sałatki
z roślin strączkowych, suszone owoce, nasiona roślin strączkowych w puszce, grzyby konserwowane, grzyby gotowe
do spożycia, konserwowane warzywa, owoce konserwowane, przetwory owocowe [dżemy], konserwowe rośliny strączkowe, sałatki owocowe, wędliny wegetariańskie, burgery
warzywne, mieszanki owoców i orzechów, jaja, mleczne produkty, produkty serowarskie, sałatki gotowe, tłuszcze jadalne,
owoce gotowane, mięso i wędliny, mięso i wędliny, ryby, wywar rybny, pasta rybna, galaretki rybne, steki z ryb, filety rybne, przeciery rybne, pulpety rybne, paluszki rybne, żywność
przygotowywana z ryb, konserwowane ryby, potrawy rybne,
substytuty drobiu, sałatki drobiowe: ekstrakty drobiowe,
świeży drób: drób, głęboko mrożony drób, dziczyzna, galaretki, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne,
kostki do zup, zupy w proszku, pasty do zup, ekstrakty
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do zup, mieszanki do zup, koncentraty zup, zupa z kulkami
z macy, przetwory do zup jarzynowych, rosół [zupa], dal (indyjskie danie z roślin strączkowych), wstępnie ugotowana
zupa, zupy, zupy w puszkach, mięso kiełbasiane, kiełbaski
konserwowane, kaszanka, kiełbaski w cieście, sałatka z ikrą
ryb cefalowatych, sałatka cezar, sałatki podawane na przystawkę, uprzednio pokrojone warzywa do sałatek, przekąski
na bazie warzyw, przekąski na bazie orzechów, przekąski
na bazie suszonych owoców, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie tofu, chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek, batony na bazie orzechów i nasion, przekąski na bazie
orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie warzyw strączkowych, batony organiczne na bazie orzechów
i ziaren, mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, pasty warzywne, galaretki
z warzyw, wywar z warzyw, proszki warzywne, przeciery warzywne, warzywne pasty do smarowania, warzywa gotowane, warzywa suszone, warzywa w słoikach: pasztet warzywny, warzywa konserwowane, cebula konserwowana, substytuty mięsa na bazie warzyw, warzywa w plasterkach, konserwowe, przetworzone szalotki [wykorzystywane jako warzywo, a niejako przyprawa], danie gotowe, w skład którego
wchodzą przede wszystkim fermentowane warzywa, wieprzowina i tofu [kimchi-jjigae], miąższ owoców, chipsy owocowe, pasta z owoców, pektyna owocowa, przeciery owocowe, proszki owocowe, przekąski na bazie owoców, galaretki
owocowe, skórki owocowe, desery owocowe, owocowe pasty do smarowania, chop suey, ziemniaki, konserwowane,
soja konserwowana spożywcza, szpinak konserwowy, karczochy konserwowe, oliwki konserwowane, groszek konserwowy, przyrządzone mięso konserwowe w puszce, mięso
konserwowane, trufle konserwowane, mandarynki [konserwowej, truskawki konserwowane, pomidory konserwowane,
śliwki konserwowe, czosnek (konserwowy -), pomidory konserwowe, fasolka konserwowa, posiłki chłodzone przygotowane z ryb, schłodzone desery mleczne, żywność chłodzona
składająca się głównie z ryb, masło z ziołami, suche nasiona
roślin strączkowych, rośliny strączkowe przetworzone, puddingi na bazie mleka, 30 gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, potrawy składające się głównie z ryżu, przekąski
na bazie ryżu, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia,
głównie składające się z makaronów, gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, przekąski składające się głównie
z makaronu, gotowe posiłki w formie pizzy, kanapki z rybą,
drób w cieście, zapiekanki w cieście z dziczyzny i drobiu, wyroby piekarnicze składające się z warzyw i drobiu, makaron
nitki, makarony do zup, dodatki smakowe do zup, paszteciki
z kiełbaskami, sosy sałatkowe, sos sojowy, sos pikantny, kanapki zawierające sałatę: sosy do sałatek zawierające śmietanę, gotowe potrawy na bazie ryżu, dania gotowe suche lub
w płynie, zawierające głównie ryż, lody, puddingi, chleb, wyroby piekarnicze, musztarda, przyprawy, kakao, kawa, miód,
makarony, muesli, herbata, cukier, ryż, sago, kawa nienaturalna, mąka, zboża, syropy i melasa, sól, sosy, mieszanki do sporządzania sosów, ciasta z bakaliami, wyroby piekarnicze zawierające owoce, płatki śniadaniowe zawierające mieszankę
owoców i błonnika, placki z nadzieniem z warzyw, ciasta
drożdżowe z nadzieniem z warzyw, chipsy kukurydziane
o smaku warzyw, krakersy o smaku warzyw, koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, gotowe dania z ryżu, gotowy ryż mrożony z przyprawami i warzywami, makaronowe
konserwy, pizze konserwowane, przekąski na bazie tortilli,
przekąski przyrządzone z mąki ziemniaczanej, przekąski
na bazie zbóż, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, gotowe
do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie, przekąski wykonane z mąki razowej,
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przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, przekąski wykonane
z mąki kukurydzianej, przekąski wykonane ze sproszkowanych sucharów, batony zbożowe, przekąski wykonane
z pszenicy, przekąski wykonane z kukurydzy, przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski składające się
głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski składające się
głównie z chleba, chrupki kukurydziane o smaku sera, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych
owoców [wyroby cukiernicze], mąka roślinna, papki warzywne (sosy - żywność), pasty warzywne [sosy], przeciery warzywne [sosy], warzywa w cieście, mrożone produkty z ciasta
nadziewane warzywami, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również
z mięsa, ryb lub warzyw, lody owocowe, herbaty owocowe,
sosy owocowe, pieczywo owocowe, cukier owocowy, zioła
konserwowane [przyprawy], dzięgiel [angelika], lody, gotowe desery [wyroby cukiernicze], suflety deserowe, gotowe
desery [wyroby piekarnicze], miód ziołowy, marynaty zawierające zioła, zioła przetworzone, zioła suszone, krakersy
o smaku ziołowym, ryż, tapioka, mąka z tapioki, batoniki cukiernicze, wyroby cukiernicze mrożone, ciasta z cukierkami,
słodycze bez cukru, landrynki w kształcie pałeczek [wyroby
cukiernicze], musy deserowe, wyroby cukiernicze zawierające dżem, słodycze z syropu z kukurydzy w kształcie ziaren
kukurydzy, wyroby cukiernicze lukrowane (nie dla celów medycznych), wyroby cukiernicze płynne, nielecznicze wyroby
cukiernicze, landrynki, ciastka, czekolada: potrawy na bazie
mąki, sos słodko - kwaśny, mrożone wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze zawierające kremy, preparaty do wyrobu
produktów piekarniczych, płaty makaronu ryżowego [ciasto]
na sajgonki, ciastka migdałowe, preparaty aromatyczne
do wypieków, gotowe spody do ciast, przekąski z kukurydzy
w formie ciasta francuskiego, kaszka ryżowa, mąka ryżowa,
chrupki ryżowe, sałatka ryżowa, ryżowe pierożki, wafle ryżowe, krakersy ryżowe, smażony ryż, ryż łuskany, ryż aromatyzowany, ugotowany ryż, ryż gotowany na parze, wzbogacony ryż, ryż smażony po chińsku, jadalny papier ryżowy, śniadaniowe płatki ryżowe, produkty żywnościowe z ryżu, sosy
do ryżu, mrożony ryż gotowy do spożycia, dania na bazie
ryżu, mąka z roślin strączkowych do celów spożywczych,
majonez wegański, 31 świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, wodorosty morskie świeże, świeże warzywa na sałatki,
sałata świeża, słód, cykoria świeża, świeże ziemniaki, uprawy
sałaty, nasiona warzyw, soczewica świeża [warzywa], cebula
świeża [warzywa], świeże warzywa organiczne, nasiona
owoców, ryż niełuskany, ryż nieprzetworzony, świeże nasiona roślin strączkowych, grzyby, nieprzetworzone grzyby,
grzyby świeże.
(210)
(731)
(540)
(540)

517286
(220) 2020 08 19
LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
Legimi

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane,
urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fonograficzne, 40 drukowanie, wywoływanie

Nr ZT45/2020

zdjęć i filmów, powielanie nagrań audio i wideo, 41 edukacja, rozrywka i sport, publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, tłumaczenia, tłumaczenia pisemne, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi rezerwacji biletów
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, 42 usługi w zakresie
technologii informacyjnych.
517310
(220) 2020 08 20
INTERNATIONAL COMMUNICATION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPERNOVA
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne, w tym
promowanie i reklamowanie za pośrednictwem Internetu,
w prasie, radiu i telewizji, badanie rynku i opinii publicznej,
dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów
reklamowych, informacja handlowa i biznesowa, doradztwo,
zarządzanie i pomoc w działalności gospodarczej, organizacja wystaw handlowych lub reklamowych, usługi zarządzania bazami danych, gromadzenie i systematyzowanie
informacji w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie
i dostarczanie informacji statystycznych i cenowych dotyczących handlu i działalności gospodarczej, gromadzenie,
opracowywanie i dostarczanie informacji handlowych,
opracowywanie statystycznych danych gospodarczych
i informacji handlowych, wynajem powierzchni, czasu
i materiałów reklamowych, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, 38 usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości,
usługi łączności telefonicznej poprzez terminale komputerowe, emisja programów radiowych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów radiowych i telewizyjnych,
usługi portalu internetowego obejmujące przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych
i dźwiękowych, rozpowszechnianie programów radiowych
i telewizyjnych, prowadzenie i organizowanie transmisji,
retransmisja programów, opracowywanie i przekazywanie
wiadomości, 41 produkcja i montaż programów radiowych
i telewizyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych
i rozrywkowych, organizowanie rozrywki prasowej, radiowej
i telewizyjnej, organizacja czasu wolnego poprzez organizowanie imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym,
sportowym i rekreacyjnym, produkcja i organizowanie widowisk, pokazów, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych
oraz kulturalnych, organizowanie imprez sportowych, usługi
impresariów w zakresie organizowania spektakli, 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.

Nr ZT45/2020
(210)
(731)
(540)
(540)
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517328
(220) 2020 03 04
Zavod Bulbash LLC, Vendelevo, BY
(znak słowno-graficzny)
GREEN LINE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, gorzkie nalewki, brandy, likiery, wódka, whisky, wino, alkohole destylowane, wymieszane napoje alkoholowe.
517333
(220) 2020 07 27
PFLEIDERER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOOD STORIES
(210)
(731)

(531) 05.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 płyty drewniane, drewniane płyty wiórowe,
drewniane laminowane płyty wiórowe.
517334
(220) 2020 07 27
PFLEIDERER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOOD STORIES

(210)
(731)

(531) 02.09.15, 04.05.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, preparaty
do włosów, środki do higieny jamy ustnej, dentystyczne płyny
do płukania ust pozbawione substancji medycznych, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, środki perfumeryjne i zapachowe,
preparaty perfumeryjne, kosmetyki do makijażu, 5 suplementy
diety, probiotyki (suplementy), witaminy i preparaty witaminowe, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy
i mikroelementy, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty higieniczne do celów medycznych, roztwory oczyszczające do użytku medycznego, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, mydła i detergenty
lecznicze i odkażające, preparaty i materiały diagnostyczne,
odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, preparaty
biotechnologiczne do celów medycznych, przeciwutleniacze,
żywność dla niemowląt, 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, usługi administrowania działalności gospodarczej
w dziedzinie opieki zdrowotnej, usługi przetwarzania danych
w dziedzinie opieki zdrowotnej, usługi handlu detalicznego
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 44 usługi w zakresie
opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi medyczne, usługi poradnictwa medycznego, poradnictwo dietetyczne, ośrodki zdrowia,
opieka medyczna i zdrowotna, udzielanie informacji zdrowotnej, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, badania w zakresie
diagnozy stanu zdrowia.
517372
(220) 2020 08 21
XL-TAPE-INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) WASHI-XF7
(510), (511) 16 taśmy klejące, taśmy papierowe, taśmy przylepne, taśmy samoprzylepne, wszystkie do użytku domowego i biurowego, taśmy przylepne do malowania dekoracyjnego do użytku domowego i biurowego, 17 taśmy klejące
opakowaniowe, taśmy klejące wodoodporne, taśmy zabezpieczające, taśmy łączeniowe, taśmy samoprzylepne przeznaczone do oklejania, taśmy do zabezpieczenia powierzchni,
taśmy do maskowania, taśmy do uszczelniania, taśmy do izolacji, taśmy dwustronne klejące, taśmy przylepne do prac budowlanych, taśmy pakowe, taśmy samoprzylepne do celów
technicznych, taśmy przylepne do użytku w przemyśle.
(210)
(731)

517373
(220) 2020 08 21
JONEK BEATA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
DAWSTAR-OLESNO, Stare Olesno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RB Ravio Bikes
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 płyty drewniane, drewniane płyty wiórowe,
drewniane laminowane płyty wiórowe.
517357
(220) 2020 08 20
MELISSA MED MIKOŁAJ GAUER SPÓŁKA JAWNA,
Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ePoradnia.pl

(210)
(731)

27
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(531) 24.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 rowery, rowery trekingowe, rowery górskie,
rowery szosowe, rowery składane, rowery elektryczne, rowery jednokołowe, rowery sportowe, szosowe rowery wyścigowe, elektryczne rowery składane, opony rowerowe,
koła rowerowe, bagażniki rowerowe, siodełka rowerowe,
łańcuchy rowerowe, dętki rowerowe, hamulce do rowerów,
ramy do rowerów, silniki do rowerów, części konstrukcyjne
rowerów, przerzutki do rowerów, kierownice [rowerowa, motocyklowa], opony rowerowe bezdętkowe, kosze przystosowane do rowerów, układy napędowe do rowerów, układy zawieszenia do rowerów, układy napędowe [części rowerowe],
uchwyty na bidony do rowerów, pompki do pompowania
opon rowerów, siedzenia dziecięce przystosowane do rowerów, sakwy [kosze] boczne przystosowane do rowerów,
szprychy do rowerów, błotniki do rowerów, korby rowerowe,
35 sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów takich jak: rowery,
rowery trekingowe, rowery górskie, rowery szosowe, rowery
składane, rowery elektryczne, rowery jednokołowe, rowery
sportowe, szosowe rowery wyścigowe, elektryczne rowery
składane, opony rowerowe, koła rowerowe, bagażniki rowerowe, siodełka rowerowe, łańcuchy rowerowe, dętki rowerowe, hamulce do rowerów, ramy do rowerów, silniki do rowerów, części konstrukcyjne rowerów, przerzutki do rowerów,
kierownice [rowerowa, motocyklowa], opony rowerowe
bezdętkowe, kosze przystosowane do rowerów, układy napędowe do rowerów, układy zawieszenia do rowerów, układy napędowe [części rowerowe], uchwyty na bidony do rowerów, pompki do pompowania opon rowerów, siedzenia
dziecięce przystosowane do rowerów, sakwy [kosze] boczne
przystosowane do rowerów, szprychy do rowerów, błotniki
do rowerów, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

517389
(220) 2020 08 23
ŻUWALSKI BRAYAN DR KONOPNY, Mielno
(znak słowno-graficzny)
DR KONOPNY

Nr ZT45/2020

517419
(220) 2020 08 24
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BZK ENERGY
(210)
(731)

(531) 05.03.14, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwa gazowe, biogaz, 39 magazynowanie
paliw gazowych, dostarczanie gazu [dystrybucja], organizowanie transportu paliw gazowych, 40 usługi produkcji gazu,
usługi przetwarzania gazu, przetwarzanie paliw gazowych,
oczyszczanie gazów.
517428
(220) 2020 08 24
IMEX INTERNATIONAL GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOIKOS DOMY Z BALI
(210)
(731)

(531) 05.01.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlane.
517440
(220) 2020 08 24
MALCZYŃSKI MICHAŁ FABRYKA UBEZPIECZEŃ,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fabryka ubezpieczeń
(210)
(731)

(531) 15.07.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
informacje finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi aktuarialne, usługi ubezpieczeniowe, wycena finansowa.
517446
(220) 2020 08 24
LUGOMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Pszczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lugomat
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 02.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.
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(531) 26.04.02, 26.04.09, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, elementy konstrukcyjne dla budownictwa niemetalowe, pokrycia
dachowe niemetalowe, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, także za pośrednictwem Internetu takich towarów
jak: materiały budowlane metalowe i niemetalowe, płytki
ceramiczne, gresowe, klinkiery, ceramika sanitarna, kabiny
prysznicowe, wanny, armatura sanitarna, zlewy, systemy dociepleń, mieszalnie farb i tynków, materiały dociepleniowe,
chemia budowlana, szalunki, zbrojenia, pustaki, cegła, pustaki wentylacyjne, zaprawy budowlane, stropy, systemy kominowe, keramzyt, kamień ogrodowy, kostka brukowa, kamień
elewacyjny, cement, wapno, beton, żwir, gips, geotekstylia,
drewno i deski drewniane, pokrycia dachowe: blacha, papa,
gonty, dachówka, płyta bitumiczna, systemy solarne, zawory, rury, kanalizacja, panele podłogowe, podłogi drewniane,
płyty OSB, krokwie dachowe, rynny, wkłady kominkowe, płyty gipsowo - kartonowe, sufity podwieszane, tynki gipsowe,
ścianki działowe, okna, parapety, żaluzje, drzwi, stolarka budowlana, stal zbrojeniowa, maty zbrojeniowe, wyposażenie
hydrauliczne i grzejne, granit, marmur, wybory z kamienia,
zbiorniki murowane, szkło budowlane, usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, 37 usługi w zakresie: budownictwa oraz prowadzenia działalności developerskiej w dziedzinie budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych, usług remontowych, usług wykończeniowych, usług instalacyjnych, naprawy obiektów budowlanych, konserwacji obiektów budowlano - mieszkaniowych,
budowania lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych
wraz z infrastrukturą, budowania obiektów kubaturowych,
roboty ziemne oraz wodno - inżynieryjne, wykonywanie
dróg, mostów i nawierzchni, prace budowlano-wykończeniowe w zakresie wystroju wnętrz, rozbiórka i burzenie
obiektów budowlanych, 39 usługi w zakresie: wynajmu
i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek, magazynowania i przechowywania towarów, transportu drogowego towarów i ładunków, wynajmu i dzierżawy maszyn
i urządzeń budowlanych.
(210)
(731)
(540)
(540)

517458
(220) 2020 08 24
Shanghai Ebasee Electric Co. Ltd., Szanghaj, CN
(znak słowno-graficzny)
EBASEE

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 skrzynki rozgałęźne [elektryczność], odgromniki, drut bezpiecznikowy, elektryczne urządzenia pomiarowe, woltomierze, amperomierze, wyłączniki samoczynne,
wskaźniki strat elektrycznych, przekaźniki elektryczne, przełączniki elektryczne, elektryczne dzwonki do drzwi.
517459
(220) 2020 08 24
EURO-SPEDYCJA MAJA MATUSZCZYK,
IGA ŚWIEBODA SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) Dear Ursula
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, okrycia wierzchnie,
obuwie, bielizna osobista, części odzieży, obuwia i nakryć
głowy, 35 sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sie(210)
(731)

29

ci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych odzieży,
nakryć głowy, okryć wierzchnich, obuwia, bielizny osobistej,
sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet
oraz sklepów detalicznych i hurtowych części odzieży, nakryć głowy, okryć wierzchnich i obuwia, reklamy radiowe
i telewizyjne, reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek,
druków, prospektów, broszur), analizy rynkowe, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych.
517461
(220) 2020 08 24
WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Twój STYL PL
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, sprzęt
(hardware) do przetwarzania danych, oprogramowanie
komputerowe (software) zapisane lub ładowalne, aplikacje-software, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia
do fototelegrafii, urządzenia do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne jednostki
przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, zapisane i niezapisane nośniki dźwięki, obrazu i danych wszelkiego
rodzaju (z wyjątkiem filmów nienaświetlonych), a w szczególności taśmy, kasety, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, dyski D-ROM, dyski wideo, taśmy
z danymi, dyski kompaktowe audio i wideo, taśmy audio i wideo, filmy audio i wideo, dyskietki, płyty, uniwersalne dyski
cyfrowe DVD i inne cyfrowe nośniki zapisu, urządzenia
do zapisywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku, obrazów i danych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane,
hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone Z magnetofonem, kamery wizyjne, karty
inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem,
magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia
peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy,
lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne,
lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej,
maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory hardware komputerowy, monitory - programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo,
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odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe
jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane,
programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów
ładowalnych, skanery komputerowe, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane,
taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy
wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające
w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory
elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów
kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej,
urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego
i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę
lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków
magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, maszyny liczące, aplikacje na smartfony, tablety, czytniki elektroniczne i inne urządzenia mobilne lub stacjonarne (ładowalne), publikacje elektroniczne
(ładowalne), pliki audio, pliki muzyczne i pliki obrazów, ładowalne, okulary (optyka), etui na okulary, 16 afisze, plakaty,
akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty,
broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki
graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze,
kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe,
katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały
drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty
sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania,
znaczki pocztowe, artykuły papiernicze, papier, tektura
i przedmioty wykonane z tych materiałów, a mianowicie serwetki papierowe, chusteczki papierowe, papier toaletowy,
rolki kuchenne i ręczniki papierowe, materiały introligatorskie, materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem
aparatów), materiały biurowe, kalkomanie, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), worki do pakowania, rękawy i worki z papieru, tektury lub z tworzyw sztucznych, taśmy do maszyn do pisania, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji,
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urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji
dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty
CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyjne,
karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne
kodowane, kodery magnetyczne, komputery, komputery
przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału
telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych,
monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory - hardware komputerowy, monitory - programy komputerowe,
nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody
drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne,
programy gier komputerowych, programy komputerowe
jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane,
programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów
ładowalnych, skanery komputerowe, software - oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące programy
komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie
telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne
kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru
działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania
dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki
do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane
w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4,
z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach
DVD i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele,
albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma,
periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami,
karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi
i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie,
makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy,
materiały drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promocja sprze-
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daży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, badania
czytelnictwa prasy i magazynów ukazujących się w wersji
papierowej i elektronicznej, badania czytelnictwa w oparciu
o alternatywny model planowania magazynów i monitoringu sposobów konsumpcji magazynów, głównie w zakresie
korzystania z tych magazynów i ich czytania, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery,
billboardy), w tym w formie elektronicznej w Internecie, oferowanie części powierzchni reklamowej w magazynach
w oparciu o alternatywny model badania czytelnictwa, konstrukcja i analiza wskaźników czytelniczych, ocena efektywności formatów reklamowych, usługi w zakresie dokonywania pomiarów zasięgu prasy, opracowywanie standardów
w zakresie zasięgu magazynów, usługi urealniania wskaźników zasięgowych w powiązaniu ze sprzedażą magazynów,
przegląd zwyczajów czytelniczych w powiązaniu z konstrukcją wskaźników, dokonywanie i wprowadzanie na rynek wiarygodnego pomiaru zasięgu magazynów i reklamy, planowanie i rozliczanie kampanii prasowych, opracowywanie
rankingów dzienników, magazynów i czasopism, sporządzanie profilów czytelniczych, usługi w zakresie planowania
kampanii reklamowych w prasie oraz opracowywanie strategii rozwoju pism i magazynów, opracowywanie i wdrażanie
zmian w metodologii prowadzonych badań, badania preferencji konsumenckich, opracowywanie schematów badawczych pod kątem czytelnictwa różnych rodzajów publikacji:
ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz różnych periodyczności, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe,
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji
o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy,
pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów,
broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia
prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi
modeli/modelek do celów reklamowych i promowania
sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi
informacyjne dotyczące reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania
reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywa-
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nia reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania
reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania
reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw
sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej
Internet, reklama wideo-tekstowa i teletekstowa, pośrednictwo w umowach reklamowych dla osób trzecich, systematyzacja i aktualizacja danych w komputerowych bazach danych, administracyjne przetwarzanie zamówień na towary
i usługi (na oferty telezakupowe), w szczególności przyjmowanie zamówień, przetwarzanie zamówień, kierowanie zamówień, rozpatrywanie skarg i zapytań oraz pośrednictwo
w zakresie składania zamówień, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji,
usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej,
w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych,
widowisk telewizyjnych, zawodów sportowych, programów/
audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi
rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi
w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, w tym
za pośrednictwem infolinii lub call center, telewizja kablowa,
zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki
komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji,
usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie
przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi
w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji,
przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania
transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie
transmisji danych i teleinformatyki, transmisja elektroniczna,
retransmisja dźwięku, dokumentów, wiadomości i danych,
wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi
w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów
przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej,
usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez
terminale komputerowe, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych
i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wyboru programu, sługi dostarczania informacji on-line, usługi
zapewniające dostęp do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu
do zasobów archiwalnych telewizji, usługi e-mail, zapewnianie dostępu do baz danych w sieciach komputerowych,
transmisja, nadawanie i transmisja programów filmowych,
telewizyjnych, radiowych, wideo-tekstowych, teletekstowych lub transmisji, transmisja treści cyfrowych w sieciach
danych, w tym przesyłanie strumieniowe i wideo na żądanie,
telekomunikacja za pośrednictwem platform i portali w Internecie, w szczególności za pośrednictwem internetowego
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centrum informacyjnego do obsługi klienta związanego
z wydawaniem produktów, udostępnianie kanałów telekomunikacyjnych dla usług telezakupowych i rynków elektronicznych, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem czatów, i forów internetowych, przekazywanie wiadomości różnego rodzaju na adresy internetowe (wiadomości
internetowe - komunikatory internetowe), 39 dystrybucja
gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej,
w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie
ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji,
usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych
w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych
widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji
z udziałem interaktywnym widzów/słuchaczy, rozrywka,
w szczególności rozrywka radiowa i telewizyjna oraz rozrywka za pośrednictwem Internetu, rozrywka w postaci udostępniania treści cyfrowych za pośrednictwem sieci danych,
w szczególności pobierania treści cyfrowych, strumieniowej
transmisji cyfrowej, wideo na żądanie, gier w Internecie, porady i informacje na temat rozrywki, w tym w Internecie, produkcja filmowa, inna niż produkcja filmów reklamowych,
produkcja filmów telewizyjnych, produkcja filmów wideo,
publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż
taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych,
nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji
elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez
rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie spektakli, jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie
telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie,
usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie
materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych
związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie
akcji edukacyjnych w szczególności w kierunku: ograniczania stosowania i eliminowania substancji szkodliwych dla
środowiska, obniżania zużycia czynników energetycznych,
racjonalizowania zużywania surowców, obniżania ilości wytwarzanych odpadów, popierania programów recyklingowych, podnoszenia ogólnej wiedzy w tym zakresie, a także
organizowanie akcji społecznych prowadzonych w formie
imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, organizowanie akcji społecznych i prospołecznych
obejmujących w szczególności: akcje informacyjne w zakresie krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego, akcje prozdrowotne w kierunku rzucenia palenia, akcje w ramach progra-
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mu profilaktyki i rozpowszechniania postaw prozdrowotnych, akcje społeczne w zakresie zbierania materiałów potrzebnych do zajęć terapeutycznych dla seniorów, zwłaszcza
podopiecznych domów pomocy społecznej, akcje społeczne i prospołeczne obejmujące zbiórkę darów dla potrzebujących ludzi i zwierząt oraz dla stowarzyszeń i organizacji niosących pomoc potrzebującym, w tym świąteczne zbiórki
żywności, oraz akcje społeczne i prospołeczne obejmujące
prelekcje edukacyjne na temat uzależnień od narkotyków
i środków odurzających, zagrożeń w cyberprzestrzeni, przestępczości o charakterze seksualnym, udostępnianie informacji w Internecie na temat gier komputerowych, gier wideo
i informacji o związanych z nimi produktach, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów
grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku
promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony
środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie, w tym także za pośrednictwem witryny internetowej,
doradztwo technologiczne, zarządzanie serwerami, elektroniczne przechowywanie danych i elektroniczne tworzenie
kopii zapasowych danych w komputerowych bazach danych, projektowanie i opracowywanie programów do przetwarzania danych, rozwój techniczny elektronicznych przewodników po programach, projektowanie i pisanie stron
domowych i stron internetowych, udostępnianie przez dostawcę usług internetowych zasobów serwerowni (server
hosting), zapytania i badania w bazach danych i w Internecie
w zakresie technologii komputerowej i badań naukowych,
udzielanie wskazówek i informacji w zakresie technologii
komputerowej i badań naukowych za pośrednictwem technologii telekomunikacyjnej, udostępnianie lub wypożyczanie elektronicznej przestrzeni pamięci [webspace] w Internecie, wynajem oprogramowania komputerowego, usługi
udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz
portali internetowych.
517462
(220) 2020 08 24
WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 500 SZYFRO KRZYŻÓWEK 11 7 1 10 5 17 15 12 11

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, sprzęt
(hardware) do przetwarzania danych, oprogramowanie
komputerowe (software) zapisane lub ładowalne, aplikacje-
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-software, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia
do fototelegrafii, urządzenia do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne jednostki
przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, zapisane i niezapisane nośniki dźwięki, obrazu i danych wszelkiego
rodzaju (z wyjątkiem filmów nienaświetlonych), a w szczególności taśmy, kasety, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, dyski D-ROM, dyski wideo, taśmy
z danymi, dyski kompaktowe audio i wideo, taśmy audio i wideo, filmy audio i wideo, dyskietki, płyty, uniwersalne dyski
cyfrowe DVD i inne cyfrowe nośniki zapisu, urządzenia
do zapisywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku, obrazów i danych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane,
hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, karty
inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem,
magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia
peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy,
lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne,
lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej,
maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory hardware komputerowy, monitory - programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo,
odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe
jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane,
programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów
ładowalnych, skanery komputerowe, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane,
taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy
wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające
w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory
elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów
kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej,
urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego
i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę
lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków
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magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, maszyny liczące, aplikacje na smartfony, tablety, czytniki elektroniczne i inne urządzenia mobilne lub stacjonarne (ładowalne), publikacje elektroniczne
(ładowalne), pliki audio, pliki muzyczne i pliki obrazów, ładowalne, okulary (optyka), etui na okulary, 16 afisze, plakaty,
akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty,
broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki
graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze,
kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe,
katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały
drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty
sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania,
znaczki pocztowe, artykuły papiernicze, papier, tektura
i przedmioty wykonane z tych materiałów, a mianowicie serwetki papierowe, chusteczki papierowe, papier toaletowy,
rolki kuchenne i ręczniki papierowe, materiały introligatorskie, materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem
aparatów), materiały biurowe, kalkomanie, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), worki do pakowania, rękawy i worki z papieru, tektury lub z tworzyw sztucznych, taśmy do maszyn do pisania, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji,
urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji
dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty
CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyjne,
karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery, komputery
przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału
telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych,
monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory - hardware komputerowy, monitory - programy komputerowe,
nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody
drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne,
programy gier komputerowych, programy komputerowe
jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane,
programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów
ładowalnych, skanery komputerowe, software - oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące programy
komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie
telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i te-
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lefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne
kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru
działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania
dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki
do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/ audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane
w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4,
z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach
DVD i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele,
albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma,
periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami,
karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi
i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie,
makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy,
materiały drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo- importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, badania
czytelnictwa prasy i magazynów ukazujących się w wersji
papierowej i elektronicznej, badania czytelnictwa w oparciu
o alternatywny model planowania magazynów i monitoringu sposobów konsumpcji magazynów, głównie w zakresie
korzystania z tych magazynów i ich czytania, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery,
billboardy), w tym w formie elektronicznej w Internecie, oferowanie części powierzchni reklamowej w magazynach
w oparciu o alternatywny model badania czytelnictwa, konstrukcja i analiza wskaźników czytelniczych, ocena efektywności formatów reklamowych, usługi w zakresie dokonywania pomiarów zasięgu prasy, opracowywanie standardów
w zakresie zasięgu magazynów, usługi urealniania wskaźników zasięgowych w powiązaniu ze sprzedażą magazynów,
przegląd zwyczajów czytelniczych w powiązaniu z konstrukcją wskaźników, dokonywanie i wprowadzanie na rynek wiarygodnego pomiaru zasięgu magazynów i reklamy, planowanie i rozliczanie kampanii prasowych, opracowywanie
rankingów dzienników, magazynów i czasopism, sporządzanie profilów czytelniczych, usługi w zakresie planowania
kampanii reklamowych w prasie oraz opracowywanie strategii rozwoju pism i magazynów, opracowywanie i wdrażanie
zmian w metodologii prowadzonych badań, badania preferencji konsumenckich, opracowywanie schematów badawczych pod kątem czytelnictwa różnych rodzajów publikacji:
ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz różnych periodyczności, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, eksperty-
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zy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe,
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji
o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy,
pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów,
broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia
prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi
modeli/modelek do celów reklamowych i promowania
sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi
informacyjne dotyczące reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania
reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania
reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania
reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw
sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej
Internet, reklama wideo-tekstowa i teletekstowa, pośrednictwo w umowach reklamowych dla osób trzecich, systematyzacja i aktualizacja danych w komputerowych bazach danych, administracyjne przetwarzanie zamówień na towary
i usługi (na oferty telezakupowe), w szczególności przyjmowanie zamówień, przetwarzanie zamówień, kierowanie zamówień, rozpatrywanie skarg i zapytań oraz pośrednictwo
w zakresie składania zamówień, usługi agencji eksportowoimportowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej,
usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz
osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku,
badania czytelnictwa, badania czytelnictwa prasy i magazynów ukazujących się w wersji papierowej i elektronicznej,
badania czytelnictwa w oparciu o alternatywny model planowania magazynów i monitoringu sposobów konsumpcji
magazynów, głównie w zakresie korzystania z tych magazynów i ich czytania, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), w tym
w formie elektronicznej w Internecie, oferowanie części powierzchni reklamowej w magazynach w oparciu o alternatywny model badania czytelnictwa, konstrukcja i analiza
wskaźników czytelniczych, ocena efektywności formatów
reklamowych, usługi w zakresie dokonywania pomiarów za-
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sięgu prasy, opracowywanie standardów w zakresie zasięgu
magazynów, usługi urealniania wskaźników zasięgowych
w powiązaniu ze sprzedażą magazynów, przegląd zwyczajów czytelniczych w powiązaniu z konstrukcją wskaźników,
dokonywanie i wprowadzanie na rynek wiarygodnego pomiaru zasięgu magazynów i reklamy, planowanie i rozliczanie kampanii prasowych, opracowywanie rankingów dzienników, magazynów i czasopism, sporządzanie profilów czytelniczych, usługi w zakresie planowania kampanii reklamowych w prasie oraz opracowywanie strategii rozwoju pism
i magazynów, opracowywanie i wdrażanie zmian w metodologii prowadzonych badań, badania preferencji konsumenckich, opracowywanie schematów badawczych pod
kątem czytelnictwa różnych rodzajów publikacji: ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz różnych periodyczności,
doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie
działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania
wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja
o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja
informacji w komputerowych bazach danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli/modelek do celów reklamowych i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie
plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, usługi reklamowe i usługi informacyjne dotyczące reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych,
usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych,
usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi
w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci
komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie
opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet, reklama wideo-tekstowa
i teletekstowa, pośrednictwo w umowach reklamowych dla
osób trzecich, systematyzacja i aktualizacja danych w komputerowych bazach danych, administracyjne przetwarzanie
zamówień na towary i usługi (na oferty telezakupowe),
w szczególności przyjmowanie zamówień, przetwarzanie
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zamówień, kierowanie zamówień, rozpatrywanie skarg i zapytań oraz pośrednictwo w zakresie składania zamówień,
38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem
sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów
SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego,
usługi rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych, zawodów sportowych, programów/audycji z interaktywnym
udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia,
telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, w tym za pośrednictwem infolinii lub
call center, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez
radio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej,
przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych,
usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń
elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania
użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej
za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji
programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, transmisja elektroniczna, retransmisja dźwięku, dokumentów, wiadomości i danych, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy
pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie
łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez terminale
komputerowe, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów,
usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp do stron internetowych za pośrednictwem
przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usługi e-mail, zapewnianie
dostępu do baz danych w sieciach komputerowych, transmisja, nadawanie i transmisja programów filmowych, telewizyjnych, radiowych, wideo-tekstowych, teletekstowych lub
transmisji, transmisja treści cyfrowych w sieciach danych,
w tym przesyłanie strumieniowe i wideo na żądanie, telekomunikacja za pośrednictwem platform i portali w Internecie,
w szczególności za pośrednictwem internetowego centrum
informacyjnego do obsługi klienta związanego z wydawaniem produktów, udostępnianie kanałów telekomunikacyjnych dla usług telezakupowych i rynków elektronicznych,
elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem czatów, i forów internetowych, przekazywanie wiadomości różnego rodzaju na adresy internetowe (wiadomości internetowe - komunikatory internetowe), 39 dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek
w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, w tym pu-
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blikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie ochrony
przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji
terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie
i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów
tematycznych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk
telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem interaktywnym widzów/słuchaczy, rozrywka, w szczególności rozrywka radiowa i telewizyjna oraz rozrywka
za pośrednictwem Internetu, rozrywka w postaci udostępniania treści cyfrowych za pośrednictwem sieci danych,
w szczególności pobierania treści cyfrowych, strumieniowej
transmisji cyfrowej, wideo na żądanie, gier w Internecie, porady i informacje na temat rozrywki, w tym w Internecie, produkcja filmowa, inna niż produkcja filmów reklamowych,
produkcja filmów telewizyjnych, produkcja filmów wideo,
publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż
taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych,
nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji
elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez
rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie spektakli, jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie
telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie,
usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie
materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych
związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie
akcji edukacyjnych w szczególności w kierunku: ograniczania stosowania i eliminowania substancji szkodliwych dla
środowiska, obniżania zużycia czynników energetycznych,
racjonalizowania zużywania surowców, obniżania ilości wytwarzanych odpadów, popierania programów recyklingowych, podnoszenia ogólnej wiedzy w tym zakresie, a także
organizowanie akcji społecznych prowadzonych w formie
imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, organizowanie akcji społecznych i prospołecznych
obejmujących w szczególności: akcje informacyjne w zakresie krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego, akcje prozdrowotne w kierunku rzucenia palenia, akcje w ramach programu profilaktyki i rozpowszechniania postaw prozdrowotnych, akcje społeczne w zakresie zbierania materiałów potrzebnych do zajęć terapeutycznych dla seniorów, zwłaszcza
podopiecznych domów pomocy społecznej, akcje społeczne i prospołeczne obejmujące zbiórkę darów dla potrzebujących ludzi i zwierząt oraz dla stowarzyszeń i organizacji niosących pomoc potrzebującym, w tym świąteczne zbiórki
żywności, oraz akcje społeczne i prospołeczne obejmujące
prelekcje edukacyjne na temat uzależnień od narkotyków
i środków odurzających, zagrożeń w cyberprzestrzeni, przestępczości o charakterze seksualnym, udostępnianie informacji w Internecie na temat gier komputerowych, gier wideo
i informacji o związanych z nimi produktach, 42 administro-
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wanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych łub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów
grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku
promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony
środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie, w tym także za pośrednictwem witryny internetowej,
doradztwo technologiczne, zarządzanie serwerami, elektroniczne przechowywanie danych i elektroniczne tworzenie
kopii zapasowych danych w komputerowych bazach danych, projektowanie i opracowywanie programów do przetwarzania danych, rozwój techniczny elektronicznych przewodników po programach, projektowanie i pisanie stron
domowych i stron internetowych, udostępnianie przez dostawcę usług internetowych zasobów serwerowni (server
hosting), zapytania i badania w bazach danych i w Internecie
w zakresie technologii komputerowej i badań naukowych,
udzielanie wskazówek i informacji w zakresie technologii
komputerowej i badań naukowych za pośrednictwem technologii telekomunikacyjnej, udostępnianie lub wypożyczanie elektronicznej przestrzeni pamięci [webspace] w Internecie, wynajem oprogramowania komputerowego, usługi
udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz
portali internetowych.
517469
(220) 2020 08 25
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) TOTAL-SEPT HASCO
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki, produkty kosmetyczne zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne nie do celów medycznych, kosmetyki zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne nie do celów
medycznych, produkty kosmetyczne zawierające środki
antyseptyczne i dezynfekcyjne nie do celów farmaceutycznych, kosmetyki zawierające środki antyseptyczne
i dezynfekcyjne nie do celów farmaceutycznych, kosmetyki w postaci: maści, żelów, kremów, płynów, kropli, aerozoli, mleczka, tłuszczów, olejów, toników, olejków eterycznych- zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
nie do celów farmaceutycznych i medycznych, toaletowe
środki sanitarne, mydła antyseptyczne nie do celów medycznych i farmaceutycznych, 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy diety, wyroby medyczne, produkty
zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne, produkty w postaci: maści, żelów, kremów, płynów, kropli,
aerozoli, mleczka, tłuszczów, olejów, toników, olejków
eterycznych-zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne, mydła antyseptyczne, mydła w postaci żeli o właściwościach antyseptycznych, antybakteryjne żele na bazie
alkoholu do odkażania skóry, substancje antybakteryjne
do celów medycznych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, herbicydy, pestycydy, insektycydy.
(210)
(731)
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517482
(220) 2020 08 25
SZCZEBYŁO KATARZYNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
TATTOOCAKE

(531) 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 tatuaże zmywalne, tatuaże usuwalne [kalkomanie], 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie artykułów kosmetycznych.
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(531) 03.04.20, 24.01.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 bagietki z nadzieniem, przekąski na bazie
tortilli, przekąski z pieczywa chrupkiego, zawijane kanapki
typu wrap (pieczywo), bułki z nadzieniem, opiekane kanapki
z serem i z szynką, tostowe opiekane kanapki z serem, pizza,
43 bary, snack-bary, bary szybkiej obsługi [snack-bary], bary
przekąskowe, usługi barów typu fast-food na wynos, usługi
restauracji fast-food, pizzerie, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering).
517512
(220) 2020 08 26
CENTRUM KULTURY W KRYNICY-ZDROJU,
Krynica-Zdrój
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

517494
(220) 2020 08 25
OLEWNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerczynek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Olewnik jedzenie ma znaczenie

(210)
(731)

(531) 05.07.02, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.06, 29.01.01, 29.01.08
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, ekstrakty mięsne,
wędliny, konserwy mięsne, drób, konserwy drobiowe, dziczyzna, dziczyzna konserwowana, gotowe dania składające
się głównie z mięsa, oleje i tłuszcze jadalne, 35 usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych
i reklamowych, negocjowanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych
związane z artykułami spożywczymi.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 03.07.13, 26.01.04, 26.11.25, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja muzyczna, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk,
usługi artystów estradowych, usługi orkiestry, wystawianie
spektakli na żywo.
517526
(220) 2020 08 26
KLUK WOJCIECH FABRYKAROWERÓW.COM,
Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKLEP SERWIS Fabryka Rowerow.com WOJCIECH
KLUK
(210)
(731)

517500
(220) 2020 08 26
BRZESKA-LANGE MARTA DEMETER, Gdańak
(znak słowno-graficzny)
ZAPIEKANKI U DZËKA

(531)

18.01.05, 14.01.13, 14.01.15, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.08,
29.01.06
(510), (511) 35 administrowanie sprzedażą, usługi zarządzania sprzedażą, usługi handlu detalicznego dotyczące
rowerów, usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, usługi handlu detalicznego związane z ak-
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cesoriami do rowerów, usługi handlu detalicznego związane z rowerami szosowymi, usługi handlu detalicznego
związane z rowerami górskimi, usługi handlu detalicznego
związane z rowerami miejskimi, usługi handlu detalicznego
związane z rowerami trekkingowymi, usługi handlu detalicznego związane z rowerami sportowymi, usługi handlu
detalicznego związane z bagażnikami do rowerów, usługi
handlu detalicznego związane z uchwytami do bidonów
rowerowych, usługi handlu detalicznego związane ze sportowymi bidonami, usługi handlu detalicznego związane
z kaskami dla rowerzystów, usługi handlu detalicznego
związane z cyfrowymi czujnikami prędkości do rowerów,
usługi handlu detalicznego związane ze światłami do rowerów, usługi handlu detalicznego związane z kluczami
do rowerów, usługi handlu detalicznego związane z pompkami rowerowymi, usługi handlu detalicznego związane
z materiałami do naprawy opon, usługi handlu detalicznego związane z rowerowymi światełkami odblaskowymi, usługi handlu detalicznego związane z bagażnikami
na torby od rowerów, usługi handlu detalicznego związane
z uchwytami do kamer montowanymi do kasków, usługi
handlu detalicznego związane z komputerami rowerowymi, usługi handlu detalicznego związane z koszykami
na bidony, usługi handlu detalicznego związane z zamkami
do rowerów, usługi handlu detalicznego związane z odzieżą dla rowerzystów, usługi handlu detalicznego związane
ze sportowym nakryciom głowy, usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów do przewożenia
napojów, usługi handlu detalicznego związane z łańcuchami do rowerów, usługi handlu detalicznego związane
z częściami konstrukcyjnymi do rowerów, usługi handlu
detalicznego związane z pancerzami do przerzutek, usługi handlu detalicznego związane z linkami do przerzutek,
usługi handlu hurtowego związane z akcesoriami do rowerów, usługi handlu hurtowego związane z rowerami szosowymi, usługi handlu hurtowego związane z rowerami
górskimi, usługi handlu hurtowego związane z rowerami
miejskimi, usługi handlu hurtowego związane z rowerami
trekkingowymi, usługi handlu hurtowego związane z rowerami sportowymi, usługi handlu hurtowego związane z bagażnikami do rowerów, usługi handlu hurtowego związane
z uchwytami do bidonów rowerowych, usługi handlu hurtowego związane ze sportowymi bidonami, usługi handlu
hurtowego związane z kaskami do rowerów, usługi handlu
hurtowego związane z cyfrowymi czujnikami prędkości
do rowerów, usługi handlu hurtowego związane ze światłami do rowerów, usługi handlu hurtowego związane
z kluczami do rowerów, usługi handlu hurtowego związane
z pompkami rowerowymi, usługi handlu hurtowego związane z materiałami do naprawy opon, usługi handlu hurtowego związane z rowerowymi światełkami odblaskowymi,
usługi handlu hurtowego związane z bagażnikami na torby
od rowerów, usługi handlu hurtowego związane z uchwytami do kamer montowanymi do kasków, usługi handlu
hurtowego związane z komputerami rowerowymi, usługi
handlu hurtowego związane z koszykami na bidony, usługi
handlu hurtowego związane z zamkami do rowerów, usługi handlu hurtowego związane z odzieżą dla rowerzystów,
usługi handlu hurtowego związane ze sportowym nakryciem głowy, usługi handlu hurtowego związane z akcesoriami do rowerów do przewożenia napojów, usługi handlu
hurtowego związane z łańcuchami do rowerów, usługi
handlu hurtowego związane z częściami konstrukcyjnymi
do rowerów, usługi handlu hurtowego związane z pancerzami do przerzutek: usługi handlu hurtowego związane
z linkami do przerzutek, 37 naprawa rowerów, naprawa
i konserwacja rowerów, udzielanie informacji związanych
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z naprawą rowerów, naprawa lub konserwacja urządzeń
do parkowania rowerów, udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją urządzeń do parkowania rowerów, konserwacja, serwis i naprawa pojazdów.
(210)
(731)
(540)
(540)

517560
(220) 2020 08 27
HAJOST ARKADIUSZ, Rzyki
(znak słowno-graficzny)
Z GÓRY WIEMY, ŻE NAJLEPSZE BESKIDOO

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 06.01.04
(510), (511) 40 przetwarzanie żywności.
517584
(220) 2020 08 28
GRUPA INTERIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) deccoria
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.03, 29.01.04, 29.01.06, 29.01.08, 26.04.04,
26.04.02
(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 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 aktualizowa-
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nie 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
internetowe], 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, usługi doradcze w dziedzinie technologii,
usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki,
wynajmowanie serwerów www.
517593
(220) 2020 08 28
ZIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) ZiL
(510), (511) 9 edukacyjne oprogramowanie komputerowe,
interaktywne oprogramowanie komputerowe, interaktywne
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, interaktywne oprogramowanie komputerowe zapewniające informacje co do nawigacji i podróży, komputerowe oprogramowanie użytkowe, komputerowe oprogramowanie użytkowe do kompresji danych, komputerowe
oprogramowanie do pracy zespołowej [groupware], komputerowe oprogramowanie układowe, komputerowe oprogramowanie graficzne, komputerowe oprogramowanie do celów rozrywkowych, oprogramowanie, oprogramowanie
adaptacyjne, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie biurowe, oprogramowanie biznesowe, oprogramowanie blogów, oprogramowanie Business Intelligence, oprogramowanie bufora wydruku, oprogramowanie CAD-CAM,
oprogramowanie chroniące przed programami szpiegującymi, oprogramowanie dla bankowości, oprogramowanie diagnostyczne i do rozwiązywania problemów, oprogramowanie dla księgowości, oprogramowanie dla nauczycieli, oprogramowanie dla nauki, oprogramowanie dla przedsiębiorstw, oprogramowanie dla serwerów internetowych,
oprogramowanie dla środowiska programistycznego, oprogramowanie dla studentów, oprogramowanie do analizy
danych biznesowych, oprogramowanie do aplikacji internetowych, oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line,
oprogramowanie do automatyzacji fabryki, oprogramowanie do automatyzacji dokumentów, oprogramowanie do automatyzacji przemysłowej, oprogramowanie do handlu detalicznego, oprogramowanie do handlu w ramach globalnej
sieci telekomunikacyjnej, oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych, oprogramowanie
do integracji segmentów kontroli, oprogramowanie do inwentaryzacji, oprogramowanie do komputerowych zapór
sieciowych, oprogramowanie do kontroli treści, oprogramowanie do opracowywania stron internetowych, oprogramowanie do optymalizacji, oprogramowanie do planowania,
oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa
(210)
(731)

39

[ERP], oprogramowanie do pobrania, oprogramowanie
do pobrania z Internetu, oprogramowanie do pobrania
do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie do pracy zespołowej, oprogramowanie do prognoz rynkowych, oprogramowanie do prowadzenia sklepu on-line, oprogramowanie do przetwarzania transakcji biznesowych, oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie
do przygotowywania zeznań podatkowych, oprogramowanie do raportowania, oprogramowanie do publikowania,
oprogramowanie do rozwoju produktów, oprogramowanie
do ściągania długów, oprogramowanie do serwerów baz danych, oprogramowanie do sterowania procesami przemysłowymi, oprogramowanie do sterowania procesami, oprogramowanie do synchronizacji baz danych, oprogramowanie
do systemów rezerwacji, oprogramowanie do systemu zarządzania przepływem pracy, oprogramowanie do technologii biznesowych, oprogramowanie do uwierzytelniania,
oprogramowanie do uzyskiwania dostępu do treści, oprogramowanie do wsparcia systemu, oprogramowanie
do wsparcia produkcji, oprogramowanie do zarządzania finansami, oprogramowanie do zarządzania dokumentami,
oprogramowanie do zarządzania personelem, oprogramowanie do zarządzania cyklem życia produktu, oprogramowanie do zarządzania danymi, oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, oprogramowanie do zarządzania treścią, oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, oprogramowanie do zarządzania
na miejscu, oprogramowanie do zarządzania organizacją
pracy, oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem,
oprogramowanie do zarządzania dużymi zbiorami danych,
oprogramowanie do zarządzania wydajnością firmy, oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi, oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, oprogramowanie
do zunifikowanej komunikacji, oprogramowanie firmowe,
oprogramowanie komputerowe do szyfrowania, oprogramowanie komputerowe do celów komunikacji pomiędzy mikrokomputerami, oprogramowanie komputerowe do sterowania i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych,
oprogramowanie komputerowe do wytwarzania modeli finansowych, oprogramowanie komputerowe do analizy informacji rynkowych, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania informacji rynkowych, oprogramowanie komputerowe stosowane do zdalnego monitorowania liczników,
oprogramowanie komputerowe do e-handlu, oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do katalogów informacji, które można pobrać ze światowej sieci
komputerowej, oprogramowanie komputerowe [programy]
do zarządzania bazami danych, oprogramowanie komputerowe do komunikacji między komputerami w ramach sieci
lokalnej, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie komputerowe dotyczące archiwalnych informacji finansowych, oprogramowanie komputerowe do kompresji danych, oprogramowanie
komputerowe do wykorzystania przy migracji między różnymi systemami operacyjnymi sieci komputerowych, oprogramowanie komputerowe do zarządzania arkuszami kalkulacyjnymi, oprogramowanie komputerowe dotyczące
obsługi transakcji finansowych, oprogramowanie komputerowe do automatyzacji hurtowni danych, oprogramowanie
komputerowe, oprogramowanie komputerowe [programy],
oprogramowanie komputerowe do autoryzacji dostępu
do baz danych, oprogramowanie komputerowe dostosowane do używania w obsłudze komputera, oprogramowanie
komputerowe zaprojektowane do oceny wymagań dotyczących zasobów, oprogramowanie komputerowe do komunikacji z użytkownikami komputerów przenośnych, oprogra-
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mowanie komputerowe do wyszukiwarek internetowych,
oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych,
oprogramowanie komputerowe do tabelarycznego przedstawiania danych, oprogramowanie komputerowe zaprojektowane do wyceny kosztów, oprogramowanie komputerowych systemów operacyjnych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych,
oprogramowanie komputerowe do kontroli terminali samoobsługowych, oprogramowanie komputerowe do komunikacji, umożliwiające klientom dostęp do informacji na temat
rachunków bankowych i przeprowadzanie operacji bankowych, oprogramowanie komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, oprogramowanie komputerowe, które wspomaga komputery w rozmieszczaniu równoległych aplikacji i wykonywaniu równoległych obliczeń, oprogramowanie komputerowe do celów
biznesowych, oprogramowanie komputerowe do łączności
za pośrednictwem sieci bezprzewodowych, oprogramowanie komputerowe, nagrane, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe do kompilacji danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe do zbierania danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe
do konserwacji, oprogramowanie komputerowe do transmisji danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe
do rozpowszechniania danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe do monitorowania systemów komputerowych, oprogramowanie komputerowe do wykrywania zagrożeń dla sieci komputerowych, oprogramowanie
komputerowe do testowania podatności komputerów i sieci
komputerowych na ataki, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające udostępnianie
informacji za pomocą sieci łączności, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania maszynami i sprzętem biurowym, oprogramowanie komputerowe do oczyszczania i optymalizacji
systemów, oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego umożliwiające użytkownikom dokonywanie
elektronicznych transakcji biznesowych za pośrednictwem
światowej sieci komputerowej, oprogramowanie logistyczne, oprogramowanie pośredniczące, oprogramowanie przemysłowe, oprogramowanie serwerów, oprogramowanie
serwerów w chmurze, oprogramowanie systemów informacyjnych zarządzania [mis], oprogramowanie systemowe,
oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz
oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie szkoleniowe,
oprogramowanie typu wirtualny asystent, oprogramowanie
użytkowe, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, oprogramowanie użytkowe komputerów
osobistych do systemów kontroli dokumentów, oprogramowanie użytkowe komputerów osobistych do zarządzania
systemami kontroli dokumentów, oprogramowanie wspomagające podejmowanie decyzji, oprogramowanie wspomagające, oprogramowanie zabezpieczające komputer,
do pobrania, oprogramowanie zabezpieczające, pakiety biurowe [oprogramowanie], platformy do kontroli korekty
[oprogramowanie], platformy oprogramowania do współpracy [oprogramowanie], pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania danymi, pobieralne oprogramowanie komputerowe do transmisji danych, pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania informacjami,
pobieralne oprogramowanie komputerowe do transmisji informacji, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], zapisane oprogramowanie komputerowe, programy
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komputerowe stosowane do elektronicznych systemów kasowych, 35 negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, informacje na temat sprzedaży produktów, organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie
towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez
dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, udostępnianie analiz
sprzedaży, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży
handlowej, świadczenie usług zarządzania biznesowego
w zakresie przetwarzania danych dotyczących sprzedaży
w ramach globalnej sieci komputerowej, udzielanie porad
w zakresie metod i technik sprzedaży, usługi biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, usługi doradcze
dotyczące promocji sprzedaży, usługi komputerowego gromadzenia danych z punktów sprzedaży świadczone na rzecz
sprzedawców detalicznych, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi
wyrobami papierowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z treściami rejestrowanymi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi w zakresie analizy rynków dotyczące
sprzedaży towarów, usługi zarządzania sprzedażą, zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą, zarządzanie
sprzedażą i bazą klientów, komputerowe zarządzanie bazami danych, komputerowe zarządzanie plikami, promowanie
[reklama] działalności gospodarczej, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama on-line poprzez
komputerowe sieci komunikacyjne, reklama biznesowych
stron internetowych, reklama i marketing, planowanie dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, mianowicie
wyszukiwanie partnerów do fuzji i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, optymalizacja stron internetowych,
optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej,
doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie
marketingu biznesowego, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, marketing w ramach wydawania oprogramowania, pomoc w zakresie marketingu,
porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego,
analiza ocen dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, aktualizacja informacji dotyczących działalności gospodarczej w komputerowej bazie danych, analiza systemów
zarządzania działalnością gospodarczą, biznesowe usługi
doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo
dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradz-
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two handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej,
doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu określenia struktury płacy
i stanowisk, doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zbyć, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej świadczone
w celu określenia struktury płacy i stanowisk poprzez ocenianie stanowisk, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania restauracji, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
prowadzenia restauracji, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej związane z przetwarzaniem danych, doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie technologii informacyjnej, dostarczanie skomputeryzowanych informacji w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, dostarczanie skomputeryzowanych danych w zakresie działalności gospodarczej, gromadzenie statystyk w zakresie działalności gospodarczej,
konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla firm,
konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla osób
indywidualnych, konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, w tym zarządzania personelem, konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie zarządzania personelem,
nadzór nad działalnością gospodarczą, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności gospodarczej, skomputeryzowane usługi w zakresie informacji dotyczących działalności gospodarczej, skomputeryzowane
usługi przetwarzania informacji z zakresu działalności gospodarczej, skomputeryzowane badania w dziedzinie działalności gospodarczej, skomputeryzowana promocja działalności
gospodarczej, skomputeryzowane zarządzanie działalnością
gospodarczą [na rzecz osób trzecich], 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 skomputeryzowanych danych związanych z działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wyboru komputerów, usługi
doradcze w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
użycia komputerów, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące administrowania technologią
informacyjną, usługi komputerowego przetwarzania informacji z zakresu działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane
on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi
konsultacyjne w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi porównywania rozwiązań w działalności gospodarczej, usługi reklamowe
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi
w zakresie analizy danych dotyczących działalności gospodarczej, wsparcie dla pracowników w sprawach z zakresu
działalności gospodarczej, wsparcie i doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą i jej organizacji, outsourcing [doradztwo biznesowe], systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, usługi ekspertów
do spraw efektywności działalności gospodarczej, usługi
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ekspertów w zakresie wydajności przedsiębiorstw, usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, sprzedaż, w tym za pośrednictwem sieci
Internet: oprogramowania komputerowego oprogramowania do telefonów komórkowych, usługi w zakresie Business
Intelligence [analityki biznesowej], audyt działalności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej w zakresie technologii teleinformatycznych, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży
korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: urządzenia dla punktów sprzedaży,
urządzenia do przetwarzania danych, kasy rejestrujące, kasy
fiskalne, automatyczne kasy fiskalne, kasy fiskalne on-line,
kasy rejestrujące on-line, elektroniczne kasy rejestrujące, drukarki rejestrujące, drukarki fiskalne, drukarki etykiet, drukarki
kodów kreskowych, czytniki kodów kreskowych, czytniki
[sprzęt do przetwarzania danych], skanery kodów kreskowych, dekodery kodów kreskowych, terminale kodów kreskowych, urządzenia do etykietowania do użytku biurowego, metkownice, przenośne drukarki etykiet [sprzęt biurowy],
czytniki etykiet [dekodery], terminale POS, kolektory [terminale] danych, terminale komputerowe, terminale do płatności elektronicznych, terminale elektroniczne do punktów
sprzedaży, wagi elektroniczne, ekrany dotykowe [elektroniczne], drukarki, drukarki termiczne, oprogramowanie komputerowe [programy], oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie sprzętowe, szuflady kasowe, taksometry, lampy
taxi, bileterki fiskalne, akcesoria do kas fiskalnych, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie kas rejestrujących, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie kas fiskalnych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie drukarek fiskalnych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wag elektronicznych, legalizacja
taksometrów, legalizacja wag elektronicznych, 37 serwis
urządzeń elektronicznych, instalacja i naprawa sprzętu komputerowego, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu do sieci komputerowych i technologii
informacyjnej, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawa komputerów, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego
i urządzeń telekomunikacyjnych, instalowanie, konserwacja
i naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja i naprawa
drukarek 3D, naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego do urządzeń przetwarzających dane, naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, usługi konsultacyjne związane z instalacją, konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego, usługi doradcze związane z konserwacją i naprawą
sprzętu mechanicznego i elektrycznego, usługi serwisowe,
instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń
biurowych, naprawa elektronicznych systemów kasowych,
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
maszyn i urządzeń biurowych, konserwacja terminali
do przetwarzania danych, serwis urządzeń techniki sklepowej, montaż i serwis urządzeń TAXI, 42 hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], oprogramowanie komputerowe (instalacje -), oprogramowanie
komputerowe (projektowanie -), oprogramowanie komputerowe (wypożyczanie -), oprogramowanie komputerowe
(aktualizacja -), rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem komputerowym [pomoc techniczna], udzielanie porad
technicznych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem
komputerowym, usługi doradcze związane z oprogramowa-
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niem używanym w obszarze handlu elektronicznego, usługi
kalibracji związane z oprogramowaniem komputerowym,
usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem komputerowym, usługi pomocy technicznej związane z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, wypożyczanie
sprzętu i urządzeń komputerowych, wypożyczanie sprzętu
komputerowego i komputerowych urządzeń peryferyjnych,
wypożyczanie urządzeń kodujących, wypożyczanie urządzeń pomiarowych, usługi doradcze ekspertów w zakresie
sieci informatycznych, usługi konsultacyjne ekspertów
w związku ze sprzętem informatycznym, usługi w zakresie
ekspertyz technologicznych, instalacja, utrzymanie, naprawa
i serwis oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego dla
systemów komputerowych, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego, instalacja, naprawa
i utrzymanie oprogramowania komputerowego, utrzymanie
i naprawa oprogramowania, projektowanie programów
do przetwarzania danych, projektowanie programów komputerowych, projektowanie sieci komputerowych na rzecz
osób trzecich, projektowanie stron domowych i stron internetowych, projektowanie stron internetowych, projektowanie stron głównych i witryn internetowych, projektowanie
stron głównych, projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami, projektowanie systemów informatycznych, projektowanie systemów informatycznych
dotyczących zarządzania, projektowanie systemów magazynowania danych, projektowanie systemów komputerowych,
projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn
internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem i opracowywaniem komputerowych urządzeń peryferyjnych, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, digitalizacja dokumentów jako skanowanie, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, elektroniczna konwersja
danych lub programów, hosting serwerów, konserwacja
oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, powielanie oprogramowania
komputerowego, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, programowanie komputerów,
udostępnianie miejsca na serwerach w formie stron internetowych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, projektowanie i opracowywanie oprogramowania antywirusowego, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, wypożyczanie i hosting serwerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego
do zarządzania finansami, wypożyczanie oprogramowania
do komputerowych baz danych, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, inżynieria komputerowa, inżynieria oprogramowania komputerowego, inżynieria oprogramowania, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie, aktualizacja
i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego
i baz danych, dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu i oprogramowania kom-
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puterowego, dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów oprogramowania komputerowego,
badania związane z opracowywaniem programów i oprogramowania komputerowego, badania związane z opracowywaniem oprogramowania komputerowego, opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego,
opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego do baz danych, opracowywanie oprogramowania
komputerowego, opracowywanie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, opracowywanie oprogramowania komputerowego w zakresie logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, opracowywanie
oprogramowania komputerowego do użytku z systemami
przełączającymi sterowanymi komputerowo, opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku z programowalnymi sterownikami, opracowywanie rozwiązań oprogramowania komputerowego dla dostawców i użytkowników Internetu, opracowywanie projektów technicznych
w dziedzinie sprzętu i oprogramowania komputerowego,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do sterowania procesami, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania
bazami danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do logistyki, projektowanie,
opracowywanie i programowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do szacowania i obliczania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do zarządzania łańcuchem dostaw, usługi doradcze i konsultingowe związane
z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu komputerowego, sieci informatycznych, komputerowych baz danych,
udostępnianie programów bezpieczeństwa komputerowego w zakresie zarządzania ryzykiem, usługi bezpieczeństwa
komputerowego w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem do sieci, monitorowanie systemów komputerowych
do celów bezpieczeństwa, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo techniczne dotyczące bezpieczeństwa, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, aktualizacja oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom
komputerowym, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie
monitorowania systemów bezpieczeństwa komputerowego, usługi uwierzytelniania w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, usługi programowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa danych elektronicznych, utrzymanie
oprogramowania komputerowego dotyczące bezpieczeństwa komputerowego oraz ochraniające komputer przed
zagrożeniami, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w dziedzinie integracji systemów komputerowych, doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, doradztwo związane
z aktualizacją oprogramowania komputerowego, doradztwo
związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, doradztwo związane
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z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem stron głównych i stron internetowych, komputerowy sprzęt (doradztwo w zakresie -),
profesjonalne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, profesjonalne doradztwo w dziedzinie komputerów, konwersja programów komputerowych i danych, inna
niż konwersja fizyczna, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, przechowywanie danych
elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform komputerowych,
tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wdrożenia i serwis oprogramowania, doradztwo i konsultacje
w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, dostosowywanie sprzętu i oprogramowania komputerowego,
usługi doradcze i informacyjne w zakresie komputerowych
urządzeń peryferyjnych, świadczenie usług informacyjnych,
konsultacyjnych i doradczych w zakresie oprogramowania
komputerowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

517601
(220) 2020 08 28
ADAMPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Zaścianki
(znak słowno-graficzny)
ECT

(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.04, 26.13.25
(510), (511) 39 spedycja towarów, usługi agencji spedycyjnej, transport ładunków, logistyka transportu, transport
kontenerów, składowanie kontenerów, przeładunek kontenerów, wypożyczanie kontenerów ładunkowych, usługi odpraw, magazynowanie celne, usługi przeładunkowe, udzielanie porad związanych z usługami spedycyjnymi.
(210)
(731)
(540)
(540)

517602
(220) 2020 08 28
BARTER SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok
(znak słowno-graficzny)
Viper

(540) (znak słowny)
(540) Nucleoplex
(510), (511) 5 leki dla ludzi, leki do użytku medycznego, leki
pomocnicze, żywność i napoje dietetyczne, w szczególności
suplementy diety, żywność homogenizowana, dietetyczne
środki spożywcze do celów medycznych, żywność dla niemowląt, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
517607
(220) 2020 08 30
NORSA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Hepaset Pro
(510), (511) 5 leki dla ludzi, leki do użytku medycznego, leki
pomocnicze, żywność i napoje dietetyczne, w szczególności
suplementy diety, żywność homogenizowana, dietetyczne
środki spożywcze do celów medycznych, żywność dla niemowląt, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(210)
(731)

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

(210)
(731)

517606
(220) 2020 08 30
NORSA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

517614
(220) 2020 08 30
GŁOWACKI JAKUB ŚWIAT SZYBEK, Tczew
(znak słowno-graficzny)
świat szybek

(531) 16.01.01, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi, usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, usługi sprzedaży detalicznej związane
z akcesoriami do telefonów i smartfonów, 37 naprawa urządzeń elektronicznych, naprawa i konserwacja smartfonów,
naprawa telefonów.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.08
(510), (511) 4 węgiel, węgiel drzewny [paliwo], drewno opałowe, paliwo gazowe, ekogroszek.
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517615
(220) 2020 08 30
KOĆWIN WOJCIECH TCE, Tarnów
(znak słowno-graficzny)
tce TWOJE CENTRUM EDUKACJI

29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.23,
26.11.01, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 41 kursy szkoleniowe, kursy instruktażowe, prowadzenie kursów, zapewnianie kursów instruktażowych, zapewnianie kursów szkoleniowych, prowadzenie kursów edukacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie
kursów instruktażowych, produkcja materiałów kursowych
rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, usługi w zakresie
zapewniania kursów szkoleniowych, usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, organizowanie
uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych, produkcja
materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych
wykładach, organizacja szkoleń, szkolenia edukacyjne, szkolenie
zaawansowane, wyznaczanie standardów szkoleń, szkolenia
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dla dorosłych, organizowanie programów szkoleniowych, doradztwo w zakresie szkoleń, warsztaty w celach szkoleniowych,
usługi instruktażowe i szkoleniowe, organizowanie pokazów
w celach szkoleniowych, edukacja, edukacja dorosłych, dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja [nauczanie], edukacja
zawodowa, edukacyjne usługi doradcze, opracowywanie materiałów edukacyjnych, publikacja materiałów edukacyjnych,
rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, wypożyczanie
materiałów edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie materiałów drukowanych
dotyczących edukacji, produkcja i wypożyczanie materiałów
edukacyjnych i instruktażowych.
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517670
(220) 2020 08 31
KDK PARTNER W BIZNESIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) itu thai spa MASAŻ TAJSKI I BALIJSKI

(210)
(731)

517655
(220) 2020 08 31
LEGENDARY POLISH BRAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefów
(540) (znak słowny)
(540) CZERWONA KARTKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210)
(731)

517656
(220) 2020 08 31
LEGENDARY POLISH BRAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefów
(540) (znak słowny)
(540) WÓDKA WILANOWSKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210)
(731)

517662
(220) 2020 08 31
PAZGRAT DOMINIK, Poznań;
ROSENBEIGER ADRIAN, Kaźmierz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COCONAUT
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 29 mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów
kulinarnych, mleko kokosowe jako napój, oleje jadalne, olej
kokosowy do celów spożywczych, 30 słodycze, czekolada,
lody, sorbety i inne jadalne lody, cukier, 32 woda kokosowa
jako napój, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)
(540)
(540)

517663
(220) 2020 08 31
VOTUM ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
VOTUM ENERGY

(531) 26.02.18, 27.05.01, 29.01.02, 29.01.08
(510), (511) 37 instalacja i montaż odnawialnych źródeł
energii w szczególności systemów paneli fotowoltaicznych,
42 doradztwo techniczne, projektowanie techniczne, audyty techniczne.

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24,
26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.12,
26.11.13
(510), (511) 3 aromaty, aromatyczne olejki eteryczne, kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], geraniol, esencje i olejki eteryczne, esencje eteryczne, esencja mięty [olejek eteryczny], esencja badianowa, emulgowane olejki eteryczne, cytronowe olejki eteryczne, cytrynowe olejki eteryczne, aromaty
do ciast (olejki eteryczne), aromaty do napojów [olejki eteryczne], aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych,
aromaty do żywności [olejki eteryczne], aromaty do żywności
w postaci olejków esencyjnych, aromaty [olejki aromatyczne],
aromaty [olejki eteryczne], aromaty spożywcze sporządzone
z olejków eterycznych, aromaty do ciastek [olejki eteryczne],
kocanka [olejki eteryczne], olej lawendowy, naturalne olejki
eteryczne, olejki eteryczne, olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], olejki do perfum i zapachów, olejki do celów perfumeryjnych, olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], olejki destylowane do pielęgnacji urody, olejek z wyciągiem z owoców amla do celów kosmetycznych, olejek z drzewa herbacianego, olejek sosnowy, olejek różany, olejek migdałowy, olejek miętowy surowy, olejek lawendowy, olejek jaśminowy, olejek golteriowy, olej kokosowy do celów kosmetycznych, olej rycynowy do celów kosmetycznych, olejki eteryczne cytronowe, olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, olejki eteryczne do użytku osobistego, olejki eteryczne
do użytku w gospodarstwie domowym, olejki eteryczne
do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, olejki eteryczne na kojenie nerwów, olejki eteryczne z cytryny, olejki
eteryczne z drzewa cedrowego, olejki eteryczne z drzewa
sandałowego, olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki nielecznicze, olejki perfumowane do produkcji preparatów
kosmetycznych, olejki zapachowe, olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, produkty perfumeryjne,
olejki esencjonalne, polepszacze smaku do żywności [olejki
eteryczne], preparaty aromaterapeutyczne, roślinne olejki
eteryczne, safrol, terpeny [olejki eteryczne], woda kwiatowa,
zmieszane olejki eteryczne, preparaty do mycia i pielęgnacji
ciała, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, balsamy, inne niż do celów medycznych, bawełna
do celów kosmetycznych, bawełniane płatki kosmetyczne,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki
nasączane preparatami kosmetycznymi, gaziki do celów kosmetycznych, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki
do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne,
kosmetyki naturalne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki nie-
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lecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w gotowych zestawach,
kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki zawierające kwas
hialuronowy, kosmetyki zawierające pantenol, krem do skórek wokół paznokci, kremy do masażu, nie do celów leczniczych, lakier do celów kosmetycznych, maści do celów kosmetycznych, nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, nielecznicze balsamy, nielecznicze kuracje do skóry
głowy, nielecznicze mleczka, nielecznicze mleczka do skóry,
nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt,
nielecznicze produkty toaletowe, odżywki do skórek wokół
paznokci, olejek bergamotowy, olejki do celów kosmetycznych, olejki do masażu, olejki do masażu, nielecznicze, olejki
eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, olejki i płyny
do masażu, olejki mineralne [kosmetyki], olejki toaletowe, papierowe ręczniki do rąk nasączone kosmetykami, perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], perfumowane
balsamy [preparaty toaletowe], piperonal do użytku kosmetycznego, płatki oczyszczające nasączone preparatami toaletowymi, płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, preparaty do pedicure, preparaty higieniczne w postaci środków
toaletowych, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, preparaty ścierne do ciała, preparaty zmiękczające
[kosmetyki], puszki bawełniane do celów kosmetycznych,
świece do masażu do celów kosmetycznych, tłuszcze
do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych,
wodorosty do zastosowań w kosmetologii, woski do masażu, żel z aloesem do celów kosmetycznych, żele do masażu,
inne niż do celów medycznych, zestawy kosmetyków, wata
do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna, wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, środki wyszczuplające
[kosmetyki], inne niż do celów medycznych, środki do usuwania skórek wokół paznokci, środki czyszczące do szczoteczek
i pędzelków kosmetycznych, 44 usługi kosmetyczne, usługi
kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi w zakresie porad kosmetycznych, masaż, masaż
gorącymi kamieniami, masaż i masaż terapeutyczny shiatsu,
masaż sportowy, masaż tajski, masaż tkanek głębokich, usługi
masażu stóp, depilacja woskiem, doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji
ciała i urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
doradztwo w zakresie urody, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, konsultacje dotyczące kosmetyków, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, kosmetyczny zabieg
laserowy skóry, kuracje do włosów, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg,
manicure, usługi manicure, męskie salony fryzjerskie, mycie
włosów szamponem, nakładanie produktów kosmetycznych
na ciało, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, odbudowa włosów, ozdabianie ciała, usługi w zakresie ozdabiania ciała, analiza kolorów [usługi kosmetyczne], analiza kosmetyczna, dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie],
elektroliza do celów kosmetycznych, elektroliza kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, salony fryzjerskie, fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, łaźnie publiczne do celów higienicznych, pielęgnacja stóp, pielęgnacja
urody, pielęgnacja urody dla ludzi, salony fryzjerskie, salony
piękności, ścinanie włosów, solaria, stylizacja, układanie wło-
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sów, świadczenie usług przez salony piękności, usługi koloryzacji brwi, usługi gabinetów odchudzania, usługi farbowania
brwi, usługi farbowania rzęs, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi farbowania włosów, usługi fryzjerskie,
usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi doradztwa
on-line w zakresie makijażu, usługi doradztwa dotyczącego
makijażu i nakładania makijażu, usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone on-line lub osobiście, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi doradcze dotyczące
urody, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi
doradcze dotyczące kosmetyków, usługi charakteryzatorów,
udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, udzielanie informacji o urodzie, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu,
usługi lecznicze w zakresie polepszania krążenia, usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, usługi lecznicze
związane z odrastaniem włosów, usługi manicure świadczone podczas wizyt domowych, usługi manicure i pedicure,
usługi pedicure, usługi pielęgnacji paznokci rąk, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji
urody, usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie
rzęs, usługi prostowania włosów, usługi przedłużania rzęs,
usługi rozjaśniania włosów, usługi salonów fryzjerskich, usługi
salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi salonów piękności,
usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi
spa, usługi tatuażu brwi, usługi terapii mikroigłowej, usługi
saun, usługi sauny na podczerwień, usługi solariów, usługi solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące, usługi salonu
opalania natryskowego, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji
urody, usługi w zakresie kuracji odchudzających, usługi w zakresie makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego,
usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie mikropigmentacji, usługi w zakresie pielęgnacji skóry,
usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, usługi
w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji
włosów, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi
w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko
[spa], usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji owłosienia, usługi w zakresie udostępniania obiektów i sprzętu solariów, usługi w zakresie usuwania włosów, usługi w zakresie
zabiegów upiększających, usługi wizażystów, usługi woskowania ciała ludzkiego, usługi woskowania ciała w celu usuwania włosów u ludzi, usługi zabiegów na cellulitis, usługi zabiegów na cellulit, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, usuwanie
cellulitu z ciała, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne
dla ciała, zabiegi depilacyjne, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, zabiegi kosmetyczne dla
twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody, fizjoterapia, informacje dotyczące masażu, konsultacje z dziedziny
żywienia, leczenie alergii, leczenie odwykowe pacjentów
nadużywających środki odurzające, leczenie pacjentów uzależnionych od narkotyków, leczenie pacjentów uzależnionych od substancji narkotycznych, leczenie uzależnienia
od narkotyków, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo w zakresie
diety i odżywiania się, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo żywieniowe, dostarczanie informacji dotyczących moksybucji, hydroterapia, aromaterapia, doradztwo
dietetyczne, doradztwo dotyczące alergii, moksybucja, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, planowanie i nadzorowanie diety, planowanie i nadzorowanie diet
odchudzających, planowanie programów odchudzających,
poradnictwo dietetyczne, poradnictwo w zakresie odżywia-
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nia, poradnictwo związane z terapią zajęciową, poradnictwo
żywieniowe, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony
zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, profesjonalne doradztwo związane z dietą, refleksologia, rehabilitacja fizyczna,
świadczenie usług w zakresie programów odchudzania, talasoterapia, tradycyjny masaż japoński, udzielanie informacji
na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych, udzielanie informacji w zakresie suplementów diety
i odżywiania, udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia
przez telefon, udzielanie informacji zdrowotnej, udzielanie informacji związanych z odżywianiem, udzielanie informacji
związanych z tradycyjnym masażem japońskim, udzielanie
informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi,
usługi doradcze dotyczące odżywiania, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi doradcze
w zakresie dietetyki, usługi doradcze w zakresie odchudzania,
usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi doradcze związane z dietą, usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi,
usługi doradztwa związane z odchudzaniem, usługi doradztwa żywieniowego, usługi drenażu limfatycznego, usługi
elektroterapii dla fizjoterapii, usługi informacji medycznej
świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi mikrodermabrazji, usługi refleksologiczne, usługi świadczone przez
dietetyków, usługi w zakresie akupunktury, usługi w zakresie
chiropraktyki, usługi w zakresie medytacji, usługi w zakresie
muzykoterapii, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, zabiegi terapeutyczne dla ciała, ziołolecznictwo.
517698
(220) 2020 08 31
PAKPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Orla
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIERONSKO DOBRA GORZOŁECKA
(210)
(731)

517725
(220) 2020 08 31
CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Half Price Płać tylko połowę!
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty do prania, perfumy, kosmetyki, olejki do ciała i twarzy, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, czasopisma [periodyki], druki, kalendarze, książki,
afisze, plakaty, artykuły papiernicze do pisania, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, karty pocztowe, albumy
fotograficzne, wyroby rymarskie ze skóry, bagaż, torby, parasole i parasolki, przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, sztućce, noże kuchenne, nożyczki, czajniki, ekspresy do kawy (elektryczne), elektryczne tostery, grille elektryczne, modele dekoracyjne wykonane z tworzyw sztucznych,
dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia,
dywany, chodniki i maty, wyroby szklane, wyroby porcelanowe, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego,
pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, przybory do manicure i pedicure, przybory do układania włosów,
elektryczne suszarki do włosów, butelki do karmienia dzieci,
gryzaki na ząbkowanie, smoczki niemowlęce, tekstylia, tkaniny, dzianina [odzież], narzuty, obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, okulary przeciwsłoneczne, gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe, przybory dla
palaczy, świece, lampiony elektryczne, lampiony na świece,
lampy oświetleniowe, latarki, oświetlenie dekoracyjne, zapalniczki elektryczne, kagańce, obroże, smycze dla zwierząt,
ubranka dla zwierząt, posłania dla zwierząt.
(210)
(731)
(540)
(540)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.24, 06.01.02, 06.01.04, 25.01.15, 25.01.25, 26.11.03,
26.11.05, 26.11.13, 26.05.01, 26.05.12, 26.05.15, 26.05.16,
26.05.18, 26.05.22, 06.07.07, 05.01.01, 05.01.05, 05.01.10,
05.01.16
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje].
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517736
(220) 2017 11 06
Rüstü Öczan, Berlin, DE
(znak słowno-graficzny)
ipek

(531)

(531)

27.05.01, 27.05.24, 25.01.15, 26.01.02, 26.01.14, 26.01.15,
06.07.25
(510), (511) 29 mięso i wędliny, ryby, owoce morza, skorupiaki [żywe], nabiał i substytuty nabiału, jaja, produkty jajeczne,
przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), galaretki, galaretki, dżemy, kompo-
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ty, pasty owocowe i warzywne, zupy, bulion, ekstrakty mięsne, fasola konserwowana, oleje i tłuszcze jadalne, przecier
pomidorowy, pasta z papryki, rośliny strączkowe, oliwki, chałwa, syrop glukozowy, pasta sezamowa, oliwa z oliwek, pasty
warzywne, suszone pomidory, zupy błyskawiczne, 30 kawa,
herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, tapioka i sago, mąka
i produkty zbożowe, chleb, wyroby piekarnicze i cukiernicze,
cukier, miód, syropy i melasa, drożdże, proszek do pieczenia,
sól, musztarda, ocet, sosy [przyprawy], przyprawy, mieszanki
przypraw, przyprawy korzenne, aromaty do napojów, chutney [sos przyprawowy], pasty spożywcze, czekolada i desery,
pieczywo, ciasta, tarty i ciasteczka, dodatki piekarnicze, płatki
śniadaniowe, ciasto [masa do pieczenia], słodycze, batoniki
i gumy do żucia, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, makarony, świeże i suszone, owsianka, kasza kukurydziana [hominy], keczup, majonez.
517747
(220) 2020 09 02
GPW ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AmbassadorS

(210)
(731)
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(531) 29.01.13, 03.07.01, 03.07.19, 03.07.24
(510), (511) 38 informacja o telekomunikacji, przesyłanie
informacji, łączność przez terminale komputerowe, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej i dźwiękowej za pomocą komputerów, łączność telefoniczna, usługi ogłoszeń
elektronicznych, poczta elektroniczna, usługi połączeń i tras
połączeń dla telekomunikacji, połączenie ze światową siecią
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, przydzielanie
dostępu do światowej sieci komputerowej, telefonia komórkowa, połączenia telefoniczne, usługi telefoniczne, transmisja programów telewizyjnych, wypożyczanie modemów
i bramek telefonii internetowej, wypożyczanie telefonów,
wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, zlecenia przywoławcze za pomocą środków łączności elektronicznej, transmisja
danych, przetwarzanie danych, usługi telefonii internetowej, obsługa i wynajem infolinii, usługi w zakresie infolinii
serwisowych (help desk), przesyłanie informacji medycznej
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, transmisja plików cyfrowych, transmisja podcastów, usługi w zakresie
wideokonferencji, wspomagane komputerowo przesyłanie
wiadomości i obrazów, wynajem smartfonów.
517802
(220) 2020 09 01
TELEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZTOS TeleGO

(210)
(731)
(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.02, 29.01.08
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla
konsumentów, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, rozrywka i sport, organizowanie programów szkolenia
młodzieży, organizowanie programów szkolenia młodzieży
związanych z branżą budowlaną, organizowanie programów szkolenia dla młodzieży związanych z przemysłem
narzędziowym, usługi edukacyjne w szkołach średnich, nauczanie w szkołach średnich.
(210) 517760
(220) 2020 09 02
(731) Zentiva, k.s., Praga, CZ
(540) (znak słowny)
(540) REIRO
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi,
10 dopochwowe artykuły antykoncepcyjne.
517784
(220) 2020 09 01
TELEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.13.25
(510), (511) 38 informacja o telekomunikacji, przesyłanie
informacji, łączność przez terminale komputerowe, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej i dźwiękowej za pomocą komputerów, łączność telefoniczna, usługi ogłoszeń
elektronicznych, poczta elektroniczna, usługi połączeń i tras
połączeń dla telekomunikacji, połączenie ze światową siecią
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, przydzielanie
dostępu do światowej sieci komputerowej, telefonia komórkowa, połączenia telefoniczne, usługi telefoniczne, transmisja programów telewizyjnych, wypożyczanie modemów
i bramek telefonii internetowej, wypożyczanie telefonów,
wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, zlecenia przywoławcze za pomocą środków łączności elektronicznej, transmisja
danych, przetwarzanie danych, usługi telefonii internetowej, obsługa i wynajem infolinii, usługi w zakresie infolinii
serwisowych (help desk), przesyłanie informacji medycznej
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, transmisja plików cyfrowych, transmisja podcastów, usługi w zakresie
wideokonferencji, wspomagane komputerowo przesyłanie
wiadomości i obrazów, wynajem smartfonów.
517806
(220) 2020 09 03
CAFE SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) Café SILESIA

(531) 27.05.01
(510), (511) 21 artykuły gospodarstwa domowego, ceramiczna zastawa stołowa, ceramiczne serwisy do kawy,
dzbanki do kawy, ekspresy do kawy, nieelektryczne, filiżanki i kubki, filtry do kawy nieelektryczne, kafeterki, kapsułki
na kawę do ponownego napełniania, kubki do kawy, kubki
papierowe, kubki do napojów, miarki do kawy, mieszadełka do kawy, młynki do kawy, nieelektryczne zaparzacze
do kawy z tłokiem, pojemniki do użytku domowego lub
kuchennego, przybory kuchenne, serwisy do kawy, spieniacze do mleka nieelektryczne, szklanki, kieliszki, naczynia
do picia i akcesoria barowe, termoizolacyjne pojemniki i torby na żywność lub napoje, termosy, 30 kawa, kawa [palona,
w proszku, granulowana lub w napojach], koncentraty kawy,
kawa mielona, kawa niepalona, ziarna kawy, mrożona kawa,
esencje kawowe, aromaty kawowe, napoje kawowe, mieszanki kawowe, ekstrakty z kawy, palone ziarna kawy, torebki
z kawą, kapsułki z kawą, napoje na bazie kawy, napoje mrożone na bazie kawy, czekolada, espresso, herbata, kakao, preparaty do sporządzania napojów [na bazie kawy], 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi sprzedaży wysyłkowej, usługi handlu on-line - wszystkie związane ze sprzedażą
towarów, takich jak kawa, herbata, czekolada i napoje na bazie kakao, preparaty do wytwarzania powyższych towarów,
naczynia, wyroby porcelanowe, porcelana, ceramika, zastawa stołowa i wyroby szklane, ekspresy do kawy, zaparzacze,
dzbanki do kawy oraz akcesoria kawowe i barowe, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi kawiarni, usługi barów kawowych, usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów], dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem
furgonetek.
517807
(220) 2020 09 03
KDK PARTNER W BIZNESIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) itu thai spa THAI & BALINESE MASSAGE

(210)
(731)

(531)

26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.11,
26.11.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24,
29.01.12, 24.17.01
(510), (511) 3 aromaty, aromatyczne olejki eteryczne, kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], geraniol, esencje
i olejki eteryczne, esencje eteryczne, esencja mięty [olejek
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eteryczny], esencja badianowa, emulgowane olejki eteryczne, cytronowe olejki eteryczne, cytrynowe olejki eteryczne,
aromaty do ciast (olejki eteryczne), aromaty do napojów
[olejki eteryczne], aromaty do żywności w postaci olejków
eterycznych, aromaty do żywności [olejki eteryczne], aromaty do żywności w postaci olejków esencyjnych, aromaty
[olejki aromatyczne], aromaty [olejki eteryczne], aromaty
spożywcze sporządzone z olejków eterycznych, aromaty
do ciastek [olejki eteryczne], kocanka [olejki eteryczne], olej
lawendowy, naturalne olejki eteryczne, olejki eteryczne, olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], olejki do perfum i zapachów, olejki do celów perfumeryjnych, olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], olejki destylowane do pielęgnacji urody, olejek z wyciągiem z owoców amla do celów
kosmetycznych, olejek z drzewa herbacianego, olejek sosnowy, olejek różany, olejek migdałowy, olejek miętowy surowy,
olejek lawendowy, olejek jaśminowy, olejek golteriowy, olej
kokosowy do celów kosmetycznych, olej rycynowy do celów kosmetycznych, olejki eteryczne cytronowe, olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, olejki eteryczne
do użytku osobistego, olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym, olejki eteryczne do użytku w produkcji
wyrobów zapachowych, olejki eteryczne na kojenie nerwów,
olejki eteryczne z cytryny, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki eteryczne z drzewa sandałowego, olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki nielecznicze, olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, olejki zapachowe, olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, produkty perfumeryjne, olejki esencjonalne, polepszacze smaku do żywności [olejki eteryczne], preparaty
aromaterapeutyczne, roślinne olejki eteryczne, safrol, terpeny [olejki eteryczne], woda kwiatowa, zmieszane olejki eteryczne, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, balsamy, inne niż do celów medycznych, bawełna do celów kosmetycznych, bawełniane płatki kosmetyczne, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączane
preparatami kosmetycznymi, gaziki do celów kosmetycznych, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do użytku
osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki
naturalne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki nielecznicze
i preparaty toaletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki
w formie olejków, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, kosmetyki zawierające pantenol, krem do skórek
wokół paznokci, kremy do masażu, nie do celów leczniczych,
lakier do celów kosmetycznych, maści do celów kosmetycznych, nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym,
nielecznicze balsamy, nielecznicze kuracje do skóry głowy,
nielecznicze mleczka, nielecznicze mleczka do skóry, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty toaletowe, odżywki do skórek wokół paznokci, olejek bergamotowy, olejki do celów kosmetycznych,
olejki do masażu, olejki do masażu, nielecznicze, olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, olejki i płyny do masażu, olejki mineralne [kosmetyki], olejki toaletowe, papierowe ręczniki do rąk nasączone kosmetykami, perfumowane
balsamy do ciała [preparaty toaletowe], perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], piperonal do użytku kosmetycznego, płatki oczyszczające nasączone preparatami toaletowymi, płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, preparaty do pedicure, preparaty higieniczne w postaci środków
toaletowych, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne o działaniu wy-
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szczuplającym, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, preparaty ścierne do ciała, preparaty zmiękczające [kosmetyki], puszki bawełniane do celów kosmetycznych,
świece do masażu do celów kosmetycznych, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wodorosty do zastosowań w kosmetologii, woski do masażu, żel
z aloesem do celów kosmetycznych, żele do masażu, inne
niż do celów medycznych, zestawy kosmetyków, wata
do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna, wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych, środki
do usuwania skórek wokół paznokci, środki czyszczące
do szczoteczek i pędzelków kosmetycznych, 44 usługi kosmetyczne, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi w zakresie porad kosmetycznych, masaż, masaż gorącymi kamieniami, masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, masaż sportowy, masaż tajski, masaż
tkanek głębokich, usługi masażu stóp, depilacja woskiem,
doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące
urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie urody, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, konsultacje dotyczące kosmetyków, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków
za pomocą lasera, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost
włosów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, kuracje do włosów, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, manicure, usługi manicure,
męskie salony fryzjerskie, mycie włosów szamponem, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, odbudowa włosów, ozdabianie ciała, usługi w zakresie ozdabiania ciała, analiza kolorów [usługi kosmetyczne], analiza kosmetyczna, dopinanie
włosów [przedłużanie, zagęszczanie], elektroliza do celów
kosmetycznych, elektroliza kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, salony fryzjerskie, fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, łaźnie publiczne do celów higienicznych, pielęgnacja stóp, pielęgnacja urody, pielęgnacja
urody dla ludzi, salony fryzjerskie, salony piękności, ścinanie
włosów, solaria, stylizacja, układanie włosów, świadczenie
usług przez salony piękności, usługi koloryzacji brwi, usługi
gabinetów odchudzania, usługi farbowania brwi, usługi farbowania rzęs, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi farbowania włosów, usługi fryzjerskie, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi doradztwa on-line
w zakresie makijażu, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone on-line lub osobiście, usługi doradcze
związane z pielęgnacją skóry, usługi doradcze dotyczące
urody, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi
doradcze dotyczące kosmetyków, usługi charakteryzatorów,
udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów,
udzielanie informacji o urodzie, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi konsultacyjne dotyczące
pielęgnacji urody, usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi lecznicze w zakresie polepszania krążenia, usługi
lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, usługi
lecznicze związane z odrastaniem włosów, usługi manicure
świadczone podczas wizyt domowych, usługi manicure
i pedicure, usługi pedicure, usługi pielęgnacji paznokci rąk,
usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji stóp, usługi
pielęgnacji urody, usługi pielęgnacji urody, w szczególności
w zakresie rzęs, usługi prostowania włosów, usługi przedłużania rzęs, usługi rozjaśniania włosów, usługi salonów fryzjer-
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skich, usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi salonów
piękności, usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi salonu
fryzjerskiego dla dzieci, usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi spa, usługi tatuażu brwi, usługi terapii mikroigłowej, usługi saun, usługi sauny na podczerwień, usługi
solariów, usługi solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące, usługi salonu opalania natryskowego, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi w zakresie kuracji odchudzających, usługi w zakresie makijażu, usługi w zakresie
makijażu permanentnego, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie mikropigmentacji, usługi
w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie naciągania
skóry za pomocą lasera, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy,
usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi w zakresie pielęgnacji urody
świadczone przez uzdrowisko [spa], usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji owłosienia, usługi w zakresie udostępniania obiektów i sprzętu solariów, usługi w zakresie usuwania włosów, usługi w zakresie zabiegów upiększających,
usługi wizażystów, usługi woskowania ciała ludzkiego, usługi
woskowania ciała w celu usuwania włosów u ludzi, usługi zabiegów na cellulitis, usługi zabiegów na cellulit, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, usuwanie cellulitu z ciała, zabiegi
kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi depilacyjne, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz
i włosy, zabiegi pielęgnacji urody, fizjoterapia, informacje
dotyczące masażu, konsultacje z dziedziny żywienia, leczenie alergii, leczenie odwykowe pacjentów nadużywających
środki odurzające, leczenie pacjentów uzależnionych od narkotyków, leczenie pacjentów uzależnionych od substancji
narkotycznych, leczenie uzależnienia od narkotyków, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, doradztwo dotyczące
ochrony zdrowia, doradztwo w zakresie diety i odżywiania
się, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo
żywieniowe, dostarczanie informacji dotyczących moksybucji, hydroterapia, aromaterapia, doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące alergii, moksybucja, opieka zdrowotna
w zakresie masaży terapeutycznych, planowanie i nadzorowanie diety, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, planowanie programów odchudzających, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo w zakresie odżywiania, poradnictwo związane z terapią zajęciową, poradnictwo żywieniowe, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia,
profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne
doradztwo w zakresie żywienia, profesjonalne doradztwo
związane z dietą, refleksologia, rehabilitacja fizyczna, świadczenie usług w zakresie programów odchudzania, talasoterapia, tradycyjny masaż japoński, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, udzielanie
informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych,
udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia przez
telefon, udzielanie informacji zdrowotnej, udzielanie informacji związanych z odżywianiem, udzielanie informacji
związanych z tradycyjnym masażem japońskim, udzielanie
informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi,
usługi doradcze dotyczące odżywiania, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, usługi doradcze w zakresie
zdrowia, usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi
doradcze związane z dietą, usługi doradztwa dietetycznego
[medyczne], usługi doradztwa w zakresie kontrolowania
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wagi, usługi doradztwa związane z odchudzaniem, usługi
doradztwa żywieniowego, usługi drenażu limfatycznego,
usługi elektroterapii dla fizjoterapii, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi mikrodermabrazji, usługi refleksologiczne, usługi świadczone
przez dietetyków, usługi w zakresie akupunktury, usługi
w zakresie chiropraktyki, usługi w zakresie medytacji, usługi
w zakresie muzykoterapii, zabiegi terapeutyczne dla twarzy,
zabiegi terapeutyczne dla ciała, ziołolecznictwo.
517808
(220) 2020 09 03
KDK PARTNER W BIZNESIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) itu thai spa
(510), (511) 3 aromaty, aromatyczne olejki eteryczne, kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], geraniol, esencje i olejki eteryczne, esencje eteryczne, esencja mięty [olejek eteryczny], esencja badianowa, emulgowane olejki eteryczne, cytronowe olejki eteryczne, cytrynowe olejki eteryczne, aromaty
do ciast (olejki eteryczne), aromaty do napojów [olejki eteryczne], aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych,
aromaty do żywności [olejki eteryczne], aromaty do żywności
w postaci olejków esencyjnych, aromaty [olejki aromatyczne],
aromaty [olejki eteryczne], aromaty spożywcze sporządzone
z olejków eterycznych, aromaty do ciastek [olejki eteryczne],
kocanka [olejki eteryczne], olej lawendowy, naturalne olejki
eteryczne, olejki eteryczne, olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], olejki do perfum i zapachów, olejki do celów perfumeryjnych, olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], olejki destylowane do pielęgnacji urody, olejek z wyciągiem z owoców amla do celów kosmetycznych, olejek z drzewa herbacianego, olejek sosnowy, olejek różany, olejek migdałowy, olejek miętowy surowy, olejek lawendowy, olejek jaśminowy, olejek golteriowy, olej kokosowy do celów kosmetycznych, olej rycynowy do celów kosmetycznych, olejki eteryczne cytronowe, olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, olejki eteryczne do użytku osobistego, olejki eteryczne
do użytku w gospodarstwie domowym, olejki eteryczne
do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, olejki eteryczne na kojenie nerwów, olejki eteryczne z cytryny, olejki
eteryczne z drzewa cedrowego, olejki eteryczne z drzewa
sandałowego, olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki nielecznicze, olejki perfumowane do produkcji preparatów
kosmetycznych, olejki zapachowe, olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, produkty perfumeryjne,
olejki esencjonalne, polepszacze smaku do żywności [olejki
eteryczne], preparaty aromaterapeutyczne, roślinne olejki
eteryczne, safrol, terpeny [olejki eteryczne], woda kwiatowa,
zmieszane olejki eteryczne, preparaty do mycia i pielęgnacji
ciała, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, balsamy, inne niż do celów medycznych, bawełna
do celów kosmetycznych, bawełniane płatki kosmetyczne,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki
nasączane preparatami kosmetycznymi, gaziki do celów kosmetycznych, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki
do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne,
kosmetyki naturalne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w gotowych zestawach,
kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki zawierające kwas
hialuronowy, kosmetyki zawierające pantenol, krem do skórek wokół paznokci, kremy do masażu, nie do celów leczniczych, lakier do celów kosmetycznych, maści do celów kosmetycznych, nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycz(210)
(731)
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nym, nielecznicze balsamy, nielecznicze kuracje do skóry
głowy, nielecznicze mleczka, nielecznicze mleczka do skóry,
nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt,
nielecznicze produkty toaletowe, odżywki do skórek wokół
paznokci, olejek bergamotowy, olejki do celów kosmetycznych, olejki do masażu, olejki do masażu, nielecznicze, olejki
eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, olejki i płyny
do masażu, olejki mineralne [kosmetyki], olejki toaletowe, papierowe ręczniki do rąk nasączone kosmetykami, perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], perfumowane
balsamy [preparaty toaletowe], piperonal do użytku kosmetycznego, płatki oczyszczające nasączone preparatami toaletowymi, płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, preparaty do pedicure, preparaty higieniczne w postaci środków
toaletowych, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, preparaty ścierne do ciała, preparaty zmiękczające
[kosmetyki], puszki bawełniane do celów kosmetycznych,
świece do masażu do celów kosmetycznych, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wodorosty do zastosowań w kosmetologii, woski do masażu,
żel z aloesem do celów kosmetycznych, żele do masażu,
inne niż do celów medycznych, zestawy kosmetyków, wata
do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna, wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, środki wyszczuplające
[kosmetyki], inne niż do celów medycznych, środki do usuwania skórek wokół paznokci, środki czyszczące do szczoteczek
i pędzelków kosmetycznych, 44 usługi kosmetyczne, usługi
kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi w zakresie porad kosmetycznych, masaż, masaż
gorącymi kamieniami, masaż i masaż terapeutyczny shiatsu,
masaż sportowy, masaż tajski, masaż tkanek głębokich, usługi
masażu stóp, depilacja woskiem, doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji
ciała i urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
doradztwo w zakresie urody, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, konsultacje dotyczące kosmetyków, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, kosmetyczny zabieg
laserowy skóry, kuracje do włosów, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg,
manicure, usługi manicure, męskie salony fryzjerskie, mycie
włosów szamponem, nakładanie produktów kosmetycznych
na ciało, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, odbudowa włosów, ozdabianie ciała, usługi w zakresie ozdabiania ciała, analiza kolorów [usługi kosmetyczne], analiza kosmetyczna, dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie],
elektroliza do celów kosmetycznych, elektroliza kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, salony fryzjerskie, fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, łaźnie publiczne do celów higienicznych, pielęgnacja stóp, pielęgnacja
urody, pielęgnacja urody dla ludzi, salony fryzjerskie, salony
piękności, ścinanie włosów, solaria, stylizacja, układanie włosów, świadczenie usług przez salony piękności, usługi koloryzacji brwi, usługi gabinetów odchudzania, usługi farbowania
brwi, usługi farbowania rzęs, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi farbowania włosów, usługi fryzjerskie,
usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi doradztwa
on-line w zakresie makijażu, usługi doradztwa dotyczącego
makijażu i nakładania makijażu, usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone on-line lub osobiście, usługi dorad-
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cze związane z pielęgnacją skóry, usługi doradcze dotyczące
urody, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi
doradcze dotyczące kosmetyków, usługi charakteryzatorów,
udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, udzielanie informacji o urodzie, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu,
usługi lecznicze w zakresie polepszania krążenia, usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, usługi lecznicze
związane z odrastaniem włosów, usługi manicure świadczone podczas wizyt domowych, usługi manicure i pedicure,
usługi pedicure, usługi pielęgnacji paznokci rąk, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji
urody, usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie
rzęs, usługi prostowania włosów, usługi przedłużania rzęs,
usługi rozjaśniania włosów, usługi salonów fryzjerskich, usługi
salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi salonów piękności,
usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi
spa, usługi tatuażu brwi, usługi terapii mikroigłowej, usługi
saun, usługi sauny na podczerwień, usługi solariów, usługi solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące, usługi salonu
opalania natryskowego, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji
urody, usługi w zakresie kuracji odchudzających, usługi w zakresie makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego,
usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie mikropigmentacji, usługi w zakresie pielęgnacji skóry,
usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, usługi
w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji
włosów, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi
w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko
[spa], usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji owłosienia, usługi w zakresie udostępniania obiektów i sprzętu solariów, usługi w zakresie usuwania włosów, usługi w zakresie
zabiegów upiększających, usługi wizażystów, usługi woskowania ciała ludzkiego, usługi woskowania ciała w celu usuwania włosów u ludzi, usługi zabiegów na cellulitis, usługi zabiegów na cellulit, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, usuwanie
cellulitu z ciała, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne
dla ciała, zabiegi depilacyjne, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, zabiegi kosmetyczne dla
twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody, fizjoterapia, informacje dotyczące masażu, konsultacje z dziedziny
żywienia, leczenie alergii, leczenie odwykowe pacjentów
nadużywających środki odurzające, leczenie pacjentów uzależnionych od narkotyków, leczenie pacjentów uzależnionych od substancji narkotycznych, leczenie uzależnienia
od narkotyków, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo w zakresie
diety i odżywiania się, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo żywieniowe, dostarczanie informacji dotyczących moksybucji, hydroterapia, aromaterapia, doradztwo
dietetyczne, doradztwo dotyczące alergii, moksybucja, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, planowanie i nadzorowanie diety, planowanie i nadzorowanie diet
odchudzających, planowanie programów odchudzających,
poradnictwo dietetyczne, poradnictwo w zakresie odżywiania, poradnictwo związane z terapią zajęciową, poradnictwo
żywieniowe, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony
zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, profesjonalne doradztwo związane z dietą, refleksologia, rehabilitacja fizyczna,
świadczenie usług w zakresie programów odchudzania, talasoterapia, tradycyjny masaż japoński, udzielanie informacji
na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, udzie-
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lanie informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych, udzielanie informacji w zakresie suplementów diety
i odżywiania, udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia
przez telefon, udzielanie informacji zdrowotnej, udzielanie informacji związanych z odżywianiem, udzielanie informacji
związanych z tradycyjnym masażem japońskim, udzielanie
informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi,
usługi doradcze dotyczące odżywiania, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi doradcze
w zakresie dietetyki, usługi doradcze w zakresie odchudzania,
usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi doradcze związane z dietą, usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi,
usługi doradztwa związane z odchudzaniem, usługi doradztwa żywieniowego, usługi drenażu limfatycznego, usługi
elektroterapii dla fizjoterapii, usługi informacji medycznej
świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi mikrodermabrazji, usługi refleksologiczne, usługi świadczone przez
dietetyków, usługi w zakresie akupunktury, usługi w zakresie
chiropraktyki, usługi w zakresie medytacji, usługi w zakresie
muzykoterapii, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, zabiegi terapeutyczne dla ciała, ziołolecznictwo.
(210)
(731)
(540)
(540)

517817
(220) 2020 09 02
ZAGOZDON AGNIESZKA AGRO-POL, Bronisze
(znak słowno-graficzny)
bellafresca

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 29 sałatki warzywne, warzywa gotowane, sałatki owocowe, kompozycje owoców przetworzonych, sałatki
i surówki warzywne i owocowo - warzywne świeże i konserwowane, 30 kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla
ludzi, 31 kiełki pszeniczne jako pasza dla zwierząt, świeże warzywa, a mianowicie: buraki, cebula, cukinia, cykoria, jarmuż,
kabaczki, marchew, ogórki, papryki, pory, rabarbar, roszponka, rukola, sałata, soczewica, szpinak, ziemniaki, świeże warzywa liściaste umyte i pakowane, gotowe do spożycia, nieprzetworzona komosa ryżowa, rośliny, w tym zioła ogrodowe, rośliny suszone do dekoracji, nasiona roślin, ziarna zbóż,
w tym sezam jadalny, otręby zbożowe, świeże owoce, w tym
kompozycje świeżych owoców, oliwki świeże, orzechy.
517826
(220) 2020 09 04
JSW IT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HADES

(210)
(731)
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29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 26.05.03, 26.05.10, 26.05.11,
26.03.23, 26.04.01, 26.04.08
(510), (511) 9 dane zapisane elektronicznie, dane zapisane
magnetycznie, dyski optyczne zapisane, dyski wstępnie zaprogramowane, nagrane magnetyczne nośniki danych, pliki multimedialne do pobrania, zapisane pliki danych, oprogramowanie,
freeware [oprogramowanie darmowe], interaktywne multimedialne programy komputerowe, interaktywne oprogramowanie komputerowe, kodowane programy, oprogramowanie
do pobrania, oprogramowanie do sztucznej inteligencji do analizy, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych,
oprogramowanie informatyczne do telefonów komórkowych,
oprogramowanie komputerowe do użytku w podręcznych
przenośnych elektronicznych urządzeniach cyfrowych oraz
innych użytkowych urządzeniach elektronicznych, oprogramowanie komputerowe do pobrania do stosowania jako portfel elektroniczny, oprogramowanie pośredniczące, platformy
oprogramowania komputerowego, programy do przetwarzania danych, programy komputerowe, programy komputerowe
do przetwarzania danych, programy komputerowe przechowywane w formie cyfrowej, programy komputerowe nagrane, zintegrowane pakiety oprogramowania, oprogramowanie
komputerowych systemów operacyjnych, komputerowe systemy operacyjne, programy sterujące komputerowe, nagrane,
komputerowe programy operacyjne, systemy operacyjne,
42 aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych,
aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów
komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, aktualizacja oprogramowania
komputerowego w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, aktualizacja
programów komputerowych, badania i doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, badania w dziedzinie programów i oprogramowania komputerowego, badania w zakresie oprogramowania komputerowego, badania w zakresie programowania komputerowego, badania związane z opracowywaniem oprogramowania komputerowego, badania związane
z opracowywaniem programów i oprogramowania komputerowego, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie
oprogramowania komputerowego, diagnozowanie błędów
w oprogramowaniu komputerowym, doradztwo specjalistyczne związane z programowaniem komputerowym, doradztwo
w zakresie projektowania i opracowywania oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie testowania systemów aplikacyjnych, doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów komputerowych,
doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem
programów komputerowych baz danych, doradztwo związane
z projektowaniem i opracowywaniem programów oprogramowania komputerowego, instalacja i aktualizacja programów
do przetwarzania danych, instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, instalacja
i utrzymanie programów komputerowych, instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja,
konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego dla systemów komputerowych, instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, modyfikowanie programów komputerowych, naprawa
[konserwacja, aktualizacja] oprogramowania komputerowego,
naprawa oprogramowania komputerowego, opracowywanie
baz danych, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania
komputerowego, opracowywanie i konserwacja oprogramo-
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wania komputerowego do baz danych, opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie
i testowanie oprogramowania, opracowywanie i tworzenie
komputerowych programów przetwarzania danych, opracowywanie interaktywnego oprogramowania multimedialnego,
opracowywanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich,
opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz danych, pisanie i aktualizacja
oprogramowania komputerowego, pisanie i projektowanie
oprogramowania komputerowego, pisanie na zamówienie
programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, pisanie oprogramowania komputerowego, pisanie programów do przetwarzania danych, pisanie
programów komputerowych, pisanie programów kontrolnych,
prace badawczo-rozwojowe w zakresie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów, programowanie
komputerów i konserwacja programów komputerowych,
programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania, programowanie komputerowe do przetwarzania danych,
programowanie oprogramowania do importowania danych
i zarządzania nimi, programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do przetwarzania danych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania sterowników, projektowanie i opracowywanie oprogramowania systemowego,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do szacowania i obliczania danych, projektowanie
i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania, projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich,
projektowanie kodów komputerowych, projektowanie komputerowych stron internetowych, projektowanie oprogramowania do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych,
projektowanie oprogramowania sterowników, projektowanie,
konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie, opracowywanie i wdrażanie
oprogramowania, projektowanie stron internetowych, projektowanie systemów informatycznych, projektowanie systemów
informatycznych dotyczących zarządzania, projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami, projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych
na rzecz osób trzecich, świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi inżynieryjne w zakresie programowania komputerowego, usługi konsultacyjne w zakresie programowania
komputerów.
517827
(220) 2020 09 03
ARTUR TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTUR TRAVEL
(210)
(731)
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(531) 24.09.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 prowadzenie agencji i biur turystycznych
oraz usługi turystyczne (z wyjątkiem rezerwacji hoteli i pensjonatów), organizowanie wycieczek, w tym rezerwacji
miejsc, zwiedzania i transportu, organizowanie wycieczek
typu szkolenie lub zwiedzanie, usługi transportu pasażerskiego, usługi transportu lądowego, w tym autobusami,
samochodami, kolejami, usługi transportu powietrznego,
czarterowanie, usługi informacji, rezerwacji i pośrednictwa
w transporcie, 41 organizowanie i prowadzenie seminariów,
kongresów, sympozjów, podróży służbowych, organizowanie i prowadzenie imprez sportowych i kulturalnych, organizowanie targów i wystaw, 43 prowadzenie agencji i biur
zakwaterowania oraz rezerwacji noclegów (hotele, domy
wypoczynkowe, pensjonaty), prowadzenie wynajmu noclegów, prowadzenie hoteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych, usługi barowe oraz posiłków restauracyjnych, prowadzenie kafeterii, restauracji, restauracji samoobsługowych.
517830
(220) 2020 09 04
LIGHTHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lighthouse
(210)
(731)

(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej, badania rynku,
badania opinii publicznej, dystrybucja materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, organizowanie wystaw w celach reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie reklam, wynajmowanie miejsc na umieszczanie reklam, doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej dotyczące zarządzania marką strategii środków marketingowych oraz marketingu i promocji towarów, usługi reklamowe na rzecz osób
trzecich, usługi i doradztwo marketingowe, badania i analizy
marketingowe, budowanie świadomości marki (branding),
rozpowszechnianie materiałów reklamowych również w Internecie, definiowanie celów komunikacyjnych firm, opracowywanie strategii komunikacji firm, przeprowadzanie kampanii reklamowych, tworzenie programów lojalnościowych,
public relations, agencje public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 41 organizowanie i prowadzenie
szkoleń, doradztwo zawodowe i coaching, usługi trenerów
osobistych, szkolenia w zakresie rozwoju osobistego, szkolenia w zakresie public relations, dostarczanie usług edukacyjnych, szkoleniowych oraz usług coachingu za pośrednictwem Internetu.
517838
(220) 2020 09 04
VULCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VULCAN

(210)
(731)
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 26.11.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, w tym
do zarządzania jednostką oświatową / oświatą, oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej wspomagającego nauczanie, oprogramowanie do rzeczywistości
rozszerzonej wspomagającego nauczanie, 16 drukowane materiały szkoleniowe, edukacyjne i instruktażowe,
w tym broszury, instrukcje, książki, podręczniki, poradniki,
35 sprzedaż detaliczna urządzeń i przyrządów multimedialnych wspomagających nauczanie, sprzedaż hurtowa
urządzeń i przyrządów multimedialnych wspomagających nauczanie, sprzedaż detaliczna sprzętu komputerowego, sprzedaż hurtowa sprzętu komputerowego, sprzedaż detaliczna czytników kodów kreskowych, sprzedaż
hurtowa kodów kreskowych, analizy kosztów, badania
i analizy rynkowe, statystyczne badania rynkowe, 41 publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów
drukowanych i publikacji drukowanych, udostępnianie
elektronicznych publikacji on-line [niepobieralnych], publikowanie on-line oraz drukowanych książek, czasopism,
poradników, organizowanie i prowadzenie kursów, warsztatów, seminariów, szkoleń i konferencji, organizowanie
i prowadzenie kursów, warsztatów, seminariów, szkoleń
konferencji on-line, organizowanie i prowadzenie webinariów, usługi szkoleniowe w zakresie prawa i finansów,
zarządzania oświatą, dydaktyką i metodyką nauczania,
usługi doradcze w zakresie oświaty, usługi doradcze w zakresie zarządzania jednostką oświatową / oświatą, usługi
ośrodków doskonalenia kadry kierowniczej oświaty, usługi doradcze w zakresie z opracowania wniosków o dofinansowanie i realizacji projektów współfinansowanych
ze środków publicznych dedykowanych oświacie, 42 projektowanie i tworzenie oprogramowania komputerowego, testowanie oprogramowania komputerowego, wdrażanie oprogramowania komputerowego, utrzymanie,
serwis, rozwój i aktualizacja oprogramowania komputerowego, wsparcie techniczne w zakresie oprogramowania
komputerowego, rozwiązywanie problemów technicznych związanych z oprogramowaniem komputerowym,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
projektowanie, tworzenie, aktualizacja witryn internetowych, hosting i utrzymywanie witryn internetowych, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego, wsparcie
techniczne w zakresie sprzętu komputerowego, rozwiązywanie problemów technicznych związanych ze sprzętem
komputerowym, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo w dziedzinie analizy oprogramowania i systemów komputerowych, udostępnianie on-line
oprogramowania nie do pobrania, w tym do zarządzania
jednostką oświatową / oświatą, wynajem oprogramowania komputerowego, w tym do zarządzania jednostką
oświatową / oświatą, oprogramowanie jako usługa [SaaS],
w tym oprogramowanie do zarządzania jednostką oświatową / oświatą, platforma jako usługa [PaaS], usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS],
usługi doradztwa w zakresie platformy jako usługi [PaaS],
wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci
komputerowych, usługi dostawcy hostingu w chmurze,
hosting komputerowych baz danych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, odzyskiwanie danych komputerowych.
517864
(220) 2020 09 04
VIVADENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) VIVA ESTETICA CENTRUM MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

(531)

29.01.02, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
26.11.02, 26.11.05, 26.11.10, 26.11.12
(510), (511) 44 usługi medyczne, przychodnie lekarskie, prywatne kliniki medyczne, prywatne kliniki dentystyczne, medycyna estetyczna, opieka medyczna, chirurgia plastyczna,
usługi pielęgniarskie, usługi w zakresie opieki zdrowotnej,
usługi stomatologiczne, usługi w zakresie higieny i urody,
usługi dentystyczne, stomatologia estetyczna, stomatologia
zachowawcza, leczenie implantologiczne, leczenie ortodontyczne.
517866
(220) 2020 09 04
GROSZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) groszek

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.12, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 dezodoranty, nasączone chusteczki do użytku
kosmetycznego, chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, preparaty
do depilacji i golenia, mydło, mydło w płynie, kostki sanitarne
i zapachowe, mydła i kremy do golenia, pasty do butów, pasty do podłóg, pasty i mydła do prania, płyny do kąpieli, płyny do mycia naczyń i szyb, płyny do prania i płukania, proszki
do prania, szampony, środki do czyszczenia mebli i dywanów, kremy i balsamy do pielęgnacji ciała, środki do pielęgnacji jamy ustnej, środki do pielęgnacji paznokci, środki
do wybielania i krochmalenia, dezodoranty do ciała, środki
upiększające do celów kosmetycznych, kosmetyki do włosów, ozdoby do celów kosmetycznych, pudry, wyroby perfumeryjne, preparaty toaletowe, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, patyczki z watą do celów kosmetycznych, pumeks,
dezodoranty, nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, preparaty do depilacji
i golenia, mydło, mydło w płynie, kostki sanitarne i zapachowe, mydła i kremy do golenia, pasty do butów, pasty do podłóg, pasty i mydła do prania, płyny do kąpieli, płyny do mycia
naczyń i szyb, płyny do prania i płukania, proszki do prania,
szampony, środki do czyszczenia mebli i dywanów, kremy
i balsamy do pielęgnacji ciała, środki do pielęgnacji jamy ustnej, środki do pielęgnacji paznokci, środki do wybielania
i krochmalenia, dezodoranty do ciała, środki upiększające
do celów kosmetycznych, kosmetyki do włosów, ozdoby
do celów kosmetycznych, pudry, wyroby perfumeryjne, preparaty toaletowe, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, patyczki z watą do celów kosmetycznych, pumeks, 4 świece
zapachowe, świece, 5 podpaski, podpaski higieniczne, pieluchy dla dorosłych, pieluszki dla niemowląt, preparaty witaminowe i mineralne, patyczki do czyszczenia uszu do celów
medycznych, chusteczki nasączone preparatami przeciwbakteryjnymi, żywność dla niemowląt, 6 folia aluminiowa,
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folia metalowa do pakowania, 8 sztućce, maszynki do golenia, ostrza do golenia, noże, nożyce, 9 baterie elektryczne,
komputery, sprzęt komputerowy, tablety, telefony, dyski magnetyczne, magnetyczne nośniki danych, karty magnetyczne kodowane, magnetyczne karty płatnicze, 10 butelki
do karmienia niemowląt, 16 folia spożywcza, worki na śmieci, worki i torby papierowe, chusteczki higieniczne, papier
toaletowy w rolkach, ręczniki papierowe, 21 pojemniki
na chleb, butelki, butelki szklane [pojemniki], szklane naczynia do picia, naczynia obiadowe z porcelany, naczynia do gotowania, naczynia ceramiczne, naczynia ze szkła, naczynia
[artykuły gospodarstwa domowego], czajniki nieelektryczne, garnki kuchenne, gąbki, gąbki kosmetyczne, gąbki
do szorowania, dzbanki, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wędliny, mrożone
mięso, mrożone ryby, owoce i warzywa konserwowane,
mrożone, suszone, gotowane, galaretki owocowe, konfitury,
dżemy, przetwory owocowo-warzywne, konserwy mięsne,
konserwy rybne, pasztety mięsne, konserwowe grzyby, fasola konserwowa, groszek konserwowy, oliwki, kompoty, zupy
i buliony, kisiel, budyń, jaja, mleko, produkty mleczne, śmietana, kefiry, maślanki, jogurty, serki homogenizowane, sery żółte, sery twarogowe, oleje i tłuszcze jadalne, masło, oliwa z oliwek, chipsy ziemniaczane, chipsy owocowe, chipsy warzywne, orzechy prażone, orzechy solone, prażone orzechy ziemne, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki składające się
głównie z ryb, potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, sałatki gotowe, sałatki warzywne, 30 kawa, herbata,
kakao, sztuczna kawa, cukier, ryż, mąka, makarony, ciasto
mrożone, gotowe mieszanki do pieczenia ciasta, polewy
i posypki czekoladowe, proszek do pieczenia, kasze spożywcze, chleb, wyroby piekarnicze, płatki kukurydziane, muesli,
paluszki solone, ciastka, czekolada, batony czekoladowe,
bombonierki, guma do żucia, chałwa, miód, lody, drożdże,
sól, musztarda, majonez, keczup, ocet, sosy, sosy sałatkowe,
przyprawy, ciasta, 31 karma dla zwierząt, świeże owoce,
świeże warzywa, świeże orzechy, rośliny doniczkowe, kwiaty
cięte, 32 napoje bezalkoholowe, woda mineralna, piwo, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), likiery, wódka, brandy, whisky, cydr,
wino, aperitify na bazie wina, rum, miód pitny, 34 cygara,
papierosy, zapalniczki do papierosów, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich,
wyroby tytoniowe, zapałki, 35 usługi w zakresie prowadzenia
hurtowni i sklepów z towarami: sole do konserwowania żywności, filmy do aparatów fotograficznych, ziemia do upraw,
artykuły malarskie: bejce do drewna, farby, kity, kleje, pigmenty, podkłady, preparaty do konserwacji drewna, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, szpachle, artykuły do mycia i czyszczenia: chusteczki nasączane płynem kosmetycznym, kostki
sanitarne i zapachowe, mydła i kremy do golenia, pasty
do butów, pasty do podłóg, pasty i mydła do prania, patyczki z watą do celów kosmetycznych, płyny do kąpieli, płyny
do mycia naczyń i szyb, płyny do prania i płukania, proszki,
pumeksy, szampony, środki do czyszczenia mebli i dywanów, środki do pielęgnacji ciała kremy i balsamy, środki
do pielęgnacji jamy ustnej, środki do pielęgnacji paznokci,
środki do wybielania i krochmalenia, środki przeciwpotowe,
środki upiększające do celów kosmetycznych: cienie, dezodoranty, kosmetyki do włosów, kredki, ozdoby do celów
kosmetycznych, pudry, wyroby perfumeryjne, spirytus denaturowany, świece i znicze, węgiel i podpałka, materiały opatrunkowe - bandaże, pieluchy, pieluchomajtki, plastry, podpaski, tampony, parafarmaceutyki, preparaty do niszczenia
szkodników, środki higieniczne - dezynfekujące, środki
ochrony roślin, żywność dla niemowląt, maszyny i elektryczny sprzęt domowy: depilatory, kosiarki, krajarki do chleba
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i warzyw, kuchnie elektryczne, kuchnie mikrofalowe, maszynki do mięsa, maszyny do szycia, miksery, młynki do kawy,
obieraczki do owoców i warzyw, obrabiarki do metali i drewna, odkurzacze i nawilżacze powietrza, podgrzewacze wody
pralki, prasownice, roboty kuchenne, rozdrabniarki do śmieci, silniki do łodzi, sprężarki, suszarki do włosów, urządzenia
do malowania, urządzenia do mycia naczyń, urządzenia elektromechaniczne do przygotowania napojów, aparaty, nożyki
i akcesoria do golenia, narzędzia ręczne ogrodnicze, narzędzia ręczne i przyrządy dla gospodarstw domowych, noże,
sztućce, narzędzia ręczne: dłuta, lutownice, nożyce, obcinacze, pilniki, piły, przecinaki, rozpylacze, siekiery, śrubokręty,
świdry, tarki, wiertła, tasaki, młotki, sprzęt elektroniczny: odbiorniki audio - video, odbiorniki radiowo - telewizyjne, artykuły elektryczne: baterie, bezpieczniki, dzwonki do drzwi,
lampy błyskowe, lutownice elektryczne, odkurzacze elektryczne, przełączniki elektryczne, przewody elektryczne,
przyciski do dzwonków, puszki przełącznikowe, wtyczki
elektryczne, wyłączniki elektryczne, zamki elektryczne, złącza elektryczne, aparaty fotograficzne, aparaty telefoniczne,
kalkulatory, lornetki, lunety, oprawki do okularów, taśmy magnetyczne, taśmy video, wagi, taśmy i płyty kompaktowe
z nagraną muzyką, artykuły szkolno - biurowe papiernicze:
bloki, farby, gumki, kleje, korektory, linijki, notesy, okładki,
piórniki, plastelina, przybory do pisania i malowania -długopisy, flamastry, kredki, ołówki, pędzelki, pisaki: taśma klejąca,
teczki, temperówki, zeszyty, chusteczki higieniczne, folie
spożywcze, informatory, kalendarze, koperty, książki, mapy
i plany, naczynia jednorazowe, opakowania papierowe, papeterie, papier śniadaniowy, papier toaletowy, pocztówki,
prasa - gazety i tygodniki, reklamówki i woreczki, worki
na śmieci, torby na mrożonki, woreczki do lodu, woreczki
śniadaniowe, transportery na butelki z tworzyw sztucznych
i papieru, pojemniki z tworzyw sztucznych na: pieczywo, ciasto, wyroby mleczarskie, mięso, drób, warzywa, materiały
do uszczelniania: uszczelki do okien, taśmy uszczelniające,
uszczelki, opaski kauczukowe do wieczek słoi, butelki, cukiernice, deski do prasowania, druciaki do szorowania kuchni,
dzbanki, gąbki do celów domowych, grzebienie, kosze
na śmieci, miotły, naczynia kuchenne szklane, naczynia kuchenne metalowe, naczynia kuchenne z tworzyw sztucznych, naczynia z porcelany i porcelitu, naczynia gliniane i kamionkowe, naczynia żaroodporne, pojemniki kuchenne, pojemniki do bielizny, rękawice gumowe, słoje, suszarki do bielizny, szczoteczki do zębów, szczotki do mycia butelek,
szczotki do mycia sedesów, szczotki do rąk, szczotki do włosów, szkło stołowe, ściągaczki do czyszczenia szyb, termometry, wiadra, nakrycia na stoły - obrusy, ręczniki, serwetki,
ściereczki, firanki, koce, kołdry, pościel, tapety z materiału,
zasłony, artykuły krawieckie, pasmanteryjne, haftki, igły, sznurowadła, szpilki, zamki błyskawiczne, zatrzaski, sztuczne
kwiaty, wstążki, artykuły zabawkarskie: gry, zabawki, artykuły
sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt wędkarski, gry komputerowe, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, mięso, ryby, jaja,
mleko, wyroby z mleka, owoce i warzywa konserwowane,
mrożone, suszone, gotowane, galaretki, konfitury, dżemy,
konserwy, pikle, sosy do sałat, zupy i buliony, dania obiadowe, przystawki, żelatyna spożywcza, kawa, herbata, kakao,
cukier, ryż, mąka, tapioka, sago, namiastki kawy, chleb, wyroby cukiernicze: czekolady, batony, bombonierki, gumy do żucia, chałwa, wyroby piekarnicze, miód, syropy, drożdże,
proszki do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, kisiel, budyń,
przyprawy, artykuły dla palących: tytoń, cygara, fajki, papierosy, zapałki, zapalniczki, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu
nimi, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja sprzeda-

55

ży dla osób trzecich, 39 usługi magazynowania, schładzania
i pakowania towarów, usługi transportowe, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi restauracji fast-food, usługi w zakresie przygotowywania posiłków.
(210) 517867
(220) 2020 09 04
(731) GONZALEZ PEREA TAMARA TGP CREATIVE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Moc Afrodyty
(510), (511) 9 książki audio, książki w formacie cyfrowym
do pobierania z Internetu, 16 książki, książki edukacyjne,
książki instruktażowe, publikacje drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 41 edukacja, nauczanie, kształcenie, usługi instruktażowe i szkoleniowe, kursy szkoleniowe,
zapewnianie seminariów szkoleniowych on-line, usługi nauki na odległość świadczone on-line, organizowanie i prowadzenie konferencji, zjazdów, szkoleń, kursów, odczytów,
wykładów, sympozjów, imprez, konkursów, wystaw, usługi
wydawnicze, publikowanie książek i innych publikacji, publikowanie książek instruktażowych, publikowanie elektroniczne on-line, wydawanie audiobooków, doradztwo w zakresie
szkoleń biznesowych, coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], dostarczanie informacji edukacyjnych,
instruktaż w zakresie technik komunikacyjnych, instruktaż
w zakresie pielęgnacji ciała, kształcenie praktyczne [pokazy],
kursy samoświadomości [szkolenia], kursy w zakresie rozwoju osobistego, opracowywanie podręczników edukacyjnych,
informacja o powyższych usługach.
517868
(220) 2020 09 04
GROSZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) groszek

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.12, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia hurtowni
i sklepów z towarami: sole do konserwowania żywności,
filmy do aparatów fotograficznych, ziemia do upraw, artykuły malarskie: bejce do drewna, farby, kity, kleje, pigmenty,
podkłady, preparaty do konserwacji drewna, rozcieńczalniki,
rozpuszczalniki, szpachle, artykuły do mycia i czyszczenia:
chusteczki nasączane płynem kosmetycznym, kostki sanitarne i zapachowe, mydła i kremy do golenia, pasty do butów,
pasty do podłóg, pasty i mydła do prania, patyczki z watą
do celów kosmetycznych, płyny do kąpieli, płyny do mycia
naczyń i szyb, płyny do prania i płukania, proszki, pumeksy,
szampony, środki do czyszczenia mebli i dywanów, środki
do pielęgnacji ciała kremy i balsamy, środki do pielęgnacji
jamy ustnej, środki do pielęgnacji paznokci, środki do wybielania i krochmalenia, środki przeciwpotowe, środki upiększające do celów kosmetycznych: cienie, dezodoranty, kosmetyki do włosów, kredki, ozdoby do celów kosmetycznych,
pudry, wyroby perfumeryjne, spirytus denaturowany, świece
i znicze, węgiel i podpałka, materiały opatrunkowe - bandaże, pieluchy, pieluchomajtki, plastry, podpaski, tampony, parafarmaceutyki, preparaty do niszczenia szkodników, środki
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higieniczne - dezynfekujące, środki ochrony roślin, żywność
dla niemowląt, maszyny i elektryczny sprzęt domowy: depilatory, kosiarki, krajarki do chleba i warzyw, kuchnie elektryczne, kuchnie mikrofalowe, maszynki do mięsa, maszyny
do szycia, miksery, młynki do kawy, obieraczki do owoców
i warzyw, obrabiarki do metali i drewna, odkurzacze i nawilżacze powietrza, podgrzewacze wody pralki, prasownice,
roboty kuchenne, rozdrabniarki do śmieci, silniki do łodzi,
sprężarki, suszarki do włosów, urządzenia do malowania,
urządzenia do mycia naczyń, urządzenia elektromechaniczne do przygotowania napojów, aparaty, nożyki i akcesoria
do golenia, narzędzia ręczne ogrodnicze, narzędzia ręczne
i przyrządy dla gospodarstw domowych, noże, sztućce,
narzędzia ręczne: dłuta, lutownice, nożyce, obcinacze, pilniki, piły, przecinaki, rozpylacze, siekiery, śrubokręty, świdry,
tarki, wiertła, tasaki, młotki, sprzęt elektroniczny: odbiorniki audio - video, odbiorniki radiowo - telewizyjne, artykuły
elektryczne: baterie, bezpieczniki, dzwonki do drzwi, lampy
błyskowe, lutownice elektryczne, odkurzacze elektryczne,
przełączniki elektryczne, przewody elektryczne, przyciski
do dzwonków, puszki przełącznikowe, wtyczki elektryczne,
wyłączniki elektryczne, zamki elektryczne, złącza elektryczne, aparaty fotograficzne, aparaty telefoniczne, kalkulatory,
lornetki, lunety, oprawki do okularów, taśmy magnetyczne,
taśmy video, wagi, taśmy i płyty kompaktowe z nagraną
muzyką, artykuły szkolno - biurowe papiernicze: bloki, farby,
gumki, kleje, korektory, linijki, notesy, okładki, piórniki, plastelina, przybory do pisania i malowania - długopisy, flamastry,
kredki, ołówki, pędzelki, pisaki: taśma klejąca, teczki, temperówki, zeszyty, chusteczki higieniczne, folie spożywcze, informatory, kalendarze, koperty, książki, mapy i plany, naczynia
jednorazowe, opakowania papierowe, papeterie, papier śniadaniowy, papier toaletowy, pocztówki, prasa - gazety i tygodniki, reklamówki i woreczki, worki na śmieci, torby na mrożonki, woreczki do lodu, woreczki śniadaniowe, transportery
na butelki z tworzyw sztucznych i papieru, pojemniki z tworzyw sztucznych na: pieczywo, ciasto, wyroby mleczarskie,
mięso, drób, warzywa, materiały do uszczelniania: uszczelki
do okien, taśmy uszczelniające, uszczelki, opaski kauczukowe
do wieczek słoi, butelki, cukiernice, deski do prasowania, druciaki do szorowania kuchni, dzbanki, gąbki do celów domowych, grzebienie, kosze na śmieci, miotły, naczynia kuchenne szklane, naczynia kuchenne metalowe, naczynia kuchenne z tworzyw sztucznych, naczynia z porcelany i porcelitu,
naczynia gliniane i kamionkowe, naczynia żaroodporne, pojemniki kuchenne, pojemniki do bielizny, rękawice gumowe,
słoje, suszarki do bielizny, szczoteczki do zębów, szczotki
do mycia butelek, szczotki do mycia sedesów, szczotki do rąk,
szczotki do włosów, szkło stołowe, ściągaczki do czyszczenia
szyb, termometry, wiadra, nakrycia na stoły - obrusy, ręczniki, serwetki, ściereczki, firanki, koce, kołdry, pościel, tapety
z materiału, zasłony, artykuły krawieckie, pasmanteryjne, haftki, igły, sznurowadła, szpilki, zamki błyskawiczne, zatrzaski,
sztuczne kwiaty, wstążki, artykuły zabawkarskie: gry, zabawki, artykuły sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt wędkarski,
gry komputerowe, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, mięso,
ryby, jaja, mleko, wyroby z mleka, owoce i warzywa konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, galaretki, konfitury,
dżemy, konserwy, pikle, sosy do sałat, zupy i buliony, dania
obiadowe, przystawki, żelatyna spożywcza, kawa, herbata,
kakao, cukier, ryż, mąka, tapioka, sago, namiastki kawy, chleb,
wyroby cukiernicze: czekolady, batony, bombonierki, gumy
do żucia, chałwa, wyroby piekarnicze, miód, syropy, drożdże,
proszki do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, kisiel, budyń,
przyprawy, artykuły dla palących: tytoń, cygara, fajki, papierosy, zapałki, zapalniczki, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu
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nimi, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(210)
(731)
(540)
(540)

517869
(220) 2020 09 04
GONZALEZ PEREA TAMARA TGP CREATIVE, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Moc Afrodyty OBUDŹ W SOBIE BOGINIĘ!

(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 9 książki audio, książki w formacie cyfrowym
do pobierania z Internetu, 16 książki, książki edukacyjne,
książki instruktażowe, publikacje drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 41 edukacja, nauczanie, kształcenie, usługi instruktażowe i szkoleniowe, kursy szkoleniowe,
zapewnianie seminariów szkoleniowych on-line, usługi nauki na odległość świadczone on-line, organizowanie i prowadzenie konferencji, zjazdów, szkoleń, kursów, odczytów,
wykładów, sympozjów, imprez, konkursów, wystaw, usługi
wydawnicze, publikowanie książek i innych publikacji, publikowanie książek instruktażowych, publikowanie elektroniczne on-line, wydawanie audiobooków, doradztwo w zakresie
szkoleń biznesowych, coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], dostarczanie informacji edukacyjnych,
instruktaż w zakresie technik komunikacyjnych, instruktaż
w zakresie pielęgnacji ciała, kształcenie praktyczne [pokazy],
kursy samoświadomości [szkolenia], kursy w zakresie rozwoju osobistego, opracowywanie podręczników edukacyjnych,
informacja o powyższych usługach.
517870
(220) 2020 09 04
GROSZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) groszek

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.12, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia hurtowni
i sklepów z towarami: sole do konserwowania żywności,
filmy do aparatów fotograficznych, ziemia do upraw, artykuły malarskie: bejce do drewna, farby, kity, kleje, pigmenty,
podkłady, preparaty do konserwacji drewna, rozcieńczalniki,
rozpuszczalniki, szpachle, artykuły do mycia i czyszczenia:
chusteczki nasączane płynem kosmetycznym, kostki sanitarne i zapachowe, mydła i kremy do golenia, pasty do butów,
pasty do podłóg, pasty i mydła do prania, patyczki z watą
do celów kosmetycznych, płyny do kąpieli, płyny do mycia
naczyń i szyb, płyny do prania i płukania, proszki, pumeksy,
szampony, środki do czyszczenia mebli i dywanów, środki
do pielęgnacji ciała kremy i balsamy, środki do pielęgnacji
jamy ustnej, środki do pielęgnacji paznokci, środki do wybielania i krochmalenia, środki przeciwpotowe, środki upiększające do celów kosmetycznych: cienie, dezodoranty, kosmetyki do włosów, kredki, ozdoby do celów kosmetycznych,
pudry, wyroby perfumeryjne, spirytus denaturowany, świece
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i znicze, węgiel i podpałka, materiały opatrunkowe - bandaże, pieluchy, pieluchomajtki, plastry, podpaski, tampony, parafarmaceutyki, preparaty do niszczenia szkodników, środki
higieniczne - dezynfekujące, środki ochrony roślin, żywność
dla niemowląt, maszyny i elektryczny sprzęt domowy: depilatory, kosiarki, krajarki do chleba i warzyw, kuchnie elektryczne, kuchnie mikrofalowe, maszynki do mięsa, maszyny
do szycia, miksery, młynki do kawy, obieraczki do owoców
i warzyw, obrabiarki do metali i drewna, odkurzacze i nawilżacze powietrza, podgrzewacze wody pralki, prasownice,
roboty kuchenne, rozdrabniarki do śmieci, silniki do łodzi,
sprężarki, suszarki do włosów, urządzenia do malowania,
urządzenia do mycia naczyń, urządzenia elektromechaniczne do przygotowania napojów, aparaty, nożyki i akcesoria
do golenia, narzędzia ręczne ogrodnicze, narzędzia ręczne
i przyrządy dla gospodarstw domowych, noże, sztućce, narzędzia ręczne: dłuta, lutownice, nożyce, obcinacze, pilniki,
piły, przecinaki, rozpylacze, siekiery, śrubokręty, świdry, tarki,
wiertła, tasaki, młotki, sprzęt elektroniczny: odbiorniki audio
- video, odbiorniki radiowo - telewizyjne, artykuły elektryczne: baterie, bezpieczniki, dzwonki do drzwi, lampy błyskowe,
lutownice elektryczne, odkurzacze elektryczne, przełączniki
elektryczne, przewody elektryczne, przyciski do dzwonków,
puszki przełącznikowe, wtyczki elektryczne, wyłączniki elektryczne, zamki elektryczne, złącza elektryczne, aparaty fotograficzne, aparaty telefoniczne, kalkulatory, lornetki, lunety,
oprawki do okularów, taśmy magnetyczne, taśmy video,
wagi, taśmy i płyty kompaktowe z nagraną muzyką, artykuły
szkolno - biurowe papiernicze: bloki, farby, gumki, kleje, korektory, linijki, notesy, okładki, piórniki, plastelina, przybory
do pisania i malowania -długopisy, flamastry, kredki, ołówki,
pędzelki, pisaki: taśma klejąca, teczki, temperówki, zeszyty,
chusteczki higieniczne, folie spożywcze, informatory, kalendarze, koperty, książki, mapy i plany, naczynia jednorazowe, opakowania papierowe, papeterie, papier śniadaniowy, papier toaletowy, pocztówki, prasa - gazety i tygodniki,
reklamówki i woreczki, worki na śmieci, torby na mrożonki, woreczki do lodu, woreczki śniadaniowe, transportery
na butelki z tworzyw sztucznych i papieru, pojemniki z tworzyw sztucznych na: pieczywo, ciasto, wyroby mleczarskie,
mięso, drób, warzywa, materiały do uszczelniania: uszczelki
do okien, taśmy uszczelniające, uszczelki, opaski kauczukowe
do wieczek słoi, butelki, cukiernice, deski do prasowania, druciaki do szorowania kuchni, dzbanki, gąbki do celów domowych, grzebienie, kosze na śmieci, miotły, naczynia kuchenne szklane, naczynia kuchenne metalowe, naczynia kuchenne z tworzyw sztucznych, naczynia z porcelany i porcelitu,
naczynia gliniane i kamionkowe, naczynia żaroodporne, pojemniki kuchenne, pojemniki do bielizny, rękawice gumowe,
słoje, suszarki do bielizny, szczoteczki do zębów, szczotki
do mycia butelek, szczotki do mycia sedesów, szczotki do rąk,
szczotki do włosów, szkło stołowe, ściągaczki do czyszczenia
szyb, termometry, wiadra, nakrycia na stoły - obrusy, ręczniki, serwetki, ściereczki, firanki, koce, kołdry, pościel, tapety
z materiału, zasłony, artykuły krawieckie, pasmanteryjne, haftki, igły, sznurowadła, szpilki, zamki błyskawiczne, zatrzaski,
sztuczne kwiaty, wstążki, artykuły zabawkarskie: gry, zabawki, artykuły sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt wędkarski,
gry komputerowe, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, mięso,
ryby, jaja, mleko, wyroby z mleka, owoce i warzywa konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, galaretki, konfitury,
dżemy, konserwy, pikle, sosy do sałat, zupy i buliony, dania
obiadowe, przystawki, żelatyna spożywcza, kawa, herbata,
kakao, cukier, ryż, mąka, tapioka, sago, namiastki kawy, chleb,
wyroby cukiernicze: czekolady, batony, bombonierki, gumy
do żucia, chałwa, wyroby piekarnicze, miód, syropy, drożdże,
proszki do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, kisiel, budyń,
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przyprawy, artykuły dla palących: tytoń, cygara, fajki, papierosy, zapałki, zapalniczki, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu
nimi, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
517882
(220) 2020 09 07
LŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Byków
(540) (znak słowny)
(540) LANGE LIGHT
(510), (511) 9 czujniki ruchu, urządzenia wejściowe z czujnikiem ruchu, czujniki optyczne, zdalne czujniki temperatury, czujniki wykrywające obiekty, czujniki i detektory,
czujniki do wykrywania intruzów, czujniki do monitorowania ruchów fizycznych, czujniki wykrywające otwieranie i zamykanie okien, urządzenia sterujące oświetleniem,
urządzenia do zdalnego sterowania oświetleniem, ściemniacze światła, włączniki światła, czujniki światła, awaryjne
światła ostrzegawcze, zasilacze sieciowe, zasilacze prądu
stałego i zmiennego, zasilacze awaryjne UPS, urządzenia
do nieprzerywalnego zasilania energii [zasilacze UPS], zasilacze do smartfonów, zasilacze do ogrodzeń elektrycznych, transformatory, elektryczne transformatory sieci
zasilającej, transformatory napięcia elektrycznego, elektryczne łączniki wtykowe, elektryczne łączniki dopasowujące, łączniki elektryczne, 11 oświetlenie ogrodowe,
oświetlenie bezpieczeństwa, oświetlenie zewnętrzne,
oświetlenie elektryczne, oświetlenie ścienne, oświetlenie
wystawowe, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie nastrojowe, oświetlenie awaryjne, oświetlenie sufitowe, wiszące oświetlenie fluorescencyjne, elektryczne oświetlenie
światłowodowe, oświetlenie dachowe [lampy], oświetlenie nastrojowe LED, oświetlenie do celów bezpieczeństwa, oświetlenie sufitowe typu downlight, oświetlenie
bezpieczeństwa obsługiwane przez fotokomórki, oświetlenie bezpieczeństwa zawierające czujnik ciepła, oświetlenie do montażu na ścianie, oświetlenie bezpieczeństwa
zawierające czujnik ruchu, oświetlenie PLS [plazmowy
system oświetlenia], oświetlenie do zastosowania w systemach bezpieczeństwa, oświetlenie bezpieczeństwa zawierające czujnik na podczerwień, światła kontrolne, światła sufitowe, elektryczne światła nocne, światła do instalacji na zewnątrz, światła punktowe do oświetlenia domowego, źródła światła [inne niż do celów medycznych lub
fotograficznych], transformatory oświetleniowe, 35 usługi
sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem.
(210)
(731)

517890
(220) 2020 09 04
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE ZIOŁOLEK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lanoskin
(210)
(731)
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(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.01,
26.11.06, 26.11.12, 26.13.01
(510), (511) 3 kosmetyki.

517905
(220) 2020 09 04
MOJAINWESTYCJA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MOJA INWESTYCJA
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
27.05.21, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze,
nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne,
audiowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywania i do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji,
reprodukcji lub przetwarzania obrazu lub danych, nagrane
media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania
i przechowywania danych, komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności
gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą,
36 usługi związane z majątkiem nieruchomym, 41 nauczanie, kształcenie.
517947
(220) 2020 09 07
PL CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GESSLER KUCHNIA

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.11.01, 26.11.05,
26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 29 baranina w plastrach, befsztyk z siekanej wołowiny (hamburger), bekon, boczek wieprzowy z grilla [samgyeopsal], burgery, burgery mięsne, burgery z indyka, cielęcina, confity z kaczki, części indyka, drób, drób gotowany,
drób, nieżywy, dziczyzna, dziczyzna konserwowana, filety
z piersi kurczaka, flaki, flaki wieprzowe, flaki wołowe, foie gras
[pasztet sztrasburski], frankfurterki, galaretki mięsne, galarety
mięsne, gęś pieczona, golonka, gotowany indyk, gulasz błyskawiczny, hamburgery, hamburgery z indyka, hamburgery
z kurczaka, indyk, indyk pieczony, jagnięcina pieczona, jagnięcina, przetworzona, kaczka gotowana, kaszanka, kawałeczki bekonu, kawałki kurczaka, kiełbasa pepperoni, kiełbasa
swojska, kiełbaski bratwurst, kiełbaski do hotdogów, kiełbaski konserwowane, kiełbaski wieprzowe, kiełbasy, kiełbasy
wędzone, kiełbasy z kurczaka, krwawa kiszka [kiełbasa], klopsiki drobiowe, konserwa z przyrządzonego mięsa w słoiku,
konserwy drobiowe, konserwy mięsne, konserwy z wołowi-

Nr ZT45/2020

ny, kotlety wieprzowe, krwawa kiszka, kurczak, kurczak gotowany, kurczak grillowany [yakitori], kurczak liofilizowany, kurczak mrożony, kurczak smażony, marynowane nóżki wieprzowe, mielonki (konserwy), mięsa wędzone, mięso gotowane, mięso gotowe do spożycia, mięso i wędliny, mięso
i wyroby mięsne, mięso kacze, mięso kiełbasiane, mięso
konserwowane, mięso mielone [mięso siekane], mięso mrożone, mięso pieczone, mięso pokrojone w plastry, mięso solone, mięso w puszce [konserwy], mięso wędzone, mięso
z indyka, mrożony drób, mrożony indyk, paczkowane mięso,
pastrami, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), peklowana
wołowina w puszce, pieczeń wołowa, pieczone kaczki, pieczony drób, pieczony kurczak, prasowane solone kaczki, produkty mięsne mrożone, produkty mięsne w formie burgerów, produkty z indyka, produkty z jagnięciny, przekąski
na bazie mięsa, przetworzone produkty mięsne, przyrządzone mięso konserwowe w puszce, pulpety drobiowe, pulpety
wołowe, pulpety z kurczaka, pulpety [żywność], salami, sałatka z kurczaka, salceson, schab wieprzowy, siekana wołowina
peklowana, skrzydełka kurczaka, smażone mięso, steki wieprzowe, steki wołowe, steki z mięsa, surowe kiełbasy, suszona
kiełbasa, suszona wołowina w paskach, suszone mięso, suszone mięso kurczaka, suszone mięso z kaczki, szaszłyki jagnięce, szynka, szynka surowa podsuszana [prosciutto], tłusta i mocno przyprawiona kiełbasa [knockwurst], udka z kurczaka, wątroba, wędliny, wieprzowina, wieprzowina konserwowa, wieprzowina pieczona, wołowina, wołowina gotowa
do spożycia, wołowina w plastrach, pasztet mięsny, pasztet
z gęsich wątróbek, pasztet z kurczaka, pasztet z wątróbki,
biały ser, desery jogurtowe, desery mleczne, dipy, dipy serowe, jogurt, jogurt sojowy, jogurt z mleka koziego, jogurty,
jogurty kremowe, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, jogurty o smaku owocowym, jogurty pitne, jogurty smakowe,
kefir [napój mleczny], margaryna, maślanka, masło, masło
czosnkowe, masło ghee, masło mieszane, masło z ziołami,
mleczne produkty, mleko, mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko kokosowe do stosowania
jako napój, mleko kokosowe [napój], produkty serowarskie,
przetwory twarożkowe, ser miękki, ser mieszany, ser o niskiej
zawartości tłuszczu, ser z ziołami, sery dojrzewające, przekąski na bazie sera, ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, jadalny olej rzepakowy, koncentrat masła, masło solone,
masło do użytku w gotowaniu, masło klarowane, olej rzepakowy jadalny, olej z oliwek jadalny, olej z siemienia lnianego
[jadalny], olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oleje do gotowania, oleje jadalne, oleje smakowe, oleje spożywcze, oleje z przyprawami, oliwa z oliwek, oliwa z oliwek
z pierwszego tłoczenia, smalec, wyroby z masła, bulion wołowy, buliony, falafel, gotowe dania składające się głównie
z mięsa, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki gotowane
składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki
gotowane składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny,
gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, gotowe posiłki gotowane składające się głównie
z indyka, gotowe posiłki gotowane składające się głównie
z dziczyzny, gotowe posiłki gotowane składające się głównie
z owoców morza, gotowe posiłki gotowane składające się
głównie z substytutów mięsa, gotowe posiłki gotowane składające się głównie z ryb, gotowe posiłki gotowane składające
się głównie z kaczki, gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny
składnik], gotowe posiłki zawierające [głównie] boczek, gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, gotowe posiłki
zawierające [głównie] jajka, guacamole, guacamole [pasta
z awokado], gulasz wołowy, gulasze, muffiny jajeczne, potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, potrawy mięsne gotowane, pulpety, sałatka cezar, sałatka ziemniaczana,
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sałatki drobiowe, sałatki gotowe, sałatki na bazie ziemniaków,
sałatki podawane na przystawkę, sałatki warzywne, sałatki
z roślin strączkowych, szaszłyki, wstępnie ugotowana zupa,
zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z dziczyzny, zupy, zupy w puszkach, zupy z makaronem, batoniki
na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, batoniki
na bazie owoców i orzechów, batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, batony na bazie orzechów
i nasion, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony spożywcze na bazie orzechów, boczniaki ostrygowate,
suszone, borowiki szlachetne, suszone, burgery warzywne,
chipsy bananowe, chipsy jabłkowe, chipsy na bazie warzyw,
chipsy owocowe, chipsy sojowe, chipsy warzywne, chipsy
z batatów fioletowych, chipsy z jarmużu, chipsy ziemniaczane, chipsy ziemniaczane w formie paluszków, chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek, cytryny, przetworzone, czarne
porzeczki, przetworzone, czereśnie, przetworzone, chipsy
o niskiej zawartości tłuszczu, fasola, fasola pieczona w sosie
pomidorowym, fasola przyrządzona w sosie sojowym [kongjaban], fasola w puszkach, fasola z chili, fasolka konserwowa, frytki, frytki gofrowane, frytki ziemniaczane, galaretki,
dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, galaretki owocowe, gotowe dania warzywne, gotowe produkty z warzyw,
grzyby konserwowane, kapusta kwaszona, kapusta, przetworzona, karczochy konserwowe, kiełbaski wegetariańskie,
kiszone warzywa [kimchi], kłącza przetworzone, kompozycje
owoców przetworzonych, konserwowa wieprzowina z fasolą, konserwowane warzywa, konserwowe rośliny strączkowe,
konserwy, marynaty, konserwy z owocami, krojone owoce,
krojone warzywa, mandarynki [konserwowe], mango, przetworzone, marynowana kalarepa, marynowana ostra papryka, marynowana rzodkiewka, marynowana skórka arbuza,
marynowane papryczki jalapeno, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych, mieszanki przekąsek
składających się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki przekąsek składających się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, mieszanki warzywne, mrożone frytki, mrożone owoce, odsmażana fasola,
ogórki korniszone, oliwki, gotowane, oliwki konserwowane,
oliwki konserwowe, oliwki nadziewane, oliwki nadziewane
czerwoną papryką i migdałami, oliwki nadziewane czerwoną
papryką, oliwki nadziewane migdałami, oliwki nadziewane
pesto w oleju słonecznikowym, oliwki nadziewane serem
feta w oleju słonecznikowym, oliwki [przetworzone], oliwki,
suszone, owoce aromatyzowane, owoce glazurowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach, owoce konserwowane w słoikach, owoce marynowane, owoce przetworzone, owoce w plasterkach, konserwowe, owoce w puszkach, papryka konserwowana, papryka marynowana, papryka, przetworzona, pasztet warzywny, pierożki na bazie ziemniaków, pikantne pikle, placki smażone, placki ziemniaczane,
płatki jabłkowe, płatki kokosowe, płatki z brzoskwini, płatki
z kiwi, płatki ziemniaczane, pokrojone sałatki warzywne, pokrojone warzywa, pomarańcze, przetworzone, pomidory
konserwowane, pomidory konserwowe, pomidory obrane
ze skóry, pomidory, przetworzone, preparowane papryki,
produkty z suszonych owoców, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przetwory owocowe [dżemy], przetworzona
kapusta brukselska, przetworzone buraki, przetworzone cebule, przetworzone jabłka, przetworzone morele, przetworzone oliwki konserwowe, purée z warzyw, purée ziemniaczane, rodzynki, rodzynki korynckie, sałatki owocowe, śliwki
konserwowe, śliwki suszone, smażone ziemniaki (placki
ziemniaczane), sok cytrynowy do celów kulinarnych, sok pomidorowy do gotowania, soki owocowe do gotowania, soki
roślinne do gotowania, substytuty mięsa na bazie warzyw,
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suszona żurawina, suszone borówki, suszone grzyby jadalne,
suszone grzyby phallus indusiatus, suszone grzyby shiitake,
suszone mango, suszone orzechy, suszone owoce, uprzednio pokrojone warzywa do sałatek, warzywa kapustne, przetworzone, warzywa konserwowane, warzywa konserwowane [w oleju], warzywa marynowane, warzywa w puszkach,
wędliny wegetariańskie, dżem śliwkowy, dżem z żurawiny,
dżemy, dżemy i marmolady owocowe, dżemy jagodowe,
dżemy malinowe, dżemy owocowe, dżemy truskawkowe,
galareta, galaretki, galaretki z warzyw, hummus, hummus
[pasta z ciecierzycy], kompot żurawinowy, marmolada, marmolady owocowe, masło orzechowe w proszku, masło arachidowe, masło migdałowe, masło z orzechów, masło z orzechów nerkowca, owoce gotowane, owocowe pasty do smarowania, pasta z bakłażana, pasta z oberżyny, pasta z oliwek,
pasta z owoców, pasta z owoców tłoczonych, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty na bazie czosnku do smarowania, pasty warzywne, przecier pomidorowy, tahini [pasta
z ziarna sezamowego], warzywne pasty do smarowania,
czarny kawior, dorsze [nieżywe], filety rybne, filety z wędzonego śledzia, kawior, kawior z łososia, kotlety rybne, potrawy
rybne, produkty z owoców morza, ryby marynowane, ryby
przetworzone, ryby solone, ryby suszone, ryby w puszkach,
śledzie [nieżywe], śledzie, nieżywe, wędzony łosoś, pasty
rybne, pasty z owoców morza, pasty z ryb wędzonych, preparaty do produkcji bulionów, buliony [gotowe], buliony
mięsne, kostki bulionowe, kostki do zup, mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych, mieszanki do zup, wywar,
bulion, wywar z kurczaka, wywar z warzyw, składniki do sporządzania zupy, zupy w proszku, 30 budyń w proszku, ciasta
drożdżowe z nadzieniem z mięsa, ciasta drożdżowe z nadzieniem z owoców, ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw,
herbatniki słodowe, makaron [ciasto], mrożone wyroby piekarnicze, preparaty do ciast, zakwas chlebowy, brązowy cukier, cukier, cukier biały, cukier inwertowany [sztuczny miód],
cukier owocowy, cukier puder, cukier w kostkach, miód,
miód biologiczny do spożycia przez ludzi, miód naturalny,
słodkie pasty do smarowania [miód], słodkie polewy i nadzienia, słodziki naturalne, substytuty cukru, substytuty miodu, marcepan, polewy o smaku czekoladowym, sos czekoladowy, syrop klonowy, syrop kukurydziany, syrop smakowy,
syrop spożywczy, syrop stołowy, syropy smakowe, ananasy
w cieście, bagietki z nadzieniem, banany w cieście, batoniki
na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, batoniki
zbożowe będące zamiennikami posiłków, batony gotowe
do spożycia na bazie czekolady, brioszki (drożdżowe bułeczki), bułki nadziewane, bułki z nadzieniem, chipsy kukurydziane, chipsy kukurydziane o smaku warzyw, chipsy kukurydziane o smaku wodorostów, chipsy [produkty zbożowe], chipsy
ryżowe, chipsy taco, chipsy tortilla, chipsy zbożowe, chrupki
kukurydziane, chrupki kukurydziane o smaku sera, chrupki
ryżowe, chrupki ryżowe w kształcie kulek (arare), chrupki serowe, chrupki serowe [przekąski], chrupki serowe w kształcie
kulek [przekąski], chrupki z pełnego ziarna pszenicy, chrupki
zbożowe, ciasta [słodkie lub słone], ciasteczka ryżowe, ciasteczka owsiane, ciastka z prosa, ciasto na bazie jaj, ciasto
z przyprawionymi owocami, czipsy na bazie zbóż, dania
na bazie ryżu, drób w cieście, dziczyzna w cieście, empanada
(nadziewany pieróg), gorąca kiełbaska i keczup w rozciętych
bułkach, gotowa solona żywność przyrządzona z mąki ziemniaczanej, gotowe dania z ryżu, gotowe do spożycia solone
przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie,
gotowe posiłki w formie pizzy, gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, gotowe potrawy zawierające
[głównie] ryż, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów,
gotowe przekąski na bazie zbóż, kanapki, kanapki z mięsem,
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krakersy krewetkowe, krakersy nadziewane serem, krakersy
o smaku mięsnym, krakersy o smaku przypraw, krakersy
o smaku sera, krakersy o smaku warzyw, krakersy o smaku
ziołowym, krakersy ryżowe, krakersy z preparatów zbożowych, mięso w cieście [gotowe], mrożone paszteciki z mięsem i warzywami, mrożone posiłki składające się głównie
z ryżu, mrożone posiłki składające się głównie z makaronu,
mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, mrożone tosty
francuskie, nachos, owoce pod kruszonką, paszteciki z kiełbaskami, paszteciki z wieprzowiny, placki, placki z fasoli
mung [bindaetteok], placki z kimchi [kimchijeon], placki
z kurczakiem, placki z nadzieniem z warzyw, potrawy gotowe na bazie makaronu, potrawy składające się głównie
z ryżu, potrawy z makaronu, precelki, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie ryżu,
przekąski na bazie tortilli, przekąski na bazie zbóż, przekąski
przygotowane z mąki ziemniaczanej, przekąski przyrządzone z mąki ziemniaczanej, przekąski składające się głównie
z chleba, przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski składające się głównie z ryżu, przekąski
składające się głównie ze zboża, przekąski składające się
z produktów zbożowych, przekąski słone na bazie zbóż,
przekąski słone na bazie kukurydzy, przekąski sporządzone
z produktów zbożowych, przekąski wieloziarniste, przekąski
wykonane z kukurydzy, przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, przekąski wykonane z mąki ryżowej, przekąski wykonane z mąki razowej, przekąski wykonane z mąki zbożowej,
przekąski wykonane z mąki sojowej, przekąski wykonane
z pszenicy, przekąski wykonane z ryżu, przekąski wykonane
ze skrobi zbożowej, przekąski wykonane ze sproszkowanych
sucharów, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski z ekstrudowanej
pszenicy, przekąski z kukurydzy, przekąski z kukurydzy w formie ciasta francuskiego, przekąski z kukurydzy w formie kół,
przekąski z produktów zbożowych, przekąski zbożowe
o smaku sera, quiche, quiche [tarty], solone wyroby piekarnicze, wrapy z kurczakiem, wyroby piekarnicze składające się
z warzyw i mięsa, wyroby piekarnicze składające się z warzyw i drobiu, wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu,
ale również z mięsa, ryb lub warzyw, zawijana kanapka typu
wrap, biała herbata, cappuccino, czekolada, czekolada bezmleczna, czekolada mleczna, czekolada pitna, czekolada
w proszku, czekoladki, czekoladowa kawa, czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, herbata, herbata bez teiny słodzona słodzikami, herbata bezteinowa, herbata chai, herbata chryzantemowa (gukhwacha), herbata cytrusowa z owocu yuzu, herbata czarna,
herbata czarna [herbata angielska], herbata darjeeling [indyjska czarna herbata z prowincji darjeeling], herbata do zaparzania, herbata earl grey, herbata imbirowa, herbata jaśminowa, herbata jaśminowa, inna niż do celów leczniczych, herbata jaśminowa w torebkach, inna niż do celów leczniczych,
herbata lapsang souchong, herbata lipowa, herbata miętowa, herbata mrożona, herbata mrożona (nie do celów medycznych), herbata nienaturalna, herbata o smaku jabłka
[inna niż do celów leczniczych], herbata o smaku pomarańczowym [inna niż do celów leczniczych], herbata oolong,
herbata oolong [herbata chińska], herbata oolong w proszku, herbata owocowa [inna niż do celów medycznych], herbata paczkowana [inna niż do celów leczniczych], herbata
rooibos, herbata rozpuszczalna, herbata rozpuszczalna [inna
niż do celów leczniczych], herbata sfermentowana, nielecznicza herbata sypka, herbata szałwiowa, herbata Tie Guan
Yin, herbata w torebkach, herbata w torebkach (nielecznicza), herbata z białego lotosu (Baengnyeoncha), herbata
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z czerwonego żeń-szenia, herbata z dzikiej róży, herbata
z eleuterokoku [ogapicha], herbata z gryki, herbata z korzenia
łopianu (wooungcha), herbata z kwiatu lipy, herbata z liści
jęczmienia, herbata z prażonego jęczmienia [mugi-cha], herbata z prażonego ryżu brązowego [genmaicha], herbata
z rozmarynu, herbata z rumianku, herbata z wodorostów
kelp, herbata z żeń-szenia, herbata z żeń-szenia [insamcha],
herbata ze słonych sproszkowanych wodorostów (kombu-cha), herbata zielona, herbaty, herbaty aromatyzowane
[inne niż do celów leczniczych], herbaty (nielecznicze) zawierające cytrynę, herbaty o smaku cytryny (nielecznicze),
herbaty o smaku owocowym [inne niż lecznicze], herbaty
owocowe, herbaty ziołowe, inne niż do celów leczniczych,
herbaty ziołowe [napary], japońska zielona herbata, kakao,
kakao do sporządzania napojów, kakao [palone, w proszku,
granulowane lub w napojach], kakao w proszku, kakaowe
napoje, kawa, kombucha, kwiaty i liście jako substytuty herbaty, liście herbaty, mate [herbata], mieszanki herbat, mrożona kawa, mrożone napoje [frappe], napoje składające się
głównie z kawy, napoje sporządzone z kawy, napoje sporządzone z czekolady, napoje sporządzone z herbaty, napoje
sporządzone z kakao, napoje zawierające kakao, palone ziarna kawy, wegańska czekolada pitna, ziarna kawy, batony lodowe, bloki lodu, budynie deserowe w proszku, ciasta lodowe, desery lodowe, desery z warstwą lodów, owoców i bitej
śmietany [parfait], jadalne lody owocowe, jogurt mrożony
[lody spożywcze], jogurt mrożony (mrożone wyroby cukiernicze), kostki lodu, lizaki lodowe, lizaki lodowe o smaku
mlecznym, lizaki lodowe zawierające mleko, lizaki mrożone,
lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, lody, lody aromatyzowane alkoholem, lody bez mleka, lody mleczne, lody
mleczne [lody], lody na bazie jogurtu [lody jako główny
składnik], lody na patyku, lody o smaku czekoladowym, lody
owocowe, lody owocowe w postaci batonów, lody spożywcze, lody truflowe, lody typu sandwich, lody w proszku, lody
wielosmakowe, lody włoskie, lody wodne o smaku owocowym w postaci lizaków, lody wodne [sorbety], lody z owocami, lody zawierające czekoladę, mrożone ciasta jogurtowe,
mrożone kremy budyniowe, mrożone mleczne desery w formie batonów, mrożone mleczne wyroby cukiernicze, mrożone torty jogurtowe, mrożone wyroby cukiernicze na patyku,
mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, oranżada
w proszku [wyroby cukiernicze], owocowe lody, sorbety, sorbety [lody], sorbety [lody wodne], sorbety [wodne lody], tort
lodowy, wegańskie lody, chrzan [sos przyprawowy], cukierki
miętowe [inne niż do celów leczniczych], curry [przyprawa],
curry sproszkowana [przyprawa], curry w proszku, cynamon,
cynamon [przyprawa], cynamon sproszkowany [przyprawa],
czerwona papryka w proszku [gochutgaru], czosnek mielony, czosnek mielony [przyprawa], czosnek przetworzony
do stosowania jako przyprawa, czosnek w proszku, gałka
muszkatołowa, goździki mielone [przyprawa], goździki [przyprawa], harissa [przyprawa], imbir marynowany [przyprawa],
imbir [przyprawa], imbir [przyprawa w proszku], jadalny szafran, kolendra mielona, kolendra, suszona, koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, krem budyniowy
w proszku, sól kuchenna, kurkuma, kurkuma do stosowania
jako przyprawa, laski cynamonu, laski wanilii, marynaty, marynaty zawierające zioła, mieszanki przypraw, ocet jabłkowy,
ocet owocowy, octy, papryka chilli sproszkowana, papryka
[przyprawy], pieprz, pieprz mielony, pieprz [przyprawa],
pieprz syczuański w proszku, pieprz w proszku [przyprawa],
pieprz ziarnisty, pikantne sosy, czatnej i pasty, przygotowany
chrzan [przyprawa], przyprawa curry, przyprawy, przyprawy
do żywności, przyprawy jadalne, przyprawy spożywcze,
przyprawy suche, przyprawy w proszku, słone sosy, sos [jadalny], sos żurawinowy [przyprawa], sosy, sosy [przyprawy],
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zioła suszone, chutney [ostry, gęsty sos], gotowe sosy, imitacja majonezu, keczup, keczup [sos], keczup [sos pomidorowy], ketchup, majonez, majonez wegański, mięsne sosy,
musztarda, pasta z fasoli miso, pasta z fasoli z przyprawami,
pasta z papryki chili będąca przyprawą, pasta z soi (przyprawy), pasty warzywne [sosy], pesto [sos], pieprz syczuański
jako przyprawa, pikantne sosy używane jako przyprawy,
przyprawy smakowe (sosy, marynaty), sos barbecue, sos chili,
sos chrzanowy, sos do spaghetti, sos picante [ostry sos pomidorowy], sos pieprzowy, sos pikantny, sos serowy, sos słodko
- kwaśny, sos tatarski, sos w proszku, sos worcestershire, sosy
chrzanowe, sosy do gotowania, sosy do kurczaka, sosy
do makaronów, sosy do mięsa z grilla, sosy do sałatek, sosy
grzybowe, sosy na bazie majonezu, sosy na bazie pomidorów, sosy pikantne, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sosy
sałatkowe do żywności [sosy], sosy sałatkowe [dressingi],
sosy salsa, sosy w puszkach, sosy ziołowe, budyń ryżowy, budynie deserowe, chałwa, chleb, cukierki, czekoladki z likierem, krakersy, krakersy jadalne, krakersy solone, orzechowe
wyroby cukiernicze, orzechy macadamia w polewie czekoladowej, orzechy w czekoladzie, orzechy w polewie czekoladowej, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], orzeszki
ziemne zatopione w karmelowym batoniku, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, batoniki, batoniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki muesli, batoniki na bazie pszenicy,
batoniki owsiane, batoniki z polewą czekoladową, batoniki
zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], batony sezamowe, batony spożywcze na bazie zbóż, batony zbożowe, ciasta zbożowe
do spożycia przez ludzi, przekąski wytwarzane z muesli, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, bagietki, bajgle, bułeczki,
bułeczki chrupkie, bułeczki na bazie mąki kukurydzianej (almojábana)), bułeczki słodkie, chleb razowy, chleb wielozbożowy, chleb z przyprawami, chleb żytni, chrupiące pieczywo,
ciastka herbaciane, ciastka na bazie drożdży piwnych, ciasta
owsiane spożywcze, drożdżowe bułeczki, herbatniki do aperitifu, herbatniki owsiane spożywcze, herbatniki [słodkie lub
słone], herbatniki z cebulą lub serem, maca, pumpernikiel,
batoniki cukiernicze, batoniki z nadzieniem czekoladowym,
batony czekoladowe, cukierki miętowe, cukierki miętowe
bezcukrowe, cukierki z kakao, cukierki z karmelem, cukierki
z mięty pieprzowej, czekolada mleczna w tabliczkach, czekoladki umieszczone w kalendarzu adwentowym, czekoladki
w kształcie koników morskich, czekoladki w kształcie muszelek, czekoladki w kształcie pralinek, czekoladki wykonane
z cukru, czekoladki z nadzieniem, czekoladki z nadzieniem
o smaku miętowym, czekoladki z nadzieniem piankowym,
dropsy owocowe [słodycze], dropsy owocowe [wyroby cukiernicze], krówka (cukierek), krówki czekoladowe, kukurydza
prażona [popcorn], kukurydza prażona w kuchence mikrofalowej, landrynki, landrynki w kształcie pałeczek [wyroby cukiernicze], lizaki, lizaki [wyroby cukiernicze], nadziewana czekolada, pralinki, praliny wytworzone z czekolady, praliny
z płynnym nadzieniem, słodycze [cukierki], słodycze czekoladowe, słodycze piankowe, słodycze zawierające owoce, toffi,
toffi o strukturze plastra miodu, wyroby cukiernicze w kształcie tabliczek, wyroby cukiernicze z czekolady, brownie [ciastka czekoladowe], ciasta, ciasta czekoladowe, ciasta czekoladowe wykonane z czekoladowego biszkoptu, ciasta mrożone, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, ciasta
na bazie pomarańczy, ciasta słodowe, ciasta w polewie czekoladowej, ciasta wegańskie, ciasta z bakaliami, ciasta z cukierkami, ciasta z dyni, ciasta z kremem, ciasta z kremem [cream pie], ciasta z melasą, ciasta zawierające mięso, ciasteczka,
ciasteczka maślane, ciasteczka migdałowe, ciasteczka
z wróżbą, ciastka, ciastka czekoladowe, ciastka migdałowe,
ciastka na patyku, ciastka owsiane spożywcze, ciastka w po-
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lewie o smaku czekoladowym, ciasto francuskie, ciasto kruche, ciasto kruche z szynką, ciasto migdałowe, ciasto na słodkie wypieki, ciasto o przedłużonej trwałości, ciasto ryżowe
wypełnione dżemem z fasoli (monaka), ciasto śliwkowe,
crème brûlées [przypalony krem], czekoladowe wafle karmelowe, duńskie ciastka maślane, eklerki, herbatniki, herbatniki
czekoladowe, herbatniki do sera, herbatniki o smaku owocowym, herbatniki oblane czekoladą, herbatniki petit-beurre,
herbatniki słodowe do spożycia przez ludzi, herbatniki w polewie czekoladowej, herbatniki w połowie oblane polewą
czekoladową, herbatniki z polewą lukrową, herbatniki zawierające owoce, herbatniki zawierające składniki o smaku czekoladowym, herbatniki zbożowe do spożycia przez ludzi,
kruche ciasto, magdalenki, makaroniki (ciastka), makaroniki
kokosowe, makaroniki [wyroby cukiernicze], naleśniki [cienkie], napoleonki, pączki, pierniczki, piernik, precle polane czekoladą, przekąski w postaci ciast owocowych, sernik, serniki,
słodkie bułeczki typu muffin, słodkie herbatniki do spożycia
przez ludzi, szarlotka, tarty, tarty jajeczne, tarty (słodkie lub
słone), tarty z jabłkami, tarty z kremem jajecznym custard,
tarty z melasą, tarty (z owocami), tarty z polewą, torty truskawkowe, wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby cukiernicze z mąki, wyroby piekarnicze zawierające owoce, wyroby piekarnicze zawierające kremy, wyroby piekarnicze zawierające kremy
i owoce, gryka, przetworzona, kasza bulgur, mąka kokosowa
przeznaczona do spożycia przez ludzi, mąka migdałowa,
mąka z ciecierzycy, mąka z soczewicy, mąka ziemniaczana,
mąka ziemniaczana do celów spożywczych, makaron spożywczy, makarony, potrawy na bazie mąki, produkty żywnościowe z ciasta, przetwory spożywcze na bazie ziaren, przetwory spożywcze na bazie słodu, przetworzone ziarna zbóż
do pokarmów spożywanych przez ludzi, przetworzony
chmiel, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, knedle, makaron azjatycki, makaron błyskawiczny, makaron chiński, makaron chiński chow mein, makaron chiński [niegotowany],
makaron gotowy, makaron gryczany, makaron instant do gotowania, makaron jajeczny, makaron krewetkowy, makaron
muszelki, makaron nitki, makaron noodle, makaron pełnoziarnisty, makaron rurki, makaron ryżowy, makaron soba instant, makaron soba [japoński makaron z gryki, niegotowany], makaron sojowy (harusame, nieugotowany), makaron
suszony, makaron udon instant, makaron udon [niegotowany], makaron z ciecierzycy, makaron z komosy ryżowej, makaron z serem, makaron z soczewicy, makaron ziti, makaronowe konserwy, makarony do pizz, makarony do zup, makarony głęboko mrożone, makarony razowe, makarony somen
[bardzo cienkie makarony zrobione z mąki pszennej, niegotowane], makarony w postaci płatów, makarony z truflami,
makarony zawierające jaja, makarony zawierające nadzienia,
nadziewany makaron, nitki [makaron], pad thai [makaron
smażony po tajsku], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pierożki rybne,
pierożki w stylu koreańskim [mandu], spaghetti, spaghetti
[surowe], suszone tortellini, suszony makaron, świeży makaron, tortellini, udon [makaron japoński], wareniki [pierogi
z nadzieniem], artykuły spożywcze ze zbóż, jęczmień do spożycia przez ludzi, jęczmień łuskany, kasza perłowa, kasza perłowa [przetworzona], kiełki pszenicy, kiełki pszenicy, inne niż
stosowane jako suplement diety, kiełki pszeniczne do celów
spożywczych dla ludzi, kleik spożywczy na bazie mleka, kuskus, kuskus [grysik], kuskus [kasza], mąka, mąka owsiana spożywcza, mąka z fasoli mung, płatki jęczmienne, płatki owsiane, płatki owsiane gotowe do spożycia przez ludzi, płatki
owsiane i pszeniczne, płatki pszenne, płatki śniadaniowe,
owsianka i grysik, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty spożywcze z kukurydzy, produkty spożywcze z owsa,
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produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, ryż, zboża do żywności do spożycia przez
ludzi, zboża przetworzone, zboża przetworzone do spożycia
przez ludzi, kasza gryczana, kasza manna, kasza manna
[mąka spożywcza], kasze, kasze spożywcze, mąka do pieczenia, mąka gorczycowa, mąka gotowa do pieczenia, mąka
gryczana do celów spożywczych, mąka jęczmienna, mąka
jęczmienna [do celów spożywczych], mąka kukurydziana,
mąka kukurydziana do celów spożywczych, mąka mieszana
do żywności, mąka na ciasto, mąka na pączki, mąka pszenna,
mąka roślinna, mąka spożywcza, mąka zbożowa, mąka żytnia, mieszanki mąki, mąka z tapioki do celów spożywczych,
kasza kukurydziana, kaszka z fasoli mung, kaszka z mąki ryżowej, mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, muesli, muesli składające się
głównie z preparatów zbożowych, owsianka, owsianka błyskawiczna, płatki kukurydziane, płatki śniadaniowe, płatki
śniadaniowe na ciepło, płatki śniadaniowe o smaku miodu,
płatki śniadaniowe zawierające błonnik, płatki śniadaniowe
zawierające mieszankę owoców i błonnika, płatki śniadaniowe zawierające owoce, płatki śniadaniowe zawierające miód,
płatki zbożowe, płatki zbożowe gotowe do spożycia, śniadaniowe płatki ryżowe, zbożowe artykuły śniadaniowe, dziki
ryż [gotowy], gotowy ryż, mieszanki ryżu.
517948
(220) 2020 09 07
PL CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GESSLER DELI

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.11.01, 26.11.05,
26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 29 baranina w plastrach, befsztyk z siekanej wołowiny (hamburger), bekon, boczek wieprzowy z grilla [samgyeopsal], burgery, burgery mięsne, burgery z indyka, cielęcina, confity z kaczki, części indyka, drób, drób gotowany,
drób, nieżywy, dziczyzna, dziczyzna konserwowana, filety
z piersi kurczaka, flaki, flaki wieprzowe, flaki wołowe, foie gras
[pasztet sztrasburski], frankfurterki, galaretki mięsne, galarety
mięsne, gęś pieczona, golonka, gotowany indyk, gulasz błyskawiczny, hamburgery, hamburgery z indyka, hamburgery
z kurczaka, indyk, indyk pieczony, jagnięcina pieczona, jagnięcina, przetworzona, kaczka gotowana, kaszanka, kawałeczki bekonu, kawałki kurczaka, kiełbasa pepperoni, kiełbasa
swojska, kiełbaski bratwurst, kiełbaski do hotdogów, kiełbaski konserwowane, kiełbaski wieprzowe, kiełbasy, kiełbasy
wędzone, kiełbasy z kurczaka, krwawa kiszka [kiełbasa], klopsiki drobiowe, konserwa z przyrządzonego mięsa w słoiku,
konserwy drobiowe, konserwy mięsne, konserwy z wołowiny, kotlety wieprzowe, krwawa kiszka, kurczak, kurczak gotowany, kurczak grillowany [yakitori], kurczak liofilizowany, kurczak mrożony, kurczak smażony, marynowane nóżki wieprzowe, mielonki (konserwy), mięsa wędzone, mięso gotowane, mięso gotowe do spożycia, mięso i wędliny, mięso
i wyroby mięsne, mięso kacze, mięso kiełbasiane, mięso
konserwowane, mięso mielone [mięso siekane], mięso mrożone, mięso pieczone, mięso pokrojone w plastry, mięso solone, mięso w puszce [konserwy], mięso wędzone, mięso
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z indyka, mrożony drób, mrożony indyk, paczkowane mięso,
pastrami, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), peklowana
wołowina w puszce, pieczeń wołowa, pieczone kaczki, pieczony drób, pieczony kurczak, prasowane solone kaczki, produkty mięsne mrożone, produkty mięsne w formie burgerów, produkty z indyka, produkty z jagnięciny, przekąski
na bazie mięsa, przetworzone produkty mięsne, przyrządzone mięso konserwowe w puszce, pulpety drobiowe, pulpety
wołowe, pulpety z kurczaka, pulpety [żywność], salami, sałatka z kurczaka, salceson, schab wieprzowy, siekana wołowina
peklowana, skrzydełka kurczaka, smażone mięso, steki wieprzowe, steki wołowe, steki z mięsa, surowe kiełbasy, suszona
kiełbasa, suszona wołowina w paskach, suszone mięso, suszone mięso kurczaka, suszone mięso z kaczki, szaszłyki jagnięce, szynka, szynka surowa podsuszana [prosciutto], tłusta i mocno przyprawiona kiełbasa [knockwurst], udka z kurczaka, wątroba, wędliny, wieprzowina, wieprzowina konserwowa, wieprzowina pieczona, wołowina, wołowina gotowa
do spożycia, wołowina w plastrach, pasztet mięsny, pasztet
z gęsich wątróbek, pasztet z kurczaka, pasztet z wątróbki,
biały ser, desery jogurtowe, desery mleczne, dipy, dipy serowe, jogurt, jogurt sojowy, jogurt z mleka koziego, jogurty,
jogurty kremowe, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, jogurty o smaku owocowym, jogurty pitne, jogurty smakowe,
kefir [napój mleczny], margaryna, maślanka, masło, masło
czosnkowe, masło ghee, masło mieszane, masło z ziołami,
mleczne produkty, mleko, mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko kokosowe do stosowania
jako napój, mleko kokosowe [napój], produkty serowarskie,
przetwory twarożkowe, ser miękki, ser mieszany, ser o niskiej
zawartości tłuszczu, ser z ziołami, sery dojrzewające, przekąski na bazie sera, ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, jadalny olej rzepakowy, koncentrat masła, masło solone,
masło do użytku w gotowaniu, masło klarowane, olej rzepakowy jadalny, olej z oliwek jadalny, olej z siemienia lnianego
[jadalny], olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oleje do gotowania, oleje jadalne, oleje smakowe, oleje spożywcze, oleje z przyprawami, oliwa z oliwek, oliwa z oliwek
z pierwszego tłoczenia, smalec, wyroby z masła, bulion wołowy, buliony, falafel, gotowe dania składające się głównie
z mięsa, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki gotowane
składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki
gotowane składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny,
gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, gotowe posiłki gotowane składające się głównie
z indyka, gotowe posiłki gotowane składające się głównie
z dziczyzny, gotowe posiłki gotowane składające się głównie
z owoców morza, gotowe posiłki gotowane składające się
głównie z substytutów mięsa, gotowe posiłki gotowane składające się głównie z ryb, gotowe posiłki gotowane składające
się głównie z kaczki, gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny
składnik], gotowe posiłki zawierające [głównie] boczek, gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, gotowe posiłki
zawierające [głównie] jajka, guacamole, guacamole [pasta
z awokado], gulasz wołowy, gulasze, muffiny jajeczne, potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, potrawy mięsne gotowane, pulpety, sałatka cezar, sałatka ziemniaczana,
sałatki drobiowe, sałatki gotowe, sałatki na bazie ziemniaków,
sałatki podawane na przystawkę, sałatki warzywne, sałatki
z roślin strączkowych, szaszłyki, wstępnie ugotowana zupa,
zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z dziczyzny, zupy, zupy w puszkach, zupy z makaronem, batoniki
na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, batoniki
na bazie owoców i orzechów, batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, batony na bazie orzechów
i nasion, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, bato-
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ny spożywcze na bazie orzechów, boczniaki ostrygowate,
suszone, borowiki szlachetne, suszone, burgery warzywne,
chipsy bananowe, chipsy jabłkowe, chipsy na bazie warzyw,
chipsy owocowe, chipsy sojowe, chipsy warzywne, chipsy
z batatów fioletowych, chipsy z jarmużu, chipsy ziemniaczane, chipsy ziemniaczane w formie paluszków, chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek, cytryny, przetworzone, czarne
porzeczki, przetworzone, czereśnie, przetworzone, chipsy
o niskiej zawartości tłuszczu, fasola, fasola pieczona w sosie
pomidorowym, fasola przyrządzona w sosie sojowym [kongjaban], fasola w puszkach, fasola z chili, fasolka konserwowa, frytki, frytki gofrowane, frytki ziemniaczane, galaretki,
dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, galaretki owocowe, gotowe dania warzywne, gotowe produkty z warzyw,
grzyby konserwowane, kapusta kwaszona, kapusta, przetworzona, karczochy konserwowe, kiełbaski wegetariańskie,
kiszone warzywa [kimchi], kłącza przetworzone, kompozycje
owoców przetworzonych, konserwowa wieprzowina z fasolą, konserwowane warzywa, konserwowe rośliny strączkowe,
konserwy, marynaty, konserwy z owocami, krojone owoce,
krojone warzywa, mandarynki [konserwowe], mango, przetworzone, marynowana kalarepa, marynowana ostra papryka, marynowana rzodkiewka, marynowana skórka arbuza,
marynowane papryczki jalapeno, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych, mieszanki przekąsek
składających się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki przekąsek składających się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, mieszanki warzywne, mrożone frytki, mrożone owoce, odsmażana fasola,
ogórki korniszone, oliwki, gotowane, oliwki konserwowane,
oliwki konserwowe, oliwki nadziewane, oliwki nadziewane
czerwoną papryką i migdałami, oliwki nadziewane czerwoną
papryką, oliwki nadziewane migdałami, oliwki nadziewane
pesto w oleju słonecznikowym, oliwki nadziewane serem
feta w oleju słonecznikowym, oliwki [przetworzone], oliwki,
suszone, owoce aromatyzowane, owoce glazurowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach, owoce konserwowane w słoikach, owoce marynowane, owoce przetworzone, owoce w plasterkach, konserwowe, owoce w puszkach, papryka konserwowana, papryka marynowana, papryka, przetworzona, pasztet warzywny, pierożki na bazie ziemniaków, pikantne pikle, placki smażone, placki ziemniaczane,
płatki jabłkowe, płatki kokosowe, płatki z brzoskwini, płatki
z kiwi, płatki ziemniaczane, pokrojone sałatki warzywne, pokrojone warzywa, pomarańcze, przetworzone, pomidory
konserwowane, pomidory konserwowe, pomidory obrane
ze skóry, pomidory, przetworzone, preparowane papryki,
produkty z suszonych owoców, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przetwory owocowe [dżemy], przetworzona
kapusta brukselska, przetworzone buraki, przetworzone cebule, przetworzone jabłka, przetworzone morele, przetworzone oliwki konserwowe, purée z warzyw, purée ziemniaczane, rodzynki, rodzynki korynckie, sałatki owocowe, śliwki
konserwowe, śliwki suszone, smażone ziemniaki (placki
ziemniaczane), sok cytrynowy do celów kulinarnych, sok pomidorowy do gotowania, soki owocowe do gotowania, soki
roślinne do gotowania, substytuty mięsa na bazie warzyw,
suszona żurawina, suszone borówki, suszone grzyby jadalne,
suszone grzyby phallus indusiatus, suszone grzyby shiitake,
suszone mango, suszone orzechy, suszone owoce, uprzednio pokrojone warzywa do sałatek, warzywa kapustne, przetworzone, warzywa konserwowane, warzywa konserwowane [w oleju], warzywa marynowane, warzywa w puszkach,
wędliny wegetariańskie, dżem śliwkowy, dżem z żurawiny,
dżemy, dżemy i marmolady owocowe, dżemy jagodowe,
dżemy malinowe, dżemy owocowe, dżemy truskawkowe,
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galareta, galaretki, galaretki z warzyw, hummus, hummus
[pasta z ciecierzycy], kompot żurawinowy, marmolada, marmolady owocowe, masło orzechowe w proszku, masło arachidowe, masło migdałowe, masło z orzechów, masło z orzechów nerkowca, owoce gotowane, owocowe pasty do smarowania, pasta z bakłażana, pasta z oberżyny, pasta z oliwek,
pasta z owoców, pasta z owoców tłoczonych, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty na bazie czosnku do smarowania, pasty warzywne, przecier pomidorowy, tahini [pasta
z ziarna sezamowego], warzywne pasty do smarowania,
czarny kawior, dorsze [nieżywe], filety rybne, filety z wędzonego śledzia, kawior, kawior z łososia, kotlety rybne, potrawy
rybne, produkty z owoców morza, ryby marynowane, ryby
przetworzone, ryby solone, ryby suszone, ryby w puszkach,
śledzie [nieżywe], śledzie, nieżywe, wędzony łosoś, pasty
rybne, pasty z owoców morza, pasty z ryb wędzonych, preparaty do produkcji bulionów, buliony [gotowe], buliony
mięsne, kostki bulionowe, kostki do zup, mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych, mieszanki do zup, wywar,
bulion, wywar z kurczaka, wywar z warzyw, składniki do sporządzania zupy, zupy w proszku, 30 budyń w proszku, ciasta
drożdżowe z nadzieniem z mięsa, ciasta drożdżowe z nadzieniem z owoców, ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw,
herbatniki słodowe, makaron [ciasto], mrożone wyroby piekarnicze, preparaty do ciast, zakwas chlebowy, brązowy cukier, cukier, cukier biały, cukier inwertowany [sztuczny miód],
cukier owocowy, cukier puder, cukier w kostkach, miód,
miód biologiczny do spożycia przez ludzi, miód naturalny,
słodkie pasty do smarowania [miód], słodkie polewy i nadzienia, słodziki naturalne, substytuty cukru, substytuty miodu, marcepan, polewy o smaku czekoladowym, sos czekoladowy, syrop klonowy, syrop kukurydziany, syrop smakowy,
syrop spożywczy, syrop stołowy, syropy smakowe, ananasy
w cieście, bagietki z nadzieniem, banany w cieście, batoniki
na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, batoniki
zbożowe będące zamiennikami posiłków, batony gotowe
do spożycia na bazie czekolady, brioszki (drożdżowe bułeczki), bułki nadziewane, bułki z nadzieniem, chipsy kukurydziane, chipsy kukurydziane o smaku warzyw, chipsy kukurydziane o smaku wodorostów, chipsy [produkty zbożowe], chipsy
ryżowe, chipsy taco, chipsy tortilla, chipsy zbożowe, chrupki
kukurydziane, chrupki kukurydziane o smaku sera, chrupki
ryżowe, chrupki ryżowe w kształcie kulek (arare), chrupki serowe, chrupki serowe [przekąski], chrupki serowe w kształcie
kulek [przekąski], chrupki z pełnego ziarna pszenicy, chrupki
zbożowe, ciasta [słodkie lub słone], ciasteczka ryżowe, ciasteczka owsiane, ciastka z prosa, ciasto na bazie jaj, ciasto
z przyprawionymi owocami, czipsy na bazie zbóż, dania
na bazie ryżu, drób w cieście, dziczyzna w cieście, empanada
(nadziewany pieróg), gorąca kiełbaska i keczup w rozciętych
bułkach, gotowa solona żywność przyrządzona z mąki ziemniaczanej, gotowe dania z ryżu, gotowe do spożycia solone
przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie,
gotowe posiłki w formie pizzy, gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, gotowe potrawy zawierające
[głównie] ryż, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów,
gotowe przekąski na bazie zbóż, kanapki, kanapki z mięsem,
krakersy krewetkowe, krakersy nadziewane serem, krakersy
o smaku mięsnym, krakersy o smaku przypraw, krakersy
o smaku sera, krakersy o smaku warzyw, krakersy o smaku
ziołowym, krakersy ryżowe, krakersy z preparatów zbożowych, mięso w cieście [gotowe], mrożone paszteciki z mięsem i warzywami, mrożone posiłki składające się głównie
z ryżu, mrożone posiłki składające się głównie z makaronu,
mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, mrożone tosty
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francuskie, nachos, owoce pod kruszonką, paszteciki z kiełbaskami, paszteciki z wieprzowiny, placki, placki z fasoli
mung [bindaetteok], placki z kimchi [kimchijeon], placki
z kurczakiem, placki z nadzieniem z warzyw, potrawy gotowe na bazie makaronu, potrawy składające się głównie
z ryżu, potrawy z makaronu, precelki, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie ryżu,
przekąski na bazie tortilli, przekąski na bazie zbóż, przekąski
przygotowane z mąki ziemniaczanej, przekąski przyrządzone z mąki ziemniaczanej, przekąski składające się głównie
z chleba, przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski składające się głównie z ryżu, przekąski
składające się głównie ze zboża, przekąski składające się
z produktów zbożowych, przekąski słone na bazie zbóż,
przekąski słone na bazie kukurydzy, przekąski sporządzone
z produktów zbożowych, przekąski wieloziarniste, przekąski
wykonane z kukurydzy, przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, przekąski wykonane z mąki ryżowej, przekąski wykonane z mąki razowej, przekąski wykonane z mąki zbożowej,
przekąski wykonane z mąki sojowej, przekąski wykonane
z pszenicy, przekąski wykonane z ryżu, przekąski wykonane
ze skrobi zbożowej, przekąski wykonane ze sproszkowanych
sucharów, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski z ekstrudowanej
pszenicy, przekąski z kukurydzy, przekąski z kukurydzy w formie ciasta francuskiego, przekąski z kukurydzy w formie kół,
przekąski z produktów zbożowych, przekąski zbożowe
o smaku sera, quiche, quiche [tarty], solone wyroby piekarnicze, wrapy z kurczakiem, wyroby piekarnicze składające się
z warzyw i mięsa, wyroby piekarnicze składające się z warzyw i drobiu, wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu,
ale również z mięsa, ryb lub warzyw, zawijana kanapka typu
wrap, biała herbata, cappuccino, czekolada, czekolada bezmleczna, czekolada mleczna, czekolada pitna, czekolada
w proszku, czekoladki, czekoladowa kawa, czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, herbata, herbata bez teiny słodzona słodzikami, herbata bezteinowa, herbata chai, herbata chryzantemowa (gukhwacha), herbata cytrusowa z owocu yuzu, herbata czarna,
herbata czarna [herbata angielska], herbata darjeeling [indyjska czarna herbata z prowincji darjeeling], herbata do zaparzania, herbata earl grey, herbata imbirowa, herbata jaśminowa, herbata jaśminowa, inna niż do celów leczniczych, herbata jaśminowa w torebkach, inna niż do celów leczniczych,
herbata lapsang souchong, herbata lipowa, herbata miętowa, herbata mrożona, herbata mrożona (nie do celów medycznych), herbata nienaturalna, herbata o smaku jabłka
[inna niż do celów leczniczych], herbata o smaku pomarańczowym [inna niż do celów leczniczych], herbata oolong,
herbata oolong [herbata chińska], herbata oolong w proszku, herbata owocowa [inna niż do celów medycznych], herbata paczkowana [inna niż do celów leczniczych], herbata
rooibos, herbata rozpuszczalna, herbata rozpuszczalna [inna
niż do celów leczniczych], herbata sfermentowana, nielecznicza herbata sypka, herbata szałwiowa, herbata Tie Guan
Yin, herbata w torebkach, herbata w torebkach (nielecznicza), herbata z białego lotosu (Baengnyeoncha), herbata
z czerwonego żeń-szenia, herbata z dzikiej róży, herbata
z eleuterokoku [ogapicha], herbata z gryki, herbata z korzenia
łopianu (wooungcha), herbata z kwiatu lipy, herbata z liści
jęczmienia, herbata z prażonego jęczmienia [mugi-cha], herbata z prażonego ryżu brązowego [genmaicha], herbata
z rozmarynu, herbata z rumianku, herbata z wodorostów
kelp, herbata z żeń-szenia, herbata z żeń-szenia [insamcha],
herbata ze słonych sproszkowanych wodorostów (kombu-cha), herbata zielona, herbaty, herbaty aromatyzowane
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[inne niż do celów leczniczych], herbaty (nielecznicze) zawierające cytrynę, herbaty o smaku cytryny (nielecznicze),
herbaty o smaku owocowym [inne niż lecznicze], herbaty
owocowe, herbaty ziołowe, inne niż do celów leczniczych,
herbaty ziołowe [napary], japońska zielona herbata, kakao,
kakao do sporządzania napojów, kakao [palone, w proszku,
granulowane lub w napojach], kakao w proszku, kakaowe
napoje, kawa, kombucha, kwiaty i liście jako substytuty herbaty, liście herbaty, mate [herbata], mieszanki herbat, mrożona kawa, mrożone napoje [frappe], napoje składające się
głównie z kawy, napoje sporządzone z kawy, napoje sporządzone z czekolady, napoje sporządzone z herbaty, napoje
sporządzone z kakao, napoje zawierające kakao, palone ziarna kawy, wegańska czekolada pitna, ziarna kawy, batony lodowe, bloki lodu, budynie deserowe w proszku, ciasta lodowe, desery lodowe, desery z warstwą lodów, owoców i bitej
śmietany [parfait], jadalne lody owocowe, jogurt mrożony
[lody spożywcze], jogurt mrożony (mrożone wyroby cukiernicze), kostki lodu, lizaki lodowe, lizaki lodowe o smaku
mlecznym, lizaki lodowe zawierające mleko, lizaki mrożone,
lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, lody, lody aromatyzowane alkoholem, lody bez mleka, lody mleczne, lody
mleczne [lody], lody na bazie jogurtu [lody jako główny
składnik], lody na patyku, lody o smaku czekoladowym, lody
owocowe, lody owocowe w postaci batonów, lody spożywcze, lody truflowe, lody typu sandwich, lody w proszku, lody
wielosmakowe, lody włoskie, lody wodne o smaku owocowym w postaci lizaków, lody wodne [sorbety], lody z owocami, lody zawierające czekoladę, mrożone ciasta jogurtowe,
mrożone kremy budyniowe, mrożone mleczne desery w formie batonów, mrożone mleczne wyroby cukiernicze, mrożone torty jogurtowe, mrożone wyroby cukiernicze na patyku,
mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, oranżada
w proszku [wyroby cukiernicze], owocowe lody, sorbety, sorbety [lody], sorbety [lody wodne], sorbety [wodne lody], tort
lodowy, wegańskie lody, chrzan [sos przyprawowy], cukierki
miętowe [inne niż do celów leczniczych], curry [przyprawa],
curry sproszkowana [przyprawa], curry w proszku, cynamon,
cynamon [przyprawa], cynamon sproszkowany [przyprawa],
czerwona papryka w proszku [gochutgaru], czosnek mielony, czosnek mielony [przyprawa], czosnek przetworzony
do stosowania jako przyprawa, czosnek w proszku, gałka
muszkatołowa, goździki mielone [przyprawa], goździki [przyprawa], harissa [przyprawa], imbir marynowany [przyprawa],
imbir [przyprawa], imbir [przyprawa w proszku], jadalny szafran, kolendra mielona, kolendra, suszona, koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, krem budyniowy
w proszku, sól kuchenna, kurkuma, kurkuma do stosowania
jako przyprawa, laski cynamonu, laski wanilii, marynaty, marynaty zawierające zioła, mieszanki przypraw, ocet jabłkowy,
ocet owocowy, octy, papryka chilli sproszkowana, papryka
[przyprawy], pieprz, pieprz mielony, pieprz [przyprawa],
pieprz syczuański w proszku, pieprz w proszku [przyprawa],
pieprz ziarnisty, pikantne sosy, czatnej i pasty, przygotowany
chrzan [przyprawa], przyprawa curry, przyprawy, przyprawy
do żywności, przyprawy jadalne, przyprawy spożywcze,
przyprawy suche, przyprawy w proszku, słone sosy, sos [jadalny], sos żurawinowy [przyprawa], sosy, sosy [przyprawy],
zioła suszone, chutney [ostry, gęsty sos], gotowe sosy, imitacja majonezu, keczup, keczup [sos], keczup [sos pomidorowy], ketchup, majonez, majonez wegański, mięsne sosy,
musztarda, pasta z fasoli miso, pasta z fasoli z przyprawami,
pasta z papryki chili będąca przyprawą, pasta z soi (przyprawy), pasty warzywne [sosy], pesto [sos], pieprz syczuański
jako przyprawa, pikantne sosy używane jako przyprawy,
przyprawy smakowe (sosy, marynaty), sos barbecue, sos chili,
sos chrzanowy, sos do spaghetti, sos picante [ostry sos pomi-
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dorowy], sos pieprzowy, sos pikantny, sos serowy, sos słodko - kwaśny, sos tatarski, sos w proszku, sos worcestershire,
sosy chrzanowe, sosy do gotowania, sosy do kurczaka, sosy
do makaronów, sosy do mięsa z grilla, sosy do sałatek, sosy
grzybowe, sosy na bazie majonezu, sosy na bazie pomidorów, sosy pikantne, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sosy
sałatkowe do żywności [sosy], sosy sałatkowe [dressingi],
sosy salsa, sosy w puszkach, sosy ziołowe, budyń ryżowy, budynie deserowe, chałwa, chleb, cukierki, czekoladki z likierem, krakersy, krakersy jadalne, krakersy solone, orzechowe
wyroby cukiernicze, orzechy macadamia w polewie czekoladowej, orzechy w czekoladzie, orzechy w polewie czekoladowej, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], orzeszki
ziemne zatopione w karmelowym batoniku, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, batoniki, batoniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki muesli, batoniki na bazie pszenicy,
batoniki owsiane, batoniki z polewą czekoladową, batoniki
zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], batony sezamowe, batony spożywcze na bazie zbóż, batony zbożowe, ciasta zbożowe
do spożycia przez ludzi, przekąski wytwarzane z muesli, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, bagietki, bajgle, bułeczki,
bułeczki chrupkie, bułeczki na bazie mąki kukurydzianej (almojábana)), bułeczki słodkie, chleb razowy, chleb wielozbożowy, chleb z przyprawami, chleb żytni, chrupiące pieczywo,
ciastka herbaciane, ciastka na bazie drożdży piwnych, ciasta
owsiane spożywcze, drożdżowe bułeczki, herbatniki do aperitifu, herbatniki owsiane spożywcze, herbatniki [słodkie lub
słone], herbatniki z cebulą lub serem, maca, pumpernikiel,
batoniki cukiernicze, batoniki z nadzieniem czekoladowym,
batony czekoladowe, cukierki miętowe, cukierki miętowe
bezcukrowe, cukierki z kakao, cukierki z karmelem, cukierki
z mięty pieprzowej, czekolada mleczna w tabliczkach, czekoladki umieszczone w kalendarzu adwentowym, czekoladki
w kształcie koników morskich, czekoladki w kształcie muszelek, czekoladki w kształcie pralinek, czekoladki wykonane
z cukru, czekoladki z nadzieniem, czekoladki z nadzieniem
o smaku miętowym, czekoladki z nadzieniem piankowym,
dropsy owocowe [słodycze], dropsy owocowe [wyroby cukiernicze], krówka (cukierek), krówki czekoladowe, kukurydza
prażona [popcorn], kukurydza prażona w kuchence mikrofalowej, landrynki, landrynki w kształcie pałeczek [wyroby cukiernicze], lizaki, lizaki [wyroby cukiernicze], nadziewana czekolada, pralinki, praliny wytworzone z czekolady, praliny
z płynnym nadzieniem, słodycze [cukierki], słodycze czekoladowe, słodycze piankowe, słodycze zawierające owoce, toffi,
toffi o strukturze plastra miodu, wyroby cukiernicze w kształcie tabliczek, wyroby cukiernicze z czekolady, brownie [ciastka czekoladowe], ciasta, ciasta czekoladowe, ciasta czekoladowe wykonane z czekoladowego biszkoptu, ciasta mrożone, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, ciasta
na bazie pomarańczy, ciasta słodowe, ciasta w polewie czekoladowej, ciasta wegańskie, ciasta z bakaliami, ciasta z cukierkami, ciasta z dyni, ciasta z kremem, ciasta z kremem [cream pie], ciasta z melasą, ciasta zawierające mięso, ciasteczka,
ciasteczka maślane, ciasteczka migdałowe, ciasteczka
z wróżbą, ciastka, ciastka czekoladowe, ciastka migdałowe,
ciastka na patyku, ciastka owsiane spożywcze, ciastka w polewie o smaku czekoladowym, ciasto francuskie, ciasto kruche, ciasto kruche z szynką, ciasto migdałowe, ciasto na słodkie wypieki, ciasto o przedłużonej trwałości, ciasto ryżowe
wypełnione dżemem z fasoli (monaka), ciasto śliwkowe,
crème brûlées [przypalony krem], czekoladowe wafle karmelowe, duńskie ciastka maślane, eklerki, herbatniki, herbatniki
czekoladowe, herbatniki do sera, herbatniki o smaku owocowym, herbatniki oblane czekoladą, herbatniki petit-beurre,
herbatniki słodowe do spożycia przez ludzi, herbatniki w po-

65

lewie czekoladowej, herbatniki w połowie oblane polewą
czekoladową, herbatniki z polewą lukrową, herbatniki zawierające owoce, herbatniki zawierające składniki o smaku czekoladowym, herbatniki zbożowe do spożycia przez ludzi,
kruche ciasto, magdalenki, makaroniki (ciastka), makaroniki
kokosowe, makaroniki [wyroby cukiernicze], naleśniki [cienkie], napoleonki, pączki, pierniczki, piernik, precle polane czekoladą, przekąski w postaci ciast owocowych, sernik, serniki,
słodkie bułeczki typu muffin, słodkie herbatniki do spożycia
przez ludzi, szarlotka, tarty, tarty jajeczne, tarty (słodkie lub
słone), tarty z jabłkami, tarty z kremem jajecznym custard,
tarty z melasą, tarty (z owocami), tarty z polewą, torty truskawkowe, wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby cukiernicze z mąki, wyroby piekarnicze zawierające owoce, wyroby piekarnicze zawierające kremy, wyroby piekarnicze zawierające kremy
i owoce, gryka, przetworzona, kasza bulgur, mąka kokosowa
przeznaczona do spożycia przez ludzi, mąka migdałowa,
mąka z ciecierzycy, mąka z soczewicy, mąka ziemniaczana,
mąka ziemniaczana do celów spożywczych, makaron spożywczy, makarony, potrawy na bazie mąki, produkty żywnościowe z ciasta, przetwory spożywcze na bazie ziaren, przetwory spożywcze na bazie słodu, przetworzone ziarna zbóż
do pokarmów spożywanych przez ludzi, przetworzony
chmiel, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, knedle, makaron azjatycki, makaron błyskawiczny, makaron chiński, makaron chiński chow mein, makaron chiński [niegotowany],
makaron gotowy, makaron gryczany, makaron instant do gotowania, makaron jajeczny, makaron krewetkowy, makaron
muszelki, makaron nitki, makaron noodle, makaron pełnoziarnisty, makaron rurki, makaron ryżowy, makaron soba instant, makaron soba [japoński makaron z gryki, niegotowany], makaron sojowy (harusame, nieugotowany), makaron
suszony, makaron udon instant, makaron udon [niegotowany], makaron z ciecierzycy, makaron z komosy ryżowej, makaron z serem, makaron z soczewicy, makaron ziti, makaronowe konserwy, makarony do pizz, makarony do zup, makarony głęboko mrożone, makarony razowe, makarony somen
[bardzo cienkie makarony zrobione z mąki pszennej, niegotowane], makarony w postaci płatów, makarony z truflami,
makarony zawierające jaja, makarony zawierające nadzienia,
nadziewany makaron, nitki [makaron], pad thai [makaron
smażony po tajsku], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pierożki rybne,
pierożki w stylu koreańskim [mandu], spaghetti, spaghetti
[surowe], suszone tortellini, suszony makaron, świeży makaron, tortellini, udon [makaron japoński], wareniki [pierogi
z nadzieniem], artykuły spożywcze ze zbóż, jęczmień do spożycia przez ludzi, jęczmień łuskany, kasza perłowa, kasza perłowa [przetworzona], kiełki pszenicy, kiełki pszenicy, inne niż
stosowane jako suplement diety, kiełki pszeniczne do celów
spożywczych dla ludzi, kleik spożywczy na bazie mleka, kuskus, kuskus [grysik], kuskus [kasza], mąka, mąka owsiana spożywcza, mąka z fasoli mung, płatki jęczmienne, płatki owsiane, płatki owsiane gotowe do spożycia przez ludzi, płatki
owsiane i pszeniczne, płatki pszenne, płatki śniadaniowe,
owsianka i grysik, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty spożywcze z kukurydzy, produkty spożywcze z owsa,
produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, ryż, zboża do żywności do spożycia przez
ludzi, zboża przetworzone, zboża przetworzone do spożycia
przez ludzi, kasza gryczana, kasza manna, kasza manna
[mąka spożywcza], kasze, kasze spożywcze, mąka do pieczenia, mąka gorczycowa, mąka gotowa do pieczenia, mąka
gryczana do celów spożywczych, mąka jęczmienna, mąka
jęczmienna [do celów spożywczych], mąka kukurydziana,
mąka kukurydziana do celów spożywczych, mąka mieszana
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do żywności, mąka na ciasto, mąka na pączki, mąka pszenna,
mąka roślinna, mąka spożywcza, mąka zbożowa, mąka żytnia, mieszanki mąki, mąka z tapioki do celów spożywczych,
kasza kukurydziana, kaszka z fasoli mung, kaszka z mąki ryżowej, mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, muesli, muesli składające się
głównie z preparatów zbożowych, owsianka, owsianka błyskawiczna, płatki kukurydziane, płatki śniadaniowe, płatki
śniadaniowe na ciepło, płatki śniadaniowe o smaku miodu,
płatki śniadaniowe zawierające błonnik, płatki śniadaniowe
zawierające mieszankę owoców i błonnika, płatki śniadaniowe zawierające owoce, płatki śniadaniowe zawierające miód,
płatki zbożowe, płatki zbożowe gotowe do spożycia, śniadaniowe płatki ryżowe, zbożowe artykuły śniadaniowe, dziki
ryż [gotowy], gotowy ryż, mieszanki ryżu.
517976
(220) 2020 09 08
WELES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Józefosław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W Weles 3

(210)
(731)
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518055
(220) 2020 09 09
RAANAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRAXIS MAMY DLA CIEBIE CZAS
(210)
(731)

(531) 04.05.21, 27.05.01, 29.01.13, 02.01.01
(510), (511) 44 usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, usługi medyczne, usługi klinik zdrowia [medyczne], usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi medyczne w zakresie zdrowia psychicznego
świadczone dla pacjentów.
(210) 518082
(220) 2020 09 08
(731) ŚLUSARSKI WOJCIECH, Nowy Targ
(540) (znak słowny)
(540) Góral
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi
sprzedaży telefonów, 37 usługi budowlane, 39 wynajem pojazdów, 41 nauka jazdy, kształcenie kierowców.
518095
(220) 2020 09 08
MOJAINWESTYCJA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZD ZOSTAŃ DEWELOPEREM
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.05, 27.05.10,
27.05.17, 27.07.17
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, oprogramowanie komputerowe, 42 projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych.
517995
(220) 2020 09 08
MOKATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory
(540) (znak słowny)
(540) MOKATE. Od kawoszy dla kawoszy
(510), (511) 30 kawa i ekstrakty kawy, kawa cappuccino,
kawa mrożona, napoje na bazie kawy, napoje kawowe z mlekiem, substytuty kawy, ciastka, ptifurki, muesli, 35 reklama,
reklama – rozpowszechnianie materiałów w postaci ulotek,
prospektów, druków, próbek, reklama radiowa, telewizyjna
i za pośrednictwem sieci komputerowej.
(210)
(731)

517997
(220) 2020 09 08
MOKATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory
(540) (znak słowny)
(540) MOKATE. Dla kawoszy od kawoszy
(510), (511) 30 kawa i ekstrakty kawy, kawa cappuccino,
kawa mrożona, napoje na bazie kawy, napoje kawowe z mlekiem, substytuty kawy, ciastka, ptifurki, muesli, 35 reklama,
reklama – rozpowszechnianie materiałów w postaci ulotek,
prospektów, druków, próbek, reklama radiowa, telewizyjna
i za pośrednictwem sieci komputerowej.
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 organizacja szkoleń - warsztatów deweloperskich.
518116
(220) 2020 09 10
Guangzhou Gaoman Electronic Technology Co. Ltd,
Guangzhou, CN
(540) (znak słowny)
(540) GAOMON
(510), (511) 9 elektroniczne pióra [ekranopisy], stojaki przystosowane do laptopów, myszy [sprzęt do przetwarzania danych],
skanery [urządzenia do przetwarzania danych], monitory wyświetlające wideo do noszenia na ciele lub w ubraniach, przyrządy matematyczne, ekrany wideo, plotery, sprzęt peryferyjny
do komputerów, komputery, programy komputerowe nagrane,
(210)
(731)
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publikacje elektroniczne, do pobrania, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], aplikacje komputerowe
do pobrania, urządzenia do przetwarzania danych, numeryczne wyświetlacze elektroniczne, programy sterujące komputerowe, nagrane, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi,
sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane], platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania.
(210)
(731)
(540)
(540)

518129
(220) 2020 09 10
HUCKLEBERRY GAMES SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
NEURONE STUDIO

(531) 04.05.21, 16.01.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane,
oprogramowanie, oprogramowanie gier, oprogramowanie
użytkowe, oprogramowanie związane ze sztuczną inteligencją i nauczaniem maszynowym, oprogramowanie do monitorowania, analizy, kontroli i prowadzenia operacji w świecie
fizycznym, oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie
do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, oprogramowanie
do aplikacji i serwerów internetowych, komputerowe bazy danych, urządzenia do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych, urządzenia i nośniki do przechowywania danych,
komputery i sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne dostosowane do użytku z komputerami i innymi urządzeniami inteligentnymi, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych,
usługi projektowania, testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, rozwój sprzętu komputerowego,
wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, hosting,
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo, konsultacje i informacja
w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych,
usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, projektowanie i opracowywania oprogramowania do gier komputerowych oraz oprogramowania do wirtualnej rzeczywistości, platformy do gier jako oprogramowanie jako
usługa [SaaS], projektowanie gier.
(210)
(731)
(540)
(540)

518141
(220) 2020 09 11
PASZKOWSKI MIKOŁAJ MELODY, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Melody - Naturalne Lody

67

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 30 lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery.
(210)
(731)
(540)
(540)

518147
(220) 2020 09 11
OCIEPKA IZABELLA COMMUNIC, Nowy Sącz
(znak słowno-graficzny)
Communic Talk is the future

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 skomputeryzowane usługi w zakresie informacji dotyczących działalności gospodarczej, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień on-line,
udostępnianie on-line przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących
handel on-line w Internecie, biznesowe usługi doradcze
i konsultacyjne, informacje dotyczące kariery i usługi doradcze (inne niż doradztwo edukacyjne i szkoleniowe),
profesjonalne usługi w zakresie rekrutacji, usługi aukcyjne
on-line, usługi aukcyjne on-line za pośrednictwem Internetu, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego, usługi doradztwa w zakresie marketingu, usługi
doradztwa w zakresie public relations, usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, usługi ekspertów
w zakresie wydajności przedsiębiorstw, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych
oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line
obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi
publikacjami elektronicznymi, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zarządzania kampaniami pozyskiwania
funduszy, usługi planowania kariery, usługi planowania dla
przedsiębiorstw, usługi public relations, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe on-line, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, 41 edukacja [nauczanie],
nauczanie i szkolenia, nauczanie i szkolenia w dziedzinie
biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, nauczanie indywidualne, nauczanie muzyki za pomocą kursów
korespondencyjnych, nauczanie praktyk medytacyjnych,
nauczanie terapii w zakresie pracy z ciałem, nauczanie,
trening i instruktaż sportowy, nauczanie w szkołach z kursami przygotowawczymi, nauczanie w zakresie CAD (projektowania wspomaganego komputerowo), nauczanie
w zakresie sposobów odżywiania, nauczanie w zakresie
ziołolecznictwa, nauczanie wspomagane komputerowo,
szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, usługi w zakresie oświaty [nauczanie].
518181
(220) 2020 09 11
KGDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) KGDI

(531)

07.03.25, 07.01.24, 20.05.13, 26.04.01, 26.04.24, 27.05.01,
27.05.17, 27.05.23, 29.01.13
(510), (511) 36 inwestowanie w nieruchomości, inwestowanie kapitału w nieruchomości, doradcze usługi zarządzania
finansowego, doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych,
doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo i analiza finansowa, doradztwo inwestycyjne, administrowanie
nieruchomościami, wycena nieruchomości [finansowa],
usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, doradztwo finansowe w zakresie franchisingu, udzielanie informacji
inwestycyjnych, wyceny i analizy finansowe, planowanie i zarządzanie finansowe, pośrednictwo w sprawach inwestycji
finansowych, prognozy finansowe, usługi doradcze dotyczące kwestii finansowych, usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, usługi doradcze dotyczące nieruchomości,
usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi
finansowo-inwestycyjne, usługi w zakresie badań ekonomiczno-finansowych, dostarczanie informacji dotyczących
nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomości,
udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości,
usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, zarządzanie
nieruchomościami, informacje inwestycyjne, doradztwo
finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę,
analiza inwestycyjna, pośrednictwo inwestycyjne, wynajem
nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym
dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, 37 usługi
nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących
nieruchomości, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości
komercyjnych, budowa nieruchomości przemysłowych, remont nieruchomości, konserwacja nieruchomości.
518219
(220) 2020 09 10
CIGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) CIGEN
(510), (511) 42 usługi wykonywane przez medyczne laboratoria diagnostyczne: analizy chemiczne, badania bakteriologiczne, chemiczne, biochemiczne czy biologiczne.
(210)
(731)

(210) 518241
(220) 2020 09 14
(731) GONZALES PEREA TAMARA TGP CREATIVE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) laparica
(510), (511) 3 olejki, olejki zapachowe, eteryczne, oczyszczające, aromaty [olejki aromatyczne], naturalne olejki eteryczne, esencje i olejki eteryczne, 4 świece, świece zapachowe,
zapachowe świece aromaterapeutyczne, świece okolicznościowe, światełka nocne [świeczki], świece perfumowane,
14 metale szlachetnie i ich stopy oraz wyroby z metali szlachetnych lub pokryte nimi, nie zawarte w innych klasach,
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kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, akcesoria do biżuterii, biżuteria, bransoletki [biżuteria], bransolety, bransoletki, części i akcesoria do biżuterii,
klejnoty, kolczyki, koraliki do robienia biżuterii, łańcuszki [biżuteria], ozdoby [biżuteria], perły, pierścionki, spinki do mankietów i krawatów, wisiorki biżuteryjne, wisiorki, wyroby jubilerskie, zegarki, zawieszki do bransoletek, wyroby jubilerskie
wykonane z kryształu pokrywanego metalami szlachetnymi,
15 bębny, bębny conga, bębny [instrumenty muzyczne],
skóra na bębny, instrumenty muzyczne, 16 dzieła sztuki oraz
figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, pudełka
kartonowe, dekoracje świąteczne z papieru, dekoracja na stół
z papieru, dekoracyjny papier do pakowania, torby papierowe, etui na paragony, koperty na zaproszenia, papier, broszury informacyjne, materiały drukowane, karty, karty okolicznościowe, materiały filtracyjne z papieru, materiały i środki dla
artystów i do dekoracji, papier i karton, torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, książki, foldery, albumy, albumy kolekcjonerskie,
na monety, na naklejki, albumy ślubne, albumy upamiętniające wydarzenia, dekoracje ścienne 3D wykonane z papieru,
z tektury, figurki wykonane z papieru, z tektury, fotografie,
gazety, globusy, ilustrowane albumy, kałamarze, kalendarze,
kartki rocznicowe, świąteczne, katalogi, kasetki na pieczątki,
kolaże, książeczki do kolorowania, magazyny, metalowe pudełka na ołówki, ramki do fotografii, ozdoby ścienne z papieru, pióra i długopisy, plakaty wykonane z papieru, podstawki
na długopisy i ołówki, podpórki do książek, 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, pojemniki drewniane,
z kości, z rogu, statuetki, figurki, rzeźby, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub
z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, lustra, ramy
do obrazów, towary (nie zawarte w innych klasach) z drewna,
korka, ratanu, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej,
muszli, bursztynu, macicy perłowej, pianki morskiej i surogatów tych materiałów lub z tworzyw sztucznych, kosze
ozdobne, miniaturowe modele samochodów [ozdoby], posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, skrzynie [meble], pościel, oprócz bielizny pościelowej, podpórki
do półek, dekoracje wiszące [ozdoby], wyroby stolarskie, zasłony dekoracyjne z koralików, wózki meblowe, podnóżki
[taborety], stojaki do wystawiania gazet, wykończeniowe
elementy z tworzyw sztucznych do mebli, stojaki na broń,
drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, opakowania
drewniane do butelek, poduszki nadmuchiwane, sploty słomiane, siedzenia metalowe, rotang [trzcinopalma, ratan],
wózki barowe ruchome do podawania herbaty, pojemniki
do pakowania z tworzyw sztucznych, gabloty [meble], materace nadmuchiwane, inne niż do celów medycznych, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], szkło srebrzone
[lustra], leżaki, wachlarze, stojaki na czasopisma, bufety ruchome [meble], skrzynie kratowe [opakowania], koszyki wiklinowe, koszyki piknikowe [nie wyposażone], przenośne łóżeczka koszyki dla noworodków, podpórki do roślin lub
drzew, otomany, kredensy, komody, materace sprężynowe
do łóżek, materace, oprawy do szczotek, gałki porcelanowe,
21 rzeźby, posążki, ozdoby kryształowe, kryształ [wyroby
szklane], figurki, statuetki z kryształu, wyroby artystyczne
z kryształu, misy na dekoracje kwiatowe, majolika, wyroby
garncarskie, zastawa stołowa, świeczniki, stojaki na butelki,
rozpylacze do perfum, rozpylacze do perfum [puste], rozpylacze do perfum sprzedawane bez zawartości, 24 tekstylia
i wyroby tekstylne, nie zawarte w innych klasach, narzuty
na łóżka i obrusy, bielizna pościelowa i stołowa, dekoracje
ścienne z tkanin, wiszące dekoracje ścienne z jedwabiu,
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35 organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, pokazy towarów, pokazy towarów do celów promocyjnych, pokazy towarów dla celów reklamowych, przygotowywanie wystaw w celach handlowych, sprzedaż towarów,
sprzedaż towarów takich jak: olejki, olejki zapachowe, eteryczne, oczyszczające, aromaty [olejki aromatyczne], naturalne olejki eteryczne, esencje i olejki eteryczne, świece, świece
zapachowe, zapachowe świece aromaterapeutyczne, świece okolicznościowe, światełka nocne [świeczki], świece perfumowane, metale szlachetnie i ich stopy oraz wyroby z metali szlachetnych lub pokryte nimi, kamienie szlachetne,
przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, akcesoria
do biżuterii, biżuteria, bransoletki [biżuteria], bransolety,
bransoletki, części i akcesoria do biżuterii, klejnoty, kolczyki,
koraliki do robienia biżuterii, łańcuszki [biżuteria], ozdoby [biżuteria], perły, pierścionki, spinki do mankietów i krawatów,
wisiorki biżuteryjne, wisiorki, wyroby jubilerskie, zegarki, zawieszki do bransoletek, wyroby jubilerskie wykonane z kryształu pokrywanego metalami szlachetnymi, bębny, bębny
conga, bębny [instrumenty muzyczne], skóra na bębny, instrumenty muzyczne, dzieła sztuki oraz figurki z papieru
i kartonu, modele architektoniczne, pudełka kartonowe, dekoracje świąteczne z papieru, dekoracja na stół z papieru,
dekoracyjny papier do pakowania, torby papierowe, etui
na paragony, koperty na zaproszenia, papier, broszury informacyjne, materiały drukowane, karty, karty okolicznościowe,
materiały filtracyjne z papieru, materiały i środki dla artystów
i do dekoracji, papier i karton, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,
książki, foldery, albumy, albumy kolekcjonerskie, na monety,
na naklejki, albumy ślubne, albumy upamiętniające wydarzenia, dekoracje ścienne 3D wykonane z papieru, z tektury, figurki wykonane z papieru, z tektury, fotografie, gazety, globusy, ilustrowane albumy, kałamarze, kalendarze, kartki rocznicowe, świąteczne, katalogi, kasetki na pieczątki, kolaże,
książeczki do kolorowania, magazyny, metalowe pudełka
na ołówki, ramki do fotografii, ozdoby ścienne z papieru, pióra i długopisy, plakaty wykonane z papieru, podstawki
na długopisy i ołówki, podpórki do książek, meble i akcesoria
meblowe wyposażenia domu, pojemniki drewniane, z kości,
z rogu, statuetki, figurki, rzeźby, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub
z tworzyw sztucznych, lustra, ramy do obrazów, towary
z drewna, korka, ratanu, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, muszli, bursztynu, macicy perłowej, pianki morskiej
i surogatów tych materiałów lub z tworzyw sztucznych, kosze ozdobne, miniaturowe modele samochodów [ozdoby],
posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych,
skrzynie [meble], pościel, oprócz bielizny pościelowej, podpórki do półek, dekoracje wiszące [ozdoby], wyroby stolarskie, zasłony dekoracyjne z koralików, wózki meblowe, podnóżki [taborety], stojaki do wystawiania gazet, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, stojaki
na broń, drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, opakowania drewniane do butelek, poduszki nadmuchiwane, sploty słomiane, siedzenia metalowe, rotang [trzcinopalma, ratan], dekoracje wiszące [ozdoby], wózki barowe ruchome
do podawania herbaty, pojemniki do pakowania z tworzyw
sztucznych, gabloty [meble], materace nadmuchiwane, inne
niż do celów medycznych, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], szkło srebrzone [lustra], leżaki, wachlarze,
stojaki na czasopisma, bufety ruchome [meble], skrzynie kratowe [opakowania], koszyki wiklinowe, koszyki piknikowe
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[nie wyposażone], przenośne łóżeczka koszyki dla noworodków, podpórki do roślin lub drzew, otomany, kredensy, komody, materace sprężynowe do łóżek, materace, oprawy
do szczotek, gałki porcelanowe, rzeźby, posążki, ozdoby
kryształowe, kryształ [wyroby szklane], figurki, statuetki
z kryształu, wyroby artystyczne z kryształu, misy na dekoracje kwiatowe, majolika, wyroby garncarskie, zastawa stołowa,
świeczniki, stojaki na butelki, rozpylacze do perfum, rozpylacze do perfum [puste], rozpylacze do perfum sprzedawane
bez zawartości, tekstylia i wyroby tekstylne, narzuty na łóżka
i obrusy, bielizna pościelowa i stołowa, dekoracje ścienne
z tkanin, wiszące dekoracje ścienne z jedwabiu.
(210) 518252
(220) 2020 09 11
(731) ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Twój dom z widokiem na przyszłość
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje budowlane, metalowe
konstrukcje budowlane w systemie fasadowym, metalowe
konstrukcje budowlane w systemie okienno-drzwiowym,
aluminiowe konstrukcje budowlane ścian słupowo-ryglowych, okna, drzwi i ościeżnice z kształtowników aluminiowych, konstrukcje szkieletowe budynków z kształtowników aluminiowych, metalowe ściany fasadowe i działowe,
metalowe sufity i stropy, materiały budowlane metalowe,
w szczególności: profile, płyty, arkusze i folie do okien, drabiny, drzwi, okna, klamki do drzwi, bramy, schody, balkony,
barierki ochronne, belki stropowe, dachówki i pokrycia dachowe, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, metalowe
ekrany i siatki przeciw owadom, metalowa boazeria, blacha
w płytach i arkuszach, metalowe materiały zbrojeniowe
dla budownictwa, daszki metalowe dla budownictwa, drut
aluminiowy, drut metalowy z metali nieszlachetnych, drut
ze stali, drut ze stopów metali nieszlachetnych, z wyjątkiem
drutu topikowego, drut żelazny, metalowe kołatki do drzwi,
metalowe płyty do drzwi, zasuwy do drzwi, metalowe futryny do drzwi, metalowe gzymsy, metalowe formy, metalowe
odlewy, nieelektryczne złącza metalowe do kabli, kable metalowe nieelektryczne, kątowniki stalowe, klamry zaciskające metalowe, przewody metalowe do instalacji wentylacji
i klimatyzacji, konstrukcje metalowe w budownictwie, konstrukcje metalowe jako szkielety ramowe w budownictwie,
metalowe konstrukcje nośne szklarni, metalowe konstrukcje
przenośne, konstrukcje stalowe w budownictwie, metalowe
kosze dachowe w budownictwie, kosze metalowe, kratownice metalowe, kraty jako ruszty metalowe, materiały metalowe do krycia dachów, kształtki rurowe rozgałęzieniowe
metalowe, łaty metalowe, maszty i słupy metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, materiały zbrojeniowe do pasów
maszynowych metalowe, metalowe materiały zbrojeniowe
do przewodów rurowych, metalowy osprzęt do mebli, metalowe kołki do ścian, nadproża metalowe, odrzwia metalowe, ograniczniki do bram, metalowe, ograniczniki do okien,
metalowe, ograniczniki drzwiowe metalowe, ograniczniki
metalowe, ogrodzenia metalowe, ogrody zimowe [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, metalowe okładziny budowlane i konstrukcyjne, metalowy osprzęt do okien, okna
skrzynkowe metalowe, okucia do drzwi metalowe, okucia
drzwiowe ozdobne metalowe, okucia metalowe do okien,
okucia okienne ozdobne metalowe, ościeżnice metalowe,
palety transportowe metalowe, palety załadowcze metalowe, palisady [ogrodzenia] metalowe, pancerze z płyt metalowe, panele konstrukcyjne metalowe, płytki metalowe dla
budownictwa, płytki podłogowe metalowe, płyty konstrukcyjne metalowe, płyty kotwiące, metalowe podłogi i płytki

70

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

na podłogi, metalowe podłużnice jako części nośne schodów, pokrycia dachów, metalowe, metalowe pręty i słupki
ogrodzeniowe, pręty metalowe do lutowania i spawania,
progi metalowe, prowadnice do drzwi przesuwnych, przegrody metalowe, zawiesia metalowe do przenoszenia ładunków, przewody jako armatura metalowa, metalowe przewody instalacyjne rozgałęźne, przewody metalowe, armatura
do przewodów sprężonego powietrza metalowa, metalowe przewody wodociągowe, rolety zewnętrzne metalowe
i osprzęt do rolet, rolki, rolety ze stali, elementy metalowe
moskitier ramkowych, prowadnice do okien przesuwnych,
rurociągi zasilające metalowe, metalowe przewody i rury
centralnego ogrzewania, rury i rurki metalowe, rusztowania
metalowe, rygle do klamek, zasuw, metalowe rygle do zasuw
okiennych, rynny metalowe, metalowe obudowy schodów,
słupy metalowe, słupy metalowe jako elementy konstrukcyjne, metalowe stopnie schodów, metalowe pokrycia ścian
w budownictwie, metalowe ścienne uchwyty, haki do mocowania rur, metalowe śruby do łączenia przewodów, uszczelki
metalowe, wsporniki metalowe dla budownictwa, metalowe zaciski jako klamry, metalowe zaciski do rur i kabli, zamki
na zasuwy, metalowe zamki obrotowe do okien, metalowe
zamknięcia do okien, w tym podnoszonych, zamknięcia
drzwiowe, metalowe obejmy do zamocowania rur, zasuwy
mieszkaniowe, zatrzaski drzwiowe metalowe, zawiasy metalowe, metalowe zawiesia jako uchwyty do przenoszenia
ładunków, folie metalowe do zawijania i pakowania, materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych, metalowe złącza
kabli, metalowe złącza do łańcuchów, złączki rur metalowe,
żaluzje metalowe, 19 konstrukcje budowlane niemetalowe,
fasady niemetalowe, elementy konstrukcyjne i materiały budowlane niemetalowe, w tym: bramy, drzwi, futryny, ościeżnice i płyty drzwiowe, dźwigary, podpory, parapety, daszki,
dachówki, balustrady, ogrodzenia, belki, okładziny, kratownice i kraty, rury i kształtki rurowe, rury drenażowe i wodociągowe, nadproża, okna i ramy okienne, płyty i płytki podłogowe, okiennice, osprzęt do okien i drzwi niemetalowy,
kształtowniki i listwy niemetalowe dla budownictwa, maszty
i słupy niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, pokrycia dachowe niemetalowe, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, rynny niemetalowe, rolety niemetalowe
i ich elementy, skrzynki niemetalowe na rolety zewnętrzne
niemetalowe, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płytki niemetalowe
dla budownictwa, altany niemetalowe i ich konstrukcje, budowlane kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, moskitiery niemetalowe i ich elementy,
szkło budowlane, w tym okienne, rusztowania niemetalowe,
schody i stopnie schodów niemetalowe, ścianki działowe
niemetalowe, pokrycia ścian niemetalowe, żaluzje niemetalowe i nietekstylne, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach, w sklepach i w innych punktach sprzedaży systemów aluminiowych dla budownictwa,
w tym systemów okienno-drzwiowych, systemów fasadowych i systemów rolet i bram oraz z artykułami budowlanymi metalowymi i artykułami budowlanymi niemetalowymi, promocja sprzedaży dla osób trzecich, administrowanie
i zarządzanie miejscami wystawowymi dotyczącymi handlu
i/lub reklamy, badanie rynku w celach handlowych, outsourcing jako doradztwo handlowe, usługi menedżerskie,
prowadzenie interesów osób trzecich, usługi reklamowe,
usługi badania marketingowego i badania rynku, promocja
inwestycji w zakresie nieruchomości, w tym centrów handlowych, usługowych, hotelowych i rozrywkowych, administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
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hurtowej i detalicznej, reklama, reklama na billboardach, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, przygotowywanie reklam prasowych,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, informacja handlowa
oraz udzielanie porad konsumentom, usługi impresariów
w działalności artystycznej i sportowej, impresariat w działalności artystycznej i sportowej, patronowanie klubom
sportowym, agencje importowo-eksportowe, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych oraz komputerowe
zarządzanie plikami.
(210)
(731)
(540)
(540)

518268
(220) 2020 09 11
KOVALENKO RUSLAN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Gostiny Dom

(531) 05.03.13, 07.01.08, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
518274
(220) 2020 09 14
WYTWÓRNIA PASZ LIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzywiń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIRA

(210)
(731)

(531)

05.03.06, 05.05.21, 05.03.15, 26.03.19, 27.05.01, 27.05.08,
29.01.03
(510), (511) 31 mączki dla zwierząt, pasze, pasze dla zwierząt tucznych, pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty
uboczne w procesie przeróbki ziarna zbóż na pasze dla zwierząt, proteiny dla zwierząt, preparaty do tuczenia zwierząt.
518275
(220) 2020 09 12
RENEVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina
(540) (znak słowny)
(540) RENEVO
(510), (511) 9 urządzenia i instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, falowniki fotowoltaiczne,
moduły fotowoltaiczne, zestawy fotowoltaiczne, osprzęt
do urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, interfejsy bezprzewodowe do obsługi urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, oprogramowanie do urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, urządzenia do monitoringu i zarządzania pracą
urządzeń, instalacji i systemów fotowoltaicznych, 35 usługi
sprzedaży hurtowej, usługi sprzedaży detalicznej, usługi
(210)
(731)
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importu i eksportu oraz promocja sprzedaży, wszystkie
wyżej wymienione w zakresie: urządzeń i instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, falowników
fotowoltaicznych, modułów fotowoltaicznych, zestawów
fotowoltaicznych, osprzętu do urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, interfejsów bezprzewodowych do obsługi
urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, oprogramowania do urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, urządzeń
do monitoringu i zarządzania pracą urządzeń, instalacji
i systemów fotowoltaicznych, 37 instalacja, naprawa i konserwacja: urządzeń i instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, falowników fotowoltaicznych,
modułów fotowoltaicznych, zestawów fotowoltaicznych,
osprzętu do urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, interfejsów bezprzewodowych do obsługi urządzeń i instalacji
fotowoltaicznych, oprogramowania do urządzeń i instalacji
fotowoltaicznych, urządzeń do monitoringu i zarządzania
pracą urządzeń, instalacji i systemów fotowoltaicznych.
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(540) Morwa PLATINUM

(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.
518283
(220) 2020 09 15
SANTANDER CONSUMER BANK SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) elimit
(210)
(731)

518277
(220) 2020 09 12
RENEVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RENEVO

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, falowniki fotowoltaiczne,
moduły fotowoltaiczne, zestawy fotowoltaiczne, osprzęt
do urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, interfejsy bezprzewodowe do obsługi urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, oprogramowanie do urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, urządzenia do monitoringu i zarządzania pracą
urządzeń, instalacji i systemów fotowoltaicznych, 35 usługi
sprzedaży hurtowej, usługi sprzedaży detalicznej, usługi
importu i eksportu oraz promocja sprzedaży, wszystkie
wyżej wymienione w zakresie: urządzeń i instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, falowników
fotowoltaicznych, modułów fotowoltaicznych, zestawów
fotowoltaicznych, osprzętu do urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, interfejsów bezprzewodowych do obsługi
urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, oprogramowania do urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, urządzeń
do monitoringu i zarządzania pracą urządzeń, instalacji
i systemów fotowoltaicznych, 37 instalacja, naprawa i konserwacja: urządzeń i instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, falowników fotowoltaicznych,
modułów fotowoltaicznych, zestawów fotowoltaicznych,
osprzętu do urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, interfejsów bezprzewodowych do obsługi urządzeń i instalacji
fotowoltaicznych, oprogramowania do urządzeń i instalacji
fotowoltaicznych, urządzeń do monitoringu i zarządzania
pracą urządzeń, instalacji i systemów fotowoltaicznych.
518279
(220) 2020 09 14
FE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie dla bankowości, oprogramowanie komputerowe do komunikacji, umożliwiające klientom dostęp do informacji na temat rachunków
bankowych i przeprowadzanie operacji bankowych, karty
wielofunkcyjne dla usług finansowych, oprogramowanie
komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych,
aplikacje do pobrania, oprogramowanie do monitorowania kredytów, kodowane przedpłacone karty kredytowe,
36 usługi bankowe i finansowe, usługi informacyjne związane z bankowością, usługi bankowe związane z wpłatami pieniędzy, usługi bankowe związane z elektronicznym
transferem funduszy, usługi finansowe dotyczące wydawania kart bankowych i kart debetowych, usługi bankowe
związane z ratami ustalonymi do płacenia w określonych
odstępach czasowych, informacje finansowe, transakcje
finansowe, finansowanie zakupów, finansowanie kredytów, osobiste usługi finansowe, doradztwo finansowe
i usługi konsultingu finansowego, badanie wypłacalności
finansowej, przetwarzanie informacji finansowych, usługi
pośrednictwa finansowego, finansowanie zakupów konsumenckich, zarządzanie finansowe rachunkami bieżącymi, usługi finansowych baz danych, zarządzanie finansowe rachunkami pieniężnymi, transakcje monetarne, usługi
monetarne, usługi kredytowe, obsługa kart kredytowych,
usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, udzielanie
ubezpieczeń chroniących zakup w zakresie towarów kupowanych za pomocą kart kredytowych.
518287
(220) 2020 09 11
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) Bielenda CAMELEON MAGIC MASK

(531)

01.01.05, 02.09.15, 01.15.15, 05.03.13, 05.03.15, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 maseczki do twarzy, kosmetyki do pielęgnacji
twarzy.
518288
(220) 2020 09 15
GRUPA PRAWNA TOGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOGATUS GRUPA PRAWNA

(210)
(731)

(531) 26.01.10, 26.01.12, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami
handlowymi, administrowanie i zarządzanie działalnością
gospodarczą, badania dotyczące działalności gospodarczej,
biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo dla
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie
prowadzenia firmy, doradztwo handlowe w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem internetu, nadzór nad działalnością
gospodarczą, nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, negocjowanie transakcji handlowych w zakresie
działalności artystycznej, negocjowanie kontraktów rekla-
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mowych, negocjowanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, negocjowanie umów z podmiotami opłacającymi usługi w zakresie opieki zdrowotnej, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, organizacja działalności gospodarczej, organizacja
zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc dla przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu ich interesami, pomoc
w organizowaniu działalności gospodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tworzenia przedsiębiorstw handlowych, pomoc w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu sprawami gospodarczymi,
porady w zakresie działalności gospodarczej, pośrednictwo
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów,
usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, usługi
doradcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarządzania działalnością gospodarczą, usługi planowania dla
przedsiębiorstw, usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, usługi w zakresie inspekcji działalności gospodarczej, usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi w zakresie planowania
i ustalania strategii działalności gospodarczej, usługi zlecania
na zewnątrz w postaci załatwiania umów o świadczenie
usług na rzecz innych, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wsparcie w dziedzinie
zarządzania przedsiębiorstwem i planowania, wsparcie
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie otwierania restauracji i ich działalności, 45 usługi prawne, audyty
zgodności z prawem, audyty zgodności z przepisami, badania prawne, badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji
prawnych, doradztwo dotyczące licencjonowania własności
intelektualnej, doradztwo dotyczące licencjonowania patentów, doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej,
doradztwo dotyczące udzielania licencji na znak towarowy,
doradztwo dotyczące własności przemysłowej, doradztwo
prawne, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania,
doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia
przetargowe, doradztwo prawne związane z prawami własności intelektualnej, doradztwo w kwestiach praw własności przemysłowej, doradztwo w sporach sądowych, doradztwo w zakresie aspektów prawnych franszyzy, doradztwo
w zakresie patentów, doradztwo w zakresie sporów sądowych, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, doradztwo w zakresie zarządzania prawami autorskimi, doradztwo związane z ochroną patentową, doradztwo związane
z ochroną znaków towarowych, doradztwo związane
z ochroną wzorów przemysłowych, doradztwo związane
z osobistymi sprawami prawnymi, doradztwo związane z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami autorskimi,
dostarczanie informacji prawnych, egzekucja testamentów,
egzekwowanie praw do własności intelektualnej, egzekwowanie praw do znaków towarowych, fachowe usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, kompilacja informacji prawnych, konsultacje w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych, konsultacje z zakresu
zarządzania własnością intelektualną, mediacja [usługi prawne], mediacje, monitorowanie praw własności intelektualnej
do celów doradztwa prawnego, monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne], organizowanie świadczenia
usług prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów, porady prawne w zakresie franchisingu, porady prawne i zastępstwo procesowe, pośrednictwo w procedurach prawnych, prawne administrowanie licencjami, profesjonalne
usługi doradcze związane z naruszeniem praw autorskich,
profesjonalne konsultacje prawne dotyczące franchisingu,
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profesjonalne usługi doradcze dotyczące praw autorskich,
profesjonalne usługi doradcze związane z licencjonowaniem praw autorskich, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, przenoszenie tytułu własności,
przygotowywanie przepisów, rozstrzyganie spraw spornych,
składanie wniosków o rejestrację wzorów, sporządzanie ekspertyz prawnych, sporządzanie protokołów sądowych,
sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia
zgodności z prawami i regulacjami, usługi pomocy w sprawach spornych, świadczenie usług w zakresie badań prawnych, udostępnianie informacji w dziedzinie własności intelektualnej, udostępnianie informacji dotyczących usług
prawnych za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie
informacji dotyczących usług prawnych, udzielanie informacji na temat praw własności przemysłowej, udzielanie informacji na temat agencji licencjonujących prawa autorskie,
udzielanie informacji sądowych, udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, udzielanie licencji osobom
trzecim na korzystanie z praw własności przemysłowej i praw
autorskich, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów,
usługi adwokackie, usługi adwokatów, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi agencji licencjonujących
prawa autorskie, usługi arbitrażowe, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi arbitrażu w zakresie stosunków pracowniczych, usługi asystentów prawnych, usługi
badań prawnych i sądowych w dziedzinie własności intelektualnej, usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami
ubezpieczeniowymi, usługi doradcze dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, usługi doradcze w zakresie
prawa, usługi doradcze związane z rejestracją, usługi doradcze związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne],
usługi doradcze związane z prawami autorskimi, usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla organizacji
non-profit, usługi informacji prawnej, usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych,
usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych,
usługi informacyjne w zakresie standardów handlowych,
usługi informacyjne w zakresie praw konsumenta, usługi licencjonowania związane z prawami do przedstawień [usługi
prawne], usługi licencjonowania związane z produkcją towarów [usługi prawne], usługi mediacyjne w sporach małżeńskich, usługi monitorowania prawnego, usługi monitorowania znaków towarowych do celów doradztwa prawnego,
usługi prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej,
usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych,
usługi prawne dotyczące testamentów, usługi prawne pro
bono, usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi prawne w zakresie mediacji, usługi prawne
w zakresie testamentów, usługi prawne w zakresie procedur
związanych z prawami własności przemysłowej, usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami własności intelektualnej, usługi prawne z zakresu wykorzystywania patentów, usługi prawne z zakresu
zarządzania prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw licencyjnych, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi prawne związane
z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi prawne
związane z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych,
usługi prawne związane z licencjonowaniem praw autorskich, usługi prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem praw autorskich do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych i muzycznych, usługi prawne związane
z wykorzystywaniem praw do transmisji, usługi prawne
związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw, usługi prawne
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związane z eksploatacją praw autorskich do druków, usługi
prawne związane z eksploatacją praw autorskich do filmów,
usługi prawne związane z eksploatacją praw własności intelektualnej, usługi prawne związane z eksploatacją praw
do emisji, usługi prawne związane z eksploatacją praw własności przemysłowej i praw autorskich, usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych
z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi, usługi prawnicze związane z prawami do własności wakacyjnej, usługi radców prawnych, usługi rejestracyjne
(prawne), usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania
sporów [usługi prawne], usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych, usługi w zakresie badań prawnych, usługi
w zakresie doradztwa prawnego, usługi w zakresie mediacji
rozwodowej, usługi w zakresie mediacji, usługi w zakresie
pomocy prawnej, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi w zakresie sporów sądowych,
usługi wsparcia prawnego, usługi wsparcia procesowego
w sporach sądowych, usługi związane z ochroną własności
przemysłowej, usługi związane z własnością intelektualną,
usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi
prawne], uwierzytelnianie dokumentów prawnych, wsparcie
wspomagane komputerowo w zakresie sporów sądowych,
wydawanie licencji na kopiowanie nadawanych programów
telewizyjnych.
518293
(220) 2020 09 11
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bielenda PROSECCO BUBBLE MASK
(210)
(731)

(531)

01.15.15, 05.03.13, 05.03.15, 26.01.06, 26.04.02, 26.04.05,
26.04.15, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 maseczki do twarzy, kosmetyki do pielęgnacji
twarzy.
518296
(220) 2020 09 15
GRUPA PRAWNA TOGATUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOGATUS GRUPA PRAWNA

(210)
(731)
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(531) 26.01.10, 26.01.12, 24.11.25, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi wsparcia administracyjnego
i przetwarzania danych, administracyjne zarządzanie
przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, badania dotyczące
działalności gospodarczej, biznesowe usługi doradcze
i konsultacyjne, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy,
doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, doradztwo w zarządzaniu
przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, nadzór nad działalnością gospodarczą, nadzór nad zarządzaniem działalnością
gospodarczą, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie i zawieranie
transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, negocjowanie transakcji handlowych w zakresie działalności artystycznej, negocjowanie kontraktów reklamowych, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów
biznesowych dla osób trzecich, negocjowanie umów
kupna i sprzedaży towarów, negocjowanie umów z podmiotami opłacającymi usługi w zakresie opieki zdrowotnej, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, organizacja
działalności gospodarczej, organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc dla przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu ich interesami, pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, pomoc w zakresie
działalności gospodarczej dotycząca tworzenia przedsiębiorstw handlowych, pomoc w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w zakresie planowania działalności
gospodarczej, pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, pomoc w zarządzaniu sprawami gospodarczymi, porady w zakresie działalności gospodarczej, pośrednictwo w działalności handlowej dla
osób trzecich, pośrednictwo w kontraktach na kupno
i sprzedaż produktów, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, usługi doradcze
w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze
w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, usługi w zakresie inspekcji działalności gospodarczej, usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
zlecania na zewnątrz w postaci załatwiania umów
o świadczenie usług na rzecz innych, usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe,
wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie otwierania restauracji i ich działalności, 45 usługi prawne, audyty zgodności z prawem, audyty zgodności z przepisami, badania prawne, badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, doradztwo dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, doradztwo dotyczące
licencjonowania patentów, doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej, doradztwo dotyczące udzielania licencji na znak towarowy, doradztwo dotyczące
własności przemysłowej, doradztwo prawne, doradztwo
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prawne w dziedzinie opodatkowania, doradztwo prawne
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, doradztwo prawne związane z prawami własności intelektualnej, doradztwo w kwestiach praw własności przemysłowej, doradztwo w sporach sądowych, doradztwo w zakresie aspektów prawnych franszyzy, doradztwo w zakresie patentów, doradztwo w zakresie sporów sądowych,
doradztwo w zakresie własności intelektualnej, doradztwo w zakresie zarządzania prawami autorskimi, doradztwo związane z ochroną patentową, doradztwo związane
z ochroną znaków towarowych, doradztwo związane
z ochroną wzorów przemysłowych, doradztwo związane
z osobistymi sprawami prawnymi, doradztwo związane
z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami autorskimi, dostarczanie informacji prawnych, egzekucja testamentów, egzekwowanie praw do własności intelektualnej, egzekwowanie praw do znaków towarowych, fachowe usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, kompilacja informacji prawnych, konsultacje w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych,
konsultacje z zakresu zarządzania własnością intelektualną, mediacja [usługi prawne], mediacje, monitorowanie
praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne], organizowanie świadczenia usług prawnych, pomoc
prawna przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, porady prawne w zakresie franchisingu,
pośrednictwo w procedurach prawnych, prawne administrowanie licencjami, profesjonalne usługi doradcze związane z naruszeniem praw autorskich, profesjonalne konsultacje prawne dotyczące franchisingu, profesjonalne
usługi doradcze dotyczące praw autorskich, profesjonalne
usługi doradcze związane z licencjonowaniem praw autorskich, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, przenoszenie tytułu własności, przygotowywanie przepisów, rozstrzyganie spraw spornych, składanie wniosków o rejestrację wzorów, sporządzanie ekspertyz prawnych, sporządzanie protokołów sądowych,
sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia
zgodności z prawami i regulacjami, usługi pomocy w sprawach spornych, świadczenie usług w zakresie badań
prawnych, udostępnianie informacji w dziedzinie własności intelektualnej, udostępnianie informacji dotyczących
usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej,
udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, udzielanie informacji na temat praw własności przemysłowej,
udzielanie informacji na temat agencji licencjonujących
prawa autorskie, udzielanie informacji sądowych, udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi adwokackie,
usługi adwokatów, usługi alternatywnego rozwiązywania
sporów, usługi arbitrażowe, usługi arbitrażu, mediacji
i rozstrzygania sporów, usługi arbitrażu w zakresie stosunków pracowniczych, usługi asystentów prawnych, usługi
badań prawnych i sądowych w dziedzinie własności intelektualnej, usługi biegłych sądowych, usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi, usługi doradcze dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, usługi doradcze w zakresie prawa, usługi doradcze związane z rejestracją, usługi doradcze związane
z prawami konsumenta [doradztwo prawne], usługi doradcze związane z prawami autorskimi, usługi doradztwa
w zakresie własności intelektualnej dla organizacji non-profit, usługi informacji prawnej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych,
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usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych,
usługi informacyjne w zakresie standardów handlowych,
usługi informacyjne w zakresie praw konsumenta, usługi
licencjonowania związane z prawami do przedstawień
[usługi prawne], usługi licencjonowania związane z produkcją towarów [usługi prawne], usługi mediacyjne
w sporach małżeńskich, usługi monitorowania prawnego,
usługi monitorowania znaków towarowych, usługi monitorowania znaków towarowych do celów doradztwa
prawnego, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, usługi prawne dotyczące testamentów, usługi
prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej,
usługi prawne pro bono, usługi prawne świadczone
w związku z procesami sądowymi, usługi prawne w zakresie mediacji, usługi prawne w zakresie testamentów, usługi prawne w zakresie procedur związanych z prawami
własności przemysłowej, usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami
własności intelektualnej, usługi prawne z zakresu wykorzystywania patentów, usługi prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzielania
praw licencyjnych, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi prawne związane
z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych, usługi
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi prawne związane z licencjonowaniem praw
autorskich, usługi prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem praw autorskich do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych i muzycznych, usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw do transmisji, usługi
prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi
prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi
i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych
praw, usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich do druków, usługi prawne związane z eksploatacją
praw autorskich do filmów, usługi prawne związane z eksploatacją praw własności przemysłowej i praw autorskich,
usługi prawne związane z eksploatacją praw do emisji,
usługi prawne związane z eksploatacją praw własności intelektualnej, usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi, usługi prawnicze związane z prawami do własności wakacyjnej, usługi
radców prawnych, usługi rejestracyjne (prawne), usługi
w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi
prawne], usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych, usługi w zakresie badań prawnych, usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi w zakresie mediacji rozwodowej, usługi w zakresie mediacji, usługi w zakresie
pomocy prawnej, usługi w zakresie przygotowywania
dokumentów prawnych, usługi w zakresie rejestracji firm,
usługi w zakresie sporów sądowych, usługi wsparcia
prawnego, usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych, usługi związane z ochroną własności przemysłowej,
usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi
prawne], usługi związane z własnością intelektualną,
uwierzytelnianie dokumentów prawnych, wsparcie wspomagane komputerowo w zakresie sporów sądowych.
518317
(220) 2020 09 11
MEDIGLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowny)

(210)
(731)
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(540) MEDIGLOBAL
(510), (511) 41 usługi tłumaczenia, tłumaczenia językowe,
usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

518319
(220) 2020 09 16
WIŚNIOWSKI GRZEGORZ EXCELLENO, Kowale
(znak słowno-graficzny)
ISLE OF MEN FOR MEN ONLY ESTD 2020

(531)

02.01.01, 01.01.01, 01.01.05, 09.01.07, 26.01.01, 26.01.05,
26.01.13, 26.01.14, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 26.01.21,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki.
518322
(220) 2020 09 16
PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU,
Czarna Białostocka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INFOTECH KLASTER TECHNOLOGICZNY
(210)
(731)

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 badania edukacyjne, certyfikacja w odniesieniu do nagród edukacyjnych, dostarczanie informacji
edukacyjnych, edukacja, edukacja dorosłych, edukacja [nauczanie], informacje o edukacji, informacje dotyczące edukacji, edukacja w dziedzinie informatyki, edukacja w dziedzinie posługiwania się komputerami, edukacja zawodowa,
edukacyjne usługi doradcze, informacje dotyczące kariery
zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo
edukacyjne i szkoleniowe), edukacja w dziedzinie przetwarzania danych, kursy edukacyjne dotyczące projektowania,
kursy edukacyjne związane z automatyzacją, opracowywanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie kursów
edukacyjnych i egzaminów, organizacja i przeprowadzanie
kursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
targów edukacyjnych, organizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie seminariów
związanych z edukacją, organizowanie seminariów w celach
edukacyjnych, organizowanie spotkań z dziedziny edukacji,
organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów w kursach
edukacyjnych, organizowanie wykładów edukacyjnych, organizowanie wystaw edukacyjnych, planowanie konferencji
w celach edukacyjnych, produkcja taśm wideo do użytku firmowego podczas szkoleń edukacyjnych z zarządzania, pro-
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dukowanie taśm wideo na użytek korporacyjny w zakresie
edukacyjnego treningu korporacyjnego, prowadzenie imprez edukacyjnych, prowadzenie konferencji edukacyjnych,
prowadzenie kursów edukacyjnych z biznesu, prowadzenie
kursów edukacyjnych z zakresu biznesu, prowadzenie kursów edukacyjnych w zakresie inżynierii, prowadzenie kursów
edukacyjnych dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie
kursów edukacyjnych z zakresu nauk ścisłych, prowadzenie
kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla
młodych ludzi i dorosłych, prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, przeprowadzanie egzaminów
edukacyjnych, przygotowywanie kursów edukacyjnych
i egzaminów, publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie książek edukacyjnych, szkolenia edukacyjne, testy edukacyjne, szkolenia
w zakresie edukacji komputerowej, tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, udostępnianie
obiektów i sprzętu do przeprowadzania egzaminów edukacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów edukacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania
filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń
edukacyjnych, udzielanie informacji edukacyjnych on-line
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, usługi doradcze w zakresie
edukacji dotyczące księgowości, usługi doradcze w zakresie
edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi doradcze w zakresie edukacji, usługi doradztwa edukacyjnego,
usługi dotyczące edukacji technologicznej, usługi edukacji
biznesowej, usługi edukacji dla dorosłych, usługi edukacyjne,
usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące finansów, usługi
edukacyjne dla dorosłych dotyczące prawa, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące własności intelektualnej, usługi
edukacyjne dla dorosłych dotyczące zarządzania, usługi
edukacyjne dla kadry kierowniczej, usługi edukacyjne dla
przemysłu, usługi edukacyjne dotyczące użycia komputerów
w działalności gospodarczej, usługi edukacyjne dotyczące
zarządzania, usługi edukacyjne dotyczące zastosowania systemów komputerowych, usługi edukacyjne dotyczące oprogramowania komputerowego, usługi edukacyjne dotyczące
zastosowania oprogramowania komputerowego, usługi
edukacyjne dotyczące komputerów, usługi edukacyjne dotyczące technologii informacyjnej, usługi edukacyjne dotyczące informatyki kwantowej, usługi edukacyjne dotyczące
systemów komputerowych, usługi edukacyjne dotyczące
projektowania, usługi edukacyjne dotyczące pisania programów komputerowych, usługi edukacyjne i instruktażowe,
usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą,
usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z grami, usługi
edukacyjne oparte na systemach komputerowych, usługi
edukacyjne odnoszące się do usług w zakresie jakości, usługi
edukacyjne świadczone przez wyższe uczelnie [akademie],
usługi edukacyjne świadczone przez instytuty szkolnictwa
wyższego, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem programów
telewizyjnych, usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli
dzieci, usługi edukacyjne świadczone przez instytuty doskonalenia zawodowego, usługi edukacyjne świadczone przez
szkoły średnie wyższego poziomu, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły wyższe, usługi edukacyjne świadczone
przez uniwersytety, usługi edukacyjne w postaci kursów
na poziomie uniwersyteckim, usługi edukacyjne w postaci
kursów korespondencyjnych, usługi edukacyjne w szkołach średnich, usługi edukacyjne w zakresie przekazywania

Nr ZT45/2020

metod nauczania przetwarzania danych, usługi edukacyjne w zakresie szkół średnich, usługi edukacyjne w zakresie
zapewniania kursów instruktażowych, usługi edukacyjne
w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych, usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, usługi edukacyjne w zakresie zarządzania, usługi edukacyjne wspomagane komputerowo w dziedzinie zarządzania biznesowego,
usługi edukacyjne związane ze szkoleniem sprzedażowym,
usługi edukacyjne związane ze skrótowym systemem zapisu,
usługi egzaminowania (edukacyjne), usługi informacji telefonicznej związane z edukacją, usługi informacyjne dotyczące
edukacji, usługi instytutów edukacyjnych, usługi konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej, usługi konsultacyjne
związane z edukacją inżynieryjną, usługi placówek edukacyjnych zapewniających kursy instruktażowe, usługi szkół [edukacja], warsztaty w celach edukacyjnych, wyższe uczelnie
[edukacja], zapewnianie kursów edukacyjnych, zapewnianie
kursów edukacyjnych dotyczących telekomunikacji, zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z komputerami, zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z elektroniką.
518323
(220) 2020 09 16
IVORY CERAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bartąg
(540) (znak słowny)
(540) CHIAROSCURO
(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet, następujących towarów: świece, świece
zapachowe.
(210)
(731)

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

518326
(220) 2020 09 15
DZIURA KAMIL, Radom
(znak słowno-graficzny)
KAMIL DZIURA KANCELARIA PRAWA
KANONICZNEGO

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.22
(510), (511) 45 usługi prawne, doradztwo prawne.
(210)
(731)
(540)
(540)

518327
(220) 2020 09 16
JACHYMIAK PAWEŁ, Ratułów
(znak słowno-graficzny)
GÓRALSKIE SPECJAŁY TRADYCYJNE WYROBY
Z PODHALA
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(531) 06.01.02, 07.01.09, 05.01.10, 27.05.01
(510), (511) 29 ser owczy, przetworzony ser, ser wędzony, ser
z przyprawami, ser z ziołami, sery dojrzewające, nabiał i substytuty nabiału, 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami
mlecznymi usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczym.
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w zakresie umiejętności biznesowych, szkolenia związane
z finansami, usługi szkolenia personelu działu sprzedaży,
usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania.
518344
(220) 2020 09 16
TROJANOWSKI SŁAWOMIR TOGATUS KANCELARIA
PRAWNA TROJANOWSKI SŁAWOMIR I PARTNERZY,
Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOGATUS KANCELARIA PRAWNA TROJANOWSKI
SŁAWOMIR I PARTNERZY
(210)
(731)

518331
(220) 2020 09 15
E.B.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TSL today for the future
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 25.01.09
(510), (511) 11 światła rowerowe, światła do rowerów, rowerowe światełka odblaskowe, lampy kierunkowe do rowerów,
lampki rowerowe na dynamo, światła odblaskowe na szprychy rowerowe, lampy przednie do użytku w rowerach, lampy
LED, urządzenia oświetleniowe LED, lampy bezpieczeństwa
LED, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], zestawy oświetlenia LED do znaków
podświetlanych, 12 rowery elektryczne, rowery, elektryczne
rowery składane, części konstrukcyjne rowerów, rowery wyposażone w silnik, akcesoria do rowerów do przewożenia
bagażu, sprzęt do naprawy przebitych opon rowerowych,
39 kontraktowy wynajem pojazdów, wypożyczanie rowerów, usługi współdzielenia rowerów, wypożyczanie i wynajem pojazdów, wynajem silnikowych pojazdów lądowych,
wynajem pojazdów użytkowych.
518333
(220) 2020 09 16
MAJEWSKA MAŁGORZATA POZA SCHEMATEM,
Bobrowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FINANSOWE Love
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 41 coaching w zakresie życia osobistego [life
coaching], doradztwo zawodowe i coaching, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, kursy
samoświadomości [szkolenia], nauczanie i szkolenia, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, organizowanie i prowadzenie seminariów
i warsztatów [szkolenia], prowadzenie warsztatów [szkolenia], przekazywanie know-how [szkolenia], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
szkolenia biznesowe, szkolenia dla dorosłych, skomputeryzowane szkolenia, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia

(531) 07.05.08, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi wsparcia administracyjnego
i przetwarzania danych, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie i zarządzanie
działalnością gospodarczą, badania dotyczące działalności
gospodarczej, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne,
doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo handlowe
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu,
doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy
kosztów i zysków, dostarczanie biznesowych i handlowych
informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych
dla osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, negocjowanie kontraktów reklamowych, negocjowanie transakcji handlowych w zakresie działalności artystycznej, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, negocjowanie
umów z podmiotami opłacającymi usługi w zakresie opieki
zdrowotnej, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, organizacja działalności gospodarczej, organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc dla przedsiębiorstw
handlowych w zarządzaniu ich interesami, pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, pomoc w zakresie
działalności gospodarczej dotycząca tworzenia przedsiębiorstw handlowych, pomoc w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą
lub zadaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, pomoc w zarządzaniu sprawami gospodarczymi, porady w zakresie działalności gospodarczej,
pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich,
pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży
i zakupu towarów, usługi doradcze w zakresie działalności
gospodarczej, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarządzania działalnością gospodarczą,
usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, usługi w zakresie inspekcji działalności gospodarczej, usługi w zakresie strategii
biznesowych, usługi w zakresie zarządzania ryzykiem
w działalności gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi zlecania na zewnątrz
w postaci załatwiania umów o świadczenie usług na rzecz
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innych, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie otwierania restauracji i ich działalności, 45 usługi prawne, audyty zgodności z prawem, audyty
zgodności z przepisami, badania prawne, doradztwo dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, doradztwo
dotyczące licencjonowania patentów, doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej, doradztwo dotyczące
udzielania licencji na znak towarowy, doradztwo dotyczące
własności przemysłowej, doradztwo prawne, doradztwo
prawne w dziedzinie opodatkowania, doradztwo prawne
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, doradztwo prawne związane z prawami własności intelektualnej,
doradztwo w kwestiach praw własności przemysłowej, doradztwo w sporach sądowych, doradztwo w zakresie aspektów prawnych franszyzy, doradztwo w zakresie patentów,
doradztwo w zakresie sporów sądowych, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, doradztwo w zakresie zarządzania prawami autorskimi, doradztwo związane z ochroną
patentową, doradztwo związane z ochroną znaków towarowych, doradztwo związane z ochroną wzorów przemysłowych, doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, doradztwo związane z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami autorskimi, dostarczanie informacji prawnych, egzekucja testamentów, egzekwowanie praw do własności intelektualnej, egzekwowanie praw do znaków towarowych, fachowe usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, kompilacja informacji prawnych, konsultacje w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony
danych, konsultacje z zakresu zarządzania własnością intelektualną, mediacja [usługi prawne], mediacje, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa
prawnego, monitorowanie znaków towarowych [usługi
prawne], organizowanie świadczenia usług prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, porady prawne w zakresie franchisingu, pośrednictwo w procedurach prawnych, prawne administrowanie licencjami, profesjonalne usługi doradcze związane z naruszeniem praw autorskich, profesjonalne konsultacje prawne dotyczące franchisingu, profesjonalne usługi
doradcze dotyczące praw autorskich, profesjonalne usługi
doradcze związane z licencjonowaniem praw autorskich,
profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, przenoszenie tytułu własności, przygotowywanie
przepisów, rozstrzyganie spraw spornych, składanie wniosków o rejestrację wzorów, sporządzanie ekspertyz prawnych, sporządzanie protokołów sądowych, sprawdzanie
standardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, sprawy sporne (usługi pomocy w -),
udostępnianie informacji w dziedzinie własności intelektualnej, świadczenie usług w zakresie badań prawnych, udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, udzielanie informacji na temat
praw własności przemysłowej, udzielanie informacji na temat agencji licencjonujących prawa autorskie, udzielanie
informacji sądowych, udzielanie informacji związanej
ze sprawami prawnymi, udzielanie opinii prawnych przez
ekspertów, usługi adwokackie, usługi adwokatów, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe,
usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi arbitrażu w zakresie stosunków pracowniczych, usługi asystentów prawnych, usługi badań prawnych i sądowych w dziedzinie własności intelektualnej, usługi biegłych sądowych,
usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi, usługi doradcze dotyczące licencjonowania
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własności intelektualnej, usługi doradcze dotyczące praw
własności intelektualnej, usługi doradcze w zakresie prawa,
usługi doradcze związane z rejestracją, usługi doradcze
związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne],
usługi doradcze związane z prawami autorskimi, usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla organizacji
non-profit, usługi informacji prawnej, usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych,
usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych,
usługi informacyjne w zakresie standardów handlowych,
usługi informacyjne w zakresie praw konsumenta, usługi licencjonowania związane z prawami do przedstawień [usługi prawne], usługi licencjonowania związane z produkcją
towarów [usługi prawne], usługi mediacyjne w sporach małżeńskich, usługi monitorowania prawnego, usługi monitorowania znaków towarowych, usługi monitorowania znaków
towarowych do celów doradztwa prawnego, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, usługi prawne
dotyczące praw własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, usługi prawne dotyczące testamentów, usługi prawne pro bono, usługi prawne
świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi prawne w zakresie mediacji, usługi prawne w zakresie testamentów, usługi prawne w zakresie procedur związanych z prawami własności przemysłowej, usługi prawne w zakresie
negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami
własności intelektualnej, usługi prawne z zakresu wykorzystywania patentów, usługi prawne z zakresu zarządzania
prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw licencyjnych, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi prawne związane z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi
prawne związane z licencjonowaniem praw autorskich,
usługi prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem
praw autorskich do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych i muzycznych, usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw do transmisji, usługi prawne związane
z tworzeniem i rejestracją firm, usługi prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
oraz wykorzystywaniem tych praw, usługi prawne związane
z eksploatacją praw autorskich do druków, usługi prawne
związane z eksploatacją praw autorskich do filmów, usługi
prawne związane z eksploatacją praw własności przemysłowej i praw autorskich, usługi prawne związane z eksploatacją praw do emisji, usługi prawne związane z eksploatacją
praw własności intelektualnej, usługi prawne związane
z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi,
usługi prawnicze związane z prawami do własności wakacyjnej, usługi radców prawnych, usługi rejestracyjne (prawne), usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów
[usługi prawne], usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych, usługi w zakresie badań prawnych, usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi w zakresie mediacji rozwodowej, usługi w zakresie mediacji, usługi w zakresie pomocy
prawnej, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów
prawnych, usługi w zakresie rejestracji firm, usługi w zakresie
sporów sądowych, usługi wsparcia prawnego, usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych, usługi związane
z ochroną własności przemysłowej, usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], usługi związane
z własnością intelektualną, uwierzytelnianie dokumentów
prawnych, wsparcie wspomagane komputerowo w zakresie
sporów sądowych.
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518346
(220) 2020 09 16
TROJANOWSKI SŁAWOMIR TOGATUS KANCELARIA
PRAWNA TROJANOWSKI SŁAWOMIR I PARTNERZY,
Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOGATUS KANCELARIA PRAWNA TROJANOWSKI
SŁAWOMIR I PARTNERZY
(210)
(731)

(531) 07.05.08, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie i zarządzanie
działalnością gospodarczą, badania dotyczące działalności
gospodarczej, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne,
doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo handlowe
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie
zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, doradztwo
w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób
trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, negocjowanie kontraktów reklamowych, negocjowanie transakcji handlowych w zakresie działalności artystycznej, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, negocjowanie
umów kupna i sprzedaży towarów, negocjowanie umów
z podmiotami opłacającymi usługi w zakresie opieki zdrowotnej, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, organizacja działalności gospodarczej, organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc dla przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu ich interesami, pomoc w organizowaniu
działalności gospodarczej, pomoc w zakresie działalności
gospodarczej dotycząca tworzenia przedsiębiorstw handlowych, pomoc w zakresie działalności gospodarczej, pomoc
w zakresie planowania działalności gospodarczej, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą lub zadaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, pomoc w zarządzaniu sprawami gospodarczymi, porady
w zakresie działalności gospodarczej, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośredniczenie
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie fuzji
przedsiębiorstw, usługi w zakresie inspekcji działalności gospodarczej, usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi
w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi zlecania na zewnątrz w postaci załatwiania umów
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o świadczenie usług na rzecz innych, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wsparcie
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie otwierania restauracji i ich działalności, 45 usługi prawne, audyty
zgodności z prawem, audyty zgodności z przepisami, badania prawne, doradztwo dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, doradztwo dotyczące licencjonowania
patentów, doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej, doradztwo dotyczące udzielania licencji na znak towarowy, doradztwo dotyczące własności przemysłowej, doradztwo prawne, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, doradztwo prawne związane z prawami
własności intelektualnej, doradztwo w kwestiach praw własności przemysłowej, doradztwo w sporach sądowych, doradztwo w zakresie aspektów prawnych franszyzy, doradztwo w zakresie patentów, doradztwo w zakresie sporów sądowych, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, doradztwo w zakresie zarządzania prawami autorskimi, doradztwo związane z ochroną patentową, doradztwo związane
z ochroną znaków towarowych, doradztwo związane
z ochroną wzorów przemysłowych, doradztwo związane
z osobistymi sprawami prawnymi, doradztwo związane z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami autorskimi,
dostarczanie informacji prawnych, egzekucja testamentów,
egzekwowanie praw do własności intelektualnej, egzekwowanie praw do znaków towarowych, fachowe usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, kompilacja informacji prawnych, konsultacje w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych, konsultacje z zakresu
zarządzania własnością intelektualną, mediacja [usługi prawne], mediacje, monitorowanie praw własności intelektualnej
do celów doradztwa prawnego, monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne], organizowanie świadczenia
usług prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, porady prawne w zakresie franchisingu, pośrednictwo w procedurach prawnych,
prawne administrowanie licencjami, profesjonalne usługi
doradcze związane z naruszeniem praw autorskich, profesjonalne konsultacje prawne dotyczące franchisingu, profesjonalne usługi doradcze dotyczące praw autorskich, profesjonalne usługi doradcze związane z licencjonowaniem praw
autorskich, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, przenoszenie tytułu własności, przygotowywanie przepisów, rozstrzyganie spraw spornych, składanie
wniosków o rejestrację wzorów, sporządzanie ekspertyz
prawnych, sporządzanie protokołów sądowych, sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności
z prawami i regulacjami, sprawy sporne (usługi pomocy w -),
udostępnianie informacji w dziedzinie własności intelektualnej, świadczenie usług w zakresie badań prawnych, udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, udzielanie informacji na temat praw
własności przemysłowej, udzielanie informacji na temat
agencji licencjonujących prawa autorskie, udzielanie informacji sądowych, udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów,
usługi adwokackie, usługi adwokatów, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi arbitrażu w zakresie stosunków pracowniczych, usługi asystentów prawnych,
usługi badań prawnych i sądowych w dziedzinie własności
intelektualnej, usługi biegłych sądowych, usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi, usługi
doradcze dotyczące licencjonowania własności intelektual-
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nej, usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, usługi doradcze w zakresie prawa, usługi doradcze związane z rejestracją, usługi doradcze związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], usługi doradcze związane
z prawami autorskimi, usługi doradztwa w zakresie własności
intelektualnej dla organizacji non-profit, usługi informacji
prawnej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, usługi informacyjne w zakresie
standardów handlowych, usługi informacyjne w zakresie
praw konsumenta, usługi licencjonowania związane z prawami do przedstawień [usługi prawne], usługi licencjonowania związane z produkcją towarów [usługi prawne], usługi
mediacyjne w sporach małżeńskich, usługi monitorowania
prawnego, usługi monitorowania znaków towarowych, usługi monitorowania znaków towarowych do celów doradztwa
prawnego, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych,
usługi prawne dotyczące testamentów, usługi prawne pro
bono, usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi prawne w zakresie mediacji, usługi prawne
w zakresie testamentów, usługi prawne w zakresie procedur
związanych z prawami własności przemysłowej, usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami własności intelektualnej, usługi prawne z zakresu wykorzystywania patentów, usługi prawne z zakresu
zarządzania prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw licencyjnych, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi prawne związane
z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych, usługi
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich,
usługi prawne związane z licencjonowaniem praw autorskich, usługi prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem praw autorskich do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych i muzycznych, usługi prawne związane
z wykorzystywaniem praw do transmisji, usługi prawne
związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw, usługi prawne
związane z eksploatacją praw autorskich do druków, usługi
prawne związane z eksploatacją praw autorskich do filmów,
usługi prawne związane z eksploatacją praw własności przemysłowej i praw autorskich, usługi prawne związane z eksploatacją praw do emisji, usługi prawne związane z eksploatacją praw własności intelektualnej, usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych
z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi, usługi prawnicze związane z prawami do własności wakacyjnej, usługi radców prawnych, usługi rejestracyjne
(prawne), usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania
sporów [usługi prawne], usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych, usługi w zakresie badań prawnych, usługi
w zakresie doradztwa prawnego, usługi w zakresie mediacji
rozwodowej, usługi w zakresie mediacji, usługi w zakresie
pomocy prawnej, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi w zakresie rejestracji firm, usługi
w zakresie sporów sądowych, usługi wsparcia prawnego,
usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych, usługi
związane z ochroną własności przemysłowej, usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], usługi
związane z własnością intelektualną, uwierzytelnianie dokumentów prawnych, wsparcie wspomagane komputerowo
w zakresie sporów sądowych.

Nr ZT45/2020

518348
(220) 2020 09 15
AMBROSEE TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMBROSÉE

(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.05.19, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

518362
(220) 2020 09 16
CALLEJA SERGIO, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
REGAL

(531) 27.05.03, 27.05.01
(510), (511) 34 waporyzator przewodowy do elektronicznych papierosów i elektronicznych przyrządów do palenia,
tytoń surowy lub przetworzony, wyroby tytoniowe, w tym
cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń fajkowy, tytoń do żucia, tytoń do tabaki, kretek, snus, substytuty tytoniu (nie do celów leczniczych),
artykuły dla palaczy, bibułki papierosowe, gilzy papierosowe,
filtry papierosowe, puszki na tytoń, futerały na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, zapalniczki, zapałki, patyczki tytoniowe,
wyroby tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektroniczne i ich części do podgrzewania papierosów lub tytoniu
w celu uwolnienia aerozolu zawierającego nikotynę do inhalacji, płynne roztwory nikotyny do użytku w papierosach
elektronicznych, elektroniczne przyrządy do palenia, papierosy elektroniczne, papierosy elektroniczne jako substytut
tradycyjnych papierosów, urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozolu zawierającego nikotynę, urządzenia do parowania doustnego dla palaczy, wyrobów tytoniowych
i substytutów tytoniu, artykuły dla palaczy do papierosów
elektronicznych, części i osprzęt do wyżej wymienionych
produktów ujętych w klasie 34, urządzenia do gaszenia podgrzanych papierosów i cygar oraz podgrzanych patyczków
tytoniowych, elektroniczne papierośnice do wielokrotnego
ładowania, futerały ochronne i etui do przenoszenia papierosów elektronicznych i elektronicznych przyrządów.
518364
(220) 2020 09 16
MIX-BET BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rabowice
(540) (znak słowny)
(540) MIX-BET BETON
(510), (511) 19 materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, niemetalowe części budowlane, beton, zaprawy do użytku w budownictwie, gotowe zaprawy, zaprawy
budowlane z dodatkiem polistyrenu, betonowe materiały budowlane, gotowe betonowe elementy budowlane,
masa betonowa prefabrykowana, beton gotowy do użycia,
(210)
(731)
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wymieszany beton wylewany na miejscu, beton samopoziomujący do użytku w budownictwie, beton do odlewania, beton zbrojony, beton ogniotrwały, beton syntetyczny,
płyty betonowe, pojemniki betonowe, pokrycia betonowe,
bloczki betonowe, betonowe przewody, panele betonowe,
podłogi betonowe, sklepienia betonowe, belki betonowe,
słupy betonowe, ściany betonowe, betonowe elementy
brukowe, kostki brukowe betonowe, szalunki niemetalowe
do betonu, piasek do użytku w przygotowywaniu betonu,
mieszanka do łatania betonu wykonana z zasad smołowych, beton przemysłowy do użytku w pracach w zakresie inżynierii lądowej, kruszywo, materiały kruszywowe
do stosowania w betonie, kruszywa wykorzystywane
do przygotowywania betonu, wylewki betonowe, wylewki
podłogowe, wylewki jastrychowe, wylewki suche, wylewki
anhydrytowe, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej,
w tym za pośrednictwem Internetu, następujących towarów: materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe,
niemetalowe części budowlane, beton, zaprawy do użytku
w budownictwie, gotowe zaprawy, zaprawy budowlane
z dodatkiem polistyrenu, betonowe materiały budowlane,
gotowe betonowe elementy budowlane, masa betonowa prefabrykowana, beton gotowy do użycia, wymieszany beton wylewany na miejscu, beton samopoziomujący
do użytku w budownictwie, beton do odlewania, beton
zbrojony, beton ogniotrwały, beton syntetyczny, płyty betonowe, pojemniki betonowe, pokrycia betonowe, bloczki betonowe, betonowe przewody, panele betonowe,
podłogi betonowe, sklepienia betonowe, belki betonowe,
słupy betonowe, ściany betonowe, betonowe elementy
brukowe, kostki brukowe betonowe, szalunki niemetalowe
do betonu, piasek do użytku w przygotowywaniu betonu,
mieszanka do łatania betonu wykonana z zasad smołowych, beton przemysłowy do użytku w pracach w zakresie inżynierii lądowej, kruszywo, materiały kruszywowe
do stosowania w betonie, kruszywa wykorzystywane
do przygotowywania betonu, wylewki betonowe, wylewki
podłogowe, wylewki jastrychowe, wylewki suche, wylewki
anhydrytowe, 37 usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi zarządzania budową, usługi doradztwa budowlanego,
usługi betonowania, pompowanie betonu, sprężanie betonu, usługi poziomowania betonu, usługi spulchniania betonu, uszczelnianie betonu, wyrównywanie betonu, powlekanie betonu, polerowanie betonu, kruszenie betonu, naprawy betonu, renowacja betonu, instalacja betonowych
systemów formujących, montaż szalunku do betonowania,
usługi budowlane w zakresie wylewek, w tym betonowych,
podłogowych, jastrychowych, suchych i anhydrytowych,
wynajem sprzętu do betonowania, wynajem betoniarek,
wynajem maszyn do pompowania betonu, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez kładzenie betonu, usługi doradztwa budowlanego w zakresie doboru odpowiedniego betonu i kruszywa, 39 usługi transportowe,
transport materiałów konstrukcyjnych, transport maszyn
do użytku w budownictwie, transport zapraw do użytku
w budownictwie, transport betonu, transport kruszyw,
transport składników betonu, transport sprzętu do betonowania, transport maszyn do pompowania betonu, usługi
składowania towarów, usługi pakowania towarów, 40 wytwarzanie na zamówienie prefabrykowanego betonu, wytwarzanie na zamówienie prefabrykowanych elementów
konstrukcyjnych, wytwarzanie na zamówienie budynków
prefabrykowanych, wytwarzanie na zamówienie prefabrykowanych płyt drogowych, w tym betonowych, formowanie betonu, obróbka betonu, wytwarzanie na zamówienie
kruszyw konstrukcyjnych.

81

(210) 518368
(220) 2020 09 17
(731) BECK ARKADIUSZ COM-LM, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) POD BERCEM
(510), (511) 43 domy turystyczne, usługi hotelarskie, kafeterie (bufety), usługi kawiarniane, usługi barowe, wypożyczanie namiotów, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy, usługi rezerwacji pokojów, usługi restauracyjne,
biuro zakwaterowania (hotele, pensjonaty).
518371
(220) 2020 09 17
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ŻAPPKA JUSH
(510), (511) 9 kodowane karty lojalnościowe, programy
komputerowe, nagrane programy komputerowe, programy
komputerowe do zarządzania projektami, programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, użytkowe programy
komputerowe do pobrania, programy komputerowe
do zdalnego łączenia się z komputerami lub sieciami komputerowymi, programy komputerowe stosowane do elektronicznych systemów kasowych, oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, programy
i oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów
wykorzystywane w telefonach komórkowych, programy
komputerowe do telewizji interaktywnej i do interaktywnych gier i/lub kwizów, elektroniczne wyświetlacze reklam,
platformy oprogramowania komputerowego, mobilne aplikacje, aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, programy komputerowe związane ze sprzedażą i dostawą towarów, 35 obsługa programów lojalnościowych, zarządzanie programami
lojalnościowymi, administrowanie programami lojalności
konsumenta, usługi w zakresie programów lojalnościowych,
administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, organizowanie i zarządzanie programami
motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych
dotyczących lojalności klientów, promowanie sprzedaży
za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych
i zarządzanie nimi, administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, rekrutacja personelu,
usługi rekrutacyjne, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji
personelu, konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, dostarczanie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
udostępnianie skomputeryzowanych informacji związanych
z dokumentacją gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, publikacja reklam, reklamy
on-line, reklama i usługi reklamowe, agencje reklamowe, reklama i marketing, analizy odbioru reklamy, reklama rekrutacji personelu, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, usługi
agencji reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostęp(210)
(731)
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nianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, badania w zakresie reklamy, rozpowszechnianie reklam
poprzez Internet, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych,
usługi badawcze związane z reklamą, usługi planowania
w zakresie reklamy, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci
komputerowej, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, organizacja konkursów w celach reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama
poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama
on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, przetwarzanie zapytań telefonicznych dotyczących reklamowanych towarów i usług, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci
komunikacyjnej on-line w Internecie, promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach
internetowych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, badanie działalności gospodarczej
i rynku, badanie rynku, badania rynku i badania marketingowe, badania rynku i analizy biznesowe, pomoc przy prowadzeniu franszyz, usługi doradcze dotyczące działalności gospodarczej związane z prowadzeniem franszyz, badania rynkowe, dostarczanie informacji handlowych konsumentom,
dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów
i usług, usługi informacyjne w zakresie rynku konsumentów,
analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, analizy
i raporty statystyczne, sporządzanie raportów do celów marketingowych, usługi w zakresie informacji rynkowej dotyczące raportów handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, promocja towarów
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice
syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie
surowym, mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty
do hartowania i lutowania, substancje do garbowania skór
zwierzęcych, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, kity
i inne pasty do wypełniania, kompost, nawozy, preparaty
biologiczne do użytku w przemyśle i nauce, farby, pokosty,
lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki, tusze do drukowania, znakowania
i rytowania, żywice naturalne w stanie surowym, metale
w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, kosmetyki nielecznicze i preparaty
toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wybielające
i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, preparaty do pielęgnacji
zwierząt, wosk krawiecki i szewski, środki ścierne i polerskie,
sztuczne rzęsy, oleje i smary przemysłowe, wosk, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa
(również benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty
do oświetlenia, energia elektryczna, produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkaża-
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jące, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy,
preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne
oraz lecznicze, środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, usługi w zakresie sprzedaży takich towarów
jak: metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały metalowe do celów budowlanych, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali
nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu, kasy pancerne,
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone,
będące półproduktami, drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metalowe pojemniki i artykuły do transportu
i pakowania, maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory i dmuchawy, roboty przemysłowe, generatory elektryczności, urządzenia do przenoszenia i transportu, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, maszyny i obrabiarki
do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, obrabiarki, narzędzia
napędzane silnikowo, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, inkubatory do jaj, automaty
sprzedające, narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, broń boczna, z wyjątkiem broni palnej, ostrza
(maszynki do golenia), ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, broń sieczna i obuchowa,
sztućce i przybory do przygotowywania żywności będące
nożami kuchennymi, przyborami do cięcia i mielenia, ręcznie
sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, podnośniki, narzędzia
ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych,
urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywania, ratowania życia i do celów
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia,
przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku,
obrazu lub danych, nagrane media i media do pobrania,
usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media
do nagrywania i przechowywania danych, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy
rejestrujące, urządzenia liczące, komputery i peryferyjne
urządzenia komputerowe, skafandry dla nurków, maski
do nurkowania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski
do nosa dla nurków i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, urządzenia do gaszenia ognia, utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable
do zastosowania w elektryce, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia zabezpieczające, ochronne
i sygnalizacyjne, sprzęt do nurkowania, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu
i kartograficzne, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, pedały wah wah (kaczki), telefony, urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryj-
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ne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne,
materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia
terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami, urządzenia,
przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty do ochrony słuchu,
artykuły do karmienia i smoczki, akcesoria wspomagające
współżycie seksualne, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt
do przenoszenia pacjentów, odzież medyczna, protezy
i sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, artykuły antykoncepcyjne, gadżety
erotyczne, akcesoria wspomagające współżycie seksualne,
urządzenia i instalacje do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz do celów sanitarnych, przewody
i urządzenia do transportu gazów spalinowych, urządzenia
do opalania się, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, sprzęt
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania,
do żywności i napojów, kominki, filtry do użytku przemysłowego i domowego, instalacje do obróbki przemysłowej,
urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego,
instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia
do chłodzenia i zamrażania, akcesoria zabezpieczające
i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje jądrowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, zapalniczki i zapalarki, pojazdy i środki transportu, urządzenia służące do poruszania
się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części i akcesoria
do pojazdów, broń palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie, metale szlachetne, ich stopy, wyroby
jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, perły oraz
ich imitacje, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: posągi
i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, pudełka na biżuterię
i pudełka na zegarki, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, monety, instrumenty muzyczne, statywy do nut
i stojaki do instrumentów muzycznych, batuty dyrygenckie,
papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały do rysowania i materiały dla artystów, pędzle do malowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, czcionki drukarskie, matryce
do druku ręcznego, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, torebki
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, kleje do materiałów papierniczych
lub do użytku domowego, materiały drukowane, spinacze
do pieniędzy, jednorazowe produkty papierowe, książki, komiksy, nagrane oprogramowanie gier komputerowych, kody
do gier, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, karty
podarunkowe, nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk,
gutaperka, guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów,
tworzywa sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne, elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe,
plomby, uszczelki i wypełnienia, artykuły i materiały izolacyj-
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ne i zabezpieczające, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce,
walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące
do przenoszenia, parasolki i parasole, laski, bicze, uprzęże
i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt,
kijki marszowe i trekkingowe, materiały niemetalowe,
do użytku w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe,
do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki
przenośne, niemetalowe, pomniki niemetalowe, statuetki
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, usługi w zakresie sprzedaży takich towarów
jak: meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, lustra,
ramki obrazów, pojemniki, niemetalowe, do przechowywania lub transportu, nieprzetworzone lub półprzetworzone
kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, muszle, pianka morska,
żółty bursztyn, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, kosze niemetalowe, beczki i beczułki niemetalowe,
trumny i urny pogrzebowe, skrzynki na listy niemetalowe,
zamknięcia do pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe
i palety, niemetalowe, manekiny, manekiny krawiecki, drabiny i ruchome schody niemetalowe, przybory oraz pojemniki
kuchenne i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne
i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło,
szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, artykuły ogrodnicze, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania
szczotek, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki,
przybory kosmetyczne i toaletowe, artykuły dla zwierząt, artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, liny i sznury, sieci, namioty i plandeki, markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, torby do transportu i przechowywania materiałów luzem, materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw
sztucznych, nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, przędza i nici dla włókiennictwa, tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony
z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tkaniny,
odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki, sploty i hafty oraz
wstążki i kokardy pasmanteryjne, guziki, haczyki i oczka,
szpilki i igły, sztuczne kwiaty, ozdoby do włosów, sztuczne
włosy, dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły
do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, sztuczne
owoce, warzywa i kwiaty, zawieszki (nie biżuteria ani
nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły i szpilki entomologiczne, dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum
i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie ścienne,
nietekstylne, pokrycia ścian i sufitów, gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie
placów zabaw i wesołych miasteczek, usługi w zakresie
sprzedaży takich towarów jak: mięso, ryby, drób, dziczyzna,
ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze
jadalne, mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj,
oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), zupy
i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owady i larwy, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, kawa, herbata, kakao,
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kawa nienaturalna i namiastki tych towarów, ryż, makaron
i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne
jadalne lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek
do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, ocet, sosy i inne przyprawy, lód (zamrożona woda),
dodatki smakowe, wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, ziarna przetworzone, skrobia
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże,
surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne
i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone ziarna
i nasiona, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, naturalne
rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, żywe
zwierzęta, organizmy do hodowli, żywność i napoje dla
zwierząt, słód, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt,
piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, wody
mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów,
napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe
do sporządzania napojów, tytoń i substytuty tytoniu, papierosy i cygara, papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne
dla palaczy, przybory dla palaczy, zapałki, 36 przelewy
i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, obsługa kart
do transakcji płatniczych, przetwarzanie transakcji płatniczych za pośrednictwem Internetu, usługi związane z kartami kredytowymi i kartami płatniczymi, usługi płatnicze
świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury
i urządzeń telekomunikacyjnych, udostępnianie wielu opcji
płatniczych za pośrednictwem terminali elektronicznych obsługiwanych samodzielnie przez klientów i zlokalizowanych
w sklepach detalicznych, zautomatyzowane usługi płatnicze,
wydawanie kart przedpłaconych i bonów, emisja bonów
wartościowych w związku z programami motywacyjnymi,
emisja bonów wartościowych jako nagroda za lojalność
klienta, emisja bonów wartościowych w ramach programu
członkowskiego dla klientów, usługi finansowe związane
z dostarczaniem bonów na zakup towarów, 38 zapewnianie
dostępu do danych lub dokumentów przechowywanych
elektronicznie w plikach centralnych do zdalnego wglądu,
usługi w zakresie elektronicznego przesyłania dokumentów,
dostarczanie dokumentów on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, telekomunikacyjne usługi dostępowe, zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych, zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu
do stron internetowych, zapewnianie dostępu do stron w Internecie, zapewnianie dostępu do elektronicznej skrzynki
pocztowej, zapewnianie dostępu do internetowych linii czatowych, zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie dostępu do informacji w Internecie, dostęp
do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu
do elektronicznych systemów przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do danych w sieciach komunikacyjnych,
łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu,
usługi komunikacyjne w zakresie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali,
zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych i elektronicznych baz danych, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, transmisja krótkich wiadomości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych
pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi,
39 usługi informacyjne związane z lokalizacją towarów, usłu-
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gi doradcze w zakresie dystrybucji towarów, usługi transportowe i dostawa drogą powietrzną, lądową, koleją i drogą
morską, 41 publikowanie dokumentów, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, 42 elektroniczne przechowywanie plików i dokumenty,
elektroniczne przechowywanie dokumentów i zarchiwizowanych wiadomości e-mail, digitalizacja dokumentów, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali
e-biznesowych, programowanie oprogramowania do reklamy on-line, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo,
konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, integracja systemów i sieci komputerowych, 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 systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, konserwacja
oprogramowania do przetwarzania danych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie
technologii informacyjnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting mobilnych stron internetowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, programy komputerowe jako usługa (SaaS), programy
komputerowe jako usługa (SaaS) związane ze sprzedażą i dostawą towarów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
45 licencjonowanie programów komputerowych jako usługi
prawne, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych
on-line za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania.
518372
(220) 2020 09 17
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) JUSH
(510), (511) 9 kodowane karty lojalnościowe, programy
komputerowe, nagrane programy komputerowe, programy
komputerowe do zarządzania projektami, programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, użytkowe programy
komputerowe do pobrania, programy komputerowe
do zdalnego łączenia się z komputerami lub sieciami komputerowymi, programy komputerowe stosowane do elektronicznych systemów kasowych, oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, programy
i oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów
wykorzystywane w telefonach komórkowych, programy
komputerowe do telewizji interaktywnej i do interaktywnych gier i/lub kwizów, elektroniczne wyświetlacze reklam,
platformy oprogramowania komputerowego, mobilne aplikacje, aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, programy komputerowe związane ze sprzedażą i dostawą towarów, 35 obsługa programów lojalnościowych, zarządzanie programami
lojalnościowymi, administrowanie programami lojalności
konsumenta, usługi w zakresie programów lojalnościowych,
administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyj(210)
(731)
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nymi, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, organizowanie i zarządzanie programami
motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych
dotyczących lojalności klientów, promowanie sprzedaży
za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych
i zarządzanie nimi, administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, rekrutacja personelu,
usługi rekrutacyjne, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji
personelu, konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, dostarczanie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
udostępnianie skomputeryzowanych informacji związanych
z dokumentacją gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, publikacja reklam, reklamy
on-line, reklama i usługi reklamowe, agencje reklamowe, reklama i marketing, analizy odbioru reklamy, reklama rekrutacji personelu, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, usługi
agencji reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, badania w zakresie reklamy, rozpowszechnianie reklam
poprzez Internet, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych,
usługi badawcze związane z reklamą, usługi planowania
w zakresie reklamy, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci
komputerowej, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, organizacja konkursów w celach reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama
poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama
on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, przetwarzanie zapytań telefonicznych dotyczących reklamowanych towarów i usług, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci
komunikacyjnej on-line w Internecie, promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach
internetowych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, badanie działalności gospodarczej
i rynku, badanie rynku, badania rynku i badania marketingowe, badania rynku i analizy biznesowe, pomoc przy prowadzeniu franszyz, usługi doradcze dotyczące działalności gospodarczej związane z prowadzeniem franszyz, badania rynkowe, dostarczanie informacji handlowych konsumentom,
dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów
i usług, usługi informacyjne w zakresie rynku konsumentów,
analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, analizy
i raporty statystyczne, sporządzanie raportów do celów marketingowych, usługi w zakresie informacji rynkowej dotyczące raportów handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, promocja towarów
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, marke-
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ting towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice
syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie
surowym, mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty
do hartowania i lutowania, substancje do garbowania skór
zwierzęcych, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, kity
i inne pasty do wypełniania, kompost, nawozy, preparaty
biologiczne do użytku w przemyśle i nauce, farby, pokosty,
lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki, tusze do drukowania, znakowania
i rytowania, żywice naturalne w stanie surowym, metale
w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, kosmetyki nielecznicze i preparaty
toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wybielające
i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, preparaty do pielęgnacji
zwierząt, wosk krawiecki i szewski, środki ścierne i polerskie,
sztuczne rzęsy, oleje i smary przemysłowe, wosk, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa
(również benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty
do oświetlenia, energia elektryczna, produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy,
preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne
oraz lecznicze, środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, usługi w zakresie sprzedaży takich towarów
jak: metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały metalowe do celów budowlanych, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali
nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu, kasy pancerne,
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone,
będące półproduktami, drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metalowe pojemniki i artykuły do transportu
i pakowania, maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory i dmuchawy, roboty przemysłowe, generatory elektryczności, urządzenia do przenoszenia i transportu, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, maszyny i obrabiarki
do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, obrabiarki, narzędzia
napędzane silnikowo, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, inkubatory do jaj, automaty
sprzedające, narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, broń boczna, z wyjątkiem broni palnej, ostrza
(maszynki do golenia), ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, broń sieczna i obuchowa,
sztućce i przybory do przygotowywania żywności będące
nożami kuchennymi, przyborami do cięcia i mielenia, ręcznie
sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, podnośniki, narzędzia
ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych,
urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizual-
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ne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywania, ratowania życia i do celów
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia,
przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku,
obrazu lub danych, nagrane media i media do pobrania,
usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media
do nagrywania i przechowywania danych, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy
rejestrujące, urządzenia liczące, komputery i peryferyjne
urządzenia komputerowe, skafandry dla nurków, maski
do nurkowania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski
do nosa dla nurków i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, urządzenia do gaszenia ognia, utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable
do zastosowania w elektryce, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia zabezpieczające, ochronne
i sygnalizacyjne, sprzęt do nurkowania, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu
i kartograficzne, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, pedały wah wah (kaczki), telefony, urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne,
materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia
terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami, urządzenia,
przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty do ochrony słuchu,
artykuły do karmienia i smoczki, akcesoria wspomagające
współżycie seksualne, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt
do przenoszenia pacjentów, odzież medyczna, protezy
i sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, artykuły antykoncepcyjne, gadżety
erotyczne, akcesoria wspomagające współżycie seksualne,
urządzenia i instalacje do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz do celów sanitarnych, przewody
i urządzenia do transportu gazów spalinowych, urządzenia
do opalania się, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, sprzęt
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania,
do żywności i napojów, kominki, filtry do użytku przemysłowego i domowego, instalacje do obróbki przemysłowej,
urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego,
instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia
do chłodzenia i zamrażania, akcesoria zabezpieczające
i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje jądrowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, zapalniczki i zapalarki, pojazdy i środki transportu, urządzenia służące do poruszania
się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części i akcesoria
do pojazdów, broń palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie, metale szlachetne, ich stopy, wyroby
jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, perły oraz
ich imitacje, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: posągi
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i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, pudełka na biżuterię
i pudełka na zegarki, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, monety, instrumenty muzyczne, statywy do nut
i stojaki do instrumentów muzycznych, batuty dyrygenckie,
papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały do rysowania i materiały dla artystów, pędzle do malowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, czcionki drukarskie, matryce
do druku ręcznego, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, torebki
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, kleje do materiałów papierniczych
lub do użytku domowego, materiały drukowane, spinacze
do pieniędzy, jednorazowe produkty papierowe, książki, komiksy, nagrane oprogramowanie gier komputerowych, kody
do gier, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, karty
podarunkowe, nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk,
gutaperka, guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów,
tworzywa sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne, elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe,
plomby, uszczelki i wypełnienia, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce,
walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące
do przenoszenia, parasolki i parasole, laski, bicze, uprzęże
i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt,
kijki marszowe i trekkingowe, materiały niemetalowe,
do użytku w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe,
do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki
przenośne, niemetalowe, pomniki niemetalowe, statuetki
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, usługi w zakresie sprzedaży takich towarów
jak: meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, lustra,
ramki obrazów, pojemniki, niemetalowe, do przechowywania lub transportu, nieprzetworzone lub półprzetworzone
kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, muszle, pianka morska,
żółty bursztyn, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, kosze niemetalowe, beczki i beczułki niemetalowe,
trumny i urny pogrzebowe, skrzynki na listy niemetalowe,
zamknięcia do pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe
i palety, niemetalowe, manekiny, manekiny krawiecki, drabiny i ruchome schody niemetalowe, przybory oraz pojemniki
kuchenne i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne
i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło,
szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, artykuły ogrodnicze, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania
szczotek, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki,
przybory kosmetyczne i toaletowe, artykuły dla zwierząt, artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, liny i sznury, sieci, namioty i plandeki, markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, torby do transportu i przechowywania materiałów luzem, materiały na obicia, do wyściełania i wypeł-
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niania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw
sztucznych, nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, przędza i nici dla włókiennictwa, tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony
z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tkaniny,
odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki, sploty i hafty oraz
wstążki i kokardy pasmanteryjne, guziki, haczyki i oczka,
szpilki i igły, sztuczne kwiaty, ozdoby do włosów, sztuczne
włosy, dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły
do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, sztuczne
owoce, warzywa i kwiaty, zawieszki (nie biżuteria ani
nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły i szpilki entomologiczne, dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum
i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie ścienne,
nietekstylne, pokrycia ścian i sufitów, gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie
placów zabaw i wesołych miasteczek, usługi w zakresie
sprzedaży takich towarów jak: mięso, ryby, drób, dziczyzna,
ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze
jadalne, mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj,
oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), zupy
i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owady i larwy, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, kawa, herbata, kakao,
kawa nienaturalna i namiastki tych towarów, ryż, makaron
i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne
jadalne lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek
do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, ocet, sosy i inne przyprawy, lód (zamrożona woda),
dodatki smakowe, wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, ziarna przetworzone, skrobia
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże,
surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne
i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone ziarna
i nasiona, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, naturalne
rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, żywe
zwierzęta, organizmy do hodowli, żywność i napoje dla
zwierząt, słód, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt,
piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, wody
mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów,
napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe
do sporządzania napojów, tytoń i substytuty tytoniu, papierosy i cygara, papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne
dla palaczy, przybory dla palaczy, zapałki, 36 przelewy
i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, obsługa kart
do transakcji płatniczych, przetwarzanie transakcji płatniczych za pośrednictwem Internetu, usługi związane z kartami kredytowymi i kartami płatniczymi, usługi płatnicze
świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury
i urządzeń telekomunikacyjnych, udostępnianie wielu opcji
płatniczych za pośrednictwem terminali elektronicznych obsługiwanych samodzielnie przez klientów i zlokalizowanych
w sklepach detalicznych, zautomatyzowane usługi płatnicze,
wydawanie kart przedpłaconych i bonów, emisja bonów
wartościowych w związku z programami motywacyjnymi,
emisja bonów wartościowych jako nagroda za lojalność
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klienta, emisja bonów wartościowych w ramach programu
członkowskiego dla klientów, usługi finansowe związane
z dostarczaniem bonów na zakup towarów, 38 zapewnianie
dostępu do danych lub dokumentów przechowywanych
elektronicznie w plikach centralnych do zdalnego wglądu,
usługi w zakresie elektronicznego przesyłania dokumentów,
dostarczanie dokumentów on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, telekomunikacyjne usługi dostępowe, zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych, zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu
do stron internetowych, zapewnianie dostępu do stron w Internecie, zapewnianie dostępu do elektronicznej skrzynki
pocztowej, zapewnianie dostępu do internetowych linii czatowych, zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie dostępu do informacji w Internecie, dostęp
do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu
do elektronicznych systemów przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do danych w sieciach komunikacyjnych,
łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu,
usługi komunikacyjne w zakresie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali,
zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych i elektronicznych baz danych, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, transmisja krótkich wiadomości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych
pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi,
39 usługi informacyjne związane z lokalizacją towarów, usługi doradcze w zakresie dystrybucji towarów, usługi transportowe i dostawa drogą powietrzną, lądową, koleją i drogą
morską, 41 publikowanie dokumentów, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, 42 elektroniczne przechowywanie plików i dokumenty,
elektroniczne przechowywanie dokumentów i zarchiwizowanych wiadomości e-mail, digitalizacja dokumentów, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali
e-biznesowych, programowanie oprogramowania do reklamy on-line, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo,
konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, integracja systemów i sieci komputerowych, 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 systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, konserwacja
oprogramowania do przetwarzania danych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie
technologii informacyjnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting mobilnych stron internetowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, programy komputerowe jako usługa (SaaS), programy
komputerowe jako usługa (SaaS) związane ze sprzedażą i do-
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stawą towarów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
45 licencjonowanie programów komputerowych jako usługi
prawne, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych
on-line za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania.
518373
(220) 2020 09 17
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ŻABKA JUSH
(510), (511) 9 kodowane karty lojalnościowe, programy
komputerowe, nagrane programy komputerowe, programy
komputerowe do zarządzania projektami, programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, użytkowe programy
komputerowe do pobrania, programy komputerowe
do zdalnego łączenia się z komputerami lub sieciami komputerowymi, programy komputerowe stosowane do elektronicznych systemów kasowych, oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, programy
i oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów
wykorzystywane w telefonach komórkowych, programy
komputerowe do telewizji interaktywnej i do interaktywnych gier i/lub kwizów, elektroniczne wyświetlacze reklam,
platformy oprogramowania komputerowego, mobilne aplikacje, aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, programy komputerowe związane ze sprzedażą i dostawą towarów, 35 obsługa programów lojalnościowych, zarządzanie programami
lojalnościowymi, administrowanie programami lojalności
konsumenta, usługi w zakresie programów lojalnościowych,
administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, organizowanie i zarządzanie programami
motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych
dotyczących lojalności klientów, promowanie sprzedaży
za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych
i zarządzanie nimi, administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, rekrutacja personelu,
usługi rekrutacyjne, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji
personelu, konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, dostarczanie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
udostępnianie skomputeryzowanych informacji związanych
z dokumentacją gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, publikacja reklam, reklamy
on-line, reklama i usługi reklamowe, agencje reklamowe, reklama i marketing, analizy odbioru reklamy, reklama rekrutacji personelu, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, usługi
agencji reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, badania w zakresie reklamy, rozpowszechnianie reklam
poprzez Internet, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych,
usługi badawcze związane z reklamą, usługi planowania
w zakresie reklamy, reklama za pomocą marketingu bezpo(210)
(731)
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średniego, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci
komputerowej, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, organizacja konkursów w celach reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama
poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama
on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, przetwarzanie zapytań telefonicznych dotyczących reklamowanych towarów i usług, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci
komunikacyjnej on-line w Internecie, promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach
internetowych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, badanie działalności gospodarczej
i rynku, badanie rynku, badania rynku i badania marketingowe, badania rynku i analizy biznesowe, pomoc przy prowadzeniu franszyz, usługi doradcze dotyczące działalności gospodarczej związane z prowadzeniem franszyz, badania rynkowe, dostarczanie informacji handlowych konsumentom,
dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów
i usług, usługi informacyjne w zakresie rynku konsumentów,
analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, analizy
i raporty statystyczne, sporządzanie raportów do celów marketingowych, usługi w zakresie informacji rynkowej dotyczące raportów handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, promocja towarów
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice
syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie
surowym, mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty
do hartowania i lutowania, substancje do garbowania skór
zwierzęcych, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, kity
i inne pasty do wypełniania, kompost, nawozy, preparaty
biologiczne do użytku w przemyśle i nauce, farby, pokosty,
lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki, tusze do drukowania, znakowania
i rytowania, żywice naturalne w stanie surowym, metale
w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, kosmetyki nielecznicze i preparaty
toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wybielające
i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, preparaty do pielęgnacji
zwierząt, wosk krawiecki i szewski, środki ścierne i polerskie,
sztuczne rzęsy, oleje i smary przemysłowe, wosk, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa
(również benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty
do oświetlenia, energia elektryczna, produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy,
preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne
oraz lecznicze, środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, usługi w zakresie sprzedaży takich towarów
jak: metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały metalo-
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we do celów budowlanych, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali
nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu, kasy pancerne,
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone,
będące półproduktami, drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metalowe pojemniki i artykuły do transportu
i pakowania, maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory i dmuchawy, roboty przemysłowe, generatory elektryczności, urządzenia do przenoszenia i transportu, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, maszyny i obrabiarki
do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, obrabiarki, narzędzia
napędzane silnikowo, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, inkubatory do jaj, automaty
sprzedające, narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, broń boczna, z wyjątkiem broni palnej, ostrza
(maszynki do golenia), ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, broń sieczna i obuchowa,
sztućce i przybory do przygotowywania żywności będące
nożami kuchennymi, przyborami do cięcia i mielenia, ręcznie
sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, podnośniki, narzędzia
ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych,
urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywania, ratowania życia i do celów
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia,
przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku,
obrazu lub danych, nagrane media i media do pobrania,
usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media
do nagrywania i przechowywania danych, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy
rejestrujące, urządzenia liczące, komputery i peryferyjne
urządzenia komputerowe, skafandry dla nurków, maski
do nurkowania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski
do nosa dla nurków i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, urządzenia do gaszenia ognia, utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable
do zastosowania w elektryce, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia zabezpieczające, ochronne
i sygnalizacyjne, sprzęt do nurkowania, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu
i kartograficzne, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, pedały wah wah (kaczki), telefony, urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne,
materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia
terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami, urządzenia,
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przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty do ochrony słuchu,
artykuły do karmienia i smoczki, akcesoria wspomagające
współżycie seksualne, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt
do przenoszenia pacjentów, odzież medyczna, protezy
i sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, artykuły antykoncepcyjne, gadżety
erotyczne, akcesoria wspomagające współżycie seksualne,
urządzenia i instalacje do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz do celów sanitarnych, przewody
i urządzenia do transportu gazów spalinowych, urządzenia
do opalania się, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, sprzęt
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania,
do żywności i napojów, kominki, filtry do użytku przemysłowego i domowego, instalacje do obróbki przemysłowej,
urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego,
instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia
do chłodzenia i zamrażania, akcesoria zabezpieczające
i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje jądrowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, zapalniczki i zapalarki, pojazdy i środki transportu, urządzenia służące do poruszania
się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części i akcesoria
do pojazdów, broń palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie, metale szlachetne, ich stopy, wyroby
jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, perły oraz
ich imitacje, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: posągi
i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, pudełka na biżuterię
i pudełka na zegarki, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, monety, instrumenty muzyczne, statywy do nut
i stojaki do instrumentów muzycznych, batuty dyrygenckie,
papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały do rysowania i materiały dla artystów, pędzle do malowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, czcionki drukarskie, matryce
do druku ręcznego, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, torebki
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, kleje do materiałów papierniczych
lub do użytku domowego, materiały drukowane, spinacze
do pieniędzy, jednorazowe produkty papierowe, książki, komiksy, nagrane oprogramowanie gier komputerowych, kody
do gier, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, karty
podarunkowe, nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk,
gutaperka, guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów,
tworzywa sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne, elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe,
plomby, uszczelki i wypełnienia, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce,
walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące
do przenoszenia, parasolki i parasole, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, kijki
marszowe i trekkingowe, materiały niemetalowe, do użytku
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w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe, do użytku
w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne,
niemetalowe, pomniki niemetalowe, statuetki i dzieła sztuki
wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur,
usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, lustra, ramki obrazów,
pojemniki, niemetalowe, do przechowywania lub transportu, nieprzetworzone lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin
lub macica perłowa, muszle, pianka morska, żółty bursztyn,
budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, kosze niemetalowe, beczki i beczułki niemetalowe, trumny i urny pogrzebowe, skrzynki na listy niemetalowe, zamknięcia do pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, manekiny, manekiny krawiecki, drabiny i ruchome
schody niemetalowe, przybory oraz pojemniki kuchenne
i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne i zastawa
stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, nieprzetworzone
lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego
w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem,
artykuły ogrodnicze, przybory do użytku domowego
do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek,
zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, przybory
kosmetyczne i toaletowe, artykuły dla zwierząt, artykuły
do pielęgnacji odzieży i obuwia, liny i sznury, sieci, namioty
i plandeki, markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, torby do transportu i przechowywania materiałów luzem, materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania,
z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych,
nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, przędza i nici dla włókiennictwa, tekstylia i imitacje
tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tkaniny, odzież,
obuwie, nakrycia głowy, koronki, sploty i hafty oraz wstążki
i kokardy pasmanteryjne, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły,
sztuczne kwiaty, ozdoby do włosów, sztuczne włosy, dodatki
do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne,
ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania
włosów oraz peruki i sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, zawieszki (nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły i szpilki entomologiczne, dywany,
chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały
do pokrywania podłóg, draperie ścienne, nietekstylne, pokrycia ścian i sufitów, gry, zabawki i przedmioty do zabawy,
sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe,
ozdoby choinkowe, artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje
świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie placów zabaw
i wesołych miasteczek, usługi w zakresie sprzedaży takich
towarów jak: mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, mięso
i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, nabiał
i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze
jadalne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym
orzechy i nasiona roślin strączkowych), zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owady i larwy, naturalne
i sztuczne osłonki do kiełbas, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna i namiastki tych towarów, ryż, makaron i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne jadalne
lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone,
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ocet, sosy i inne przyprawy, lód (zamrożona woda), dodatki
smakowe, wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, surowe
i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, naturalne rośliny
i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, żywność i napoje dla zwierząt,
słód, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, piwo
i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy
i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe
do sporządzania napojów, tytoń i substytuty tytoniu, papierosy i cygara, papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne
dla palaczy, przybory dla palaczy, zapałki, 36 przelewy
i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, obsługa kart
do transakcji płatniczych, przetwarzanie transakcji płatniczych za pośrednictwem internetu, usługi związane z kartami kredytowymi i kartami płatniczymi, usługi płatnicze
świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury
i urządzeń telekomunikacyjnych, udostępnianie wielu opcji
płatniczych za pośrednictwem terminali elektronicznych obsługiwanych samodzielnie przez klientów i zlokalizowanych
w sklepach detalicznych, zautomatyzowane usługi płatnicze,
wydawanie kart przedpłaconych i bonów, emisja bonów
wartościowych w związku z programami motywacyjnymi,
emisja bonów wartościowych jako nagroda za lojalność
klienta, emisja bonów wartościowych w ramach programu
członkowskiego dla klientów, usługi finansowe związane
z dostarczaniem bonów na zakup towarów, 38 zapewnianie
dostępu do danych lub dokumentów przechowywanych
elektronicznie w plikach centralnych do zdalnego wglądu,
usługi w zakresie elektronicznego przesyłania dokumentów,
dostarczanie dokumentów on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, telekomunikacyjne usługi dostępowe, zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych, zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu
do stron internetowych, zapewnianie dostępu do stron w Internecie, zapewnianie dostępu do elektronicznej skrzynki
pocztowej, zapewnianie dostępu do internetowych linii czatowych, zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie dostępu do informacji w Internecie, dostęp
do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu
do elektronicznych systemów przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do danych w sieciach komunikacyjnych,
łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu,
usługi komunikacyjne w zakresie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali,
zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych i elektronicznych baz danych, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, transmisja krótkich wiadomości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych
pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi,
39 usługi informacyjne związane z lokalizacją towarów, usługi doradcze w zakresie dystrybucji towarów, usługi transportowe i dostawa drogą powietrzną, lądową, koleją i drogą
morską, 41 publikowanie dokumentów, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, 42 elektroniczne przechowywanie plików i dokumenty,
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elektroniczne przechowywanie dokumentów i zarchiwizowanych wiadomości e-mail, digitalizacja dokumentów, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali
e-biznesowych, programowanie oprogramowania do reklamy on-line, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo,
konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, integracja systemów i sieci komputerowych, 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 systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, konserwacja
oprogramowania do przetwarzania danych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie
technologii informacyjnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting mobilnych stron internetowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, programy komputerowe jako usługa (SaaS), programy
komputerowe jako usługa (SaaS) związane ze sprzedażą i dostawą towarów., 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
45 licencjonowanie programów komputerowych jako usługi
prawne, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych
on-line za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania.
(210)
(731)
(540)
(540)

518378
(220) 2020 09 17
SOŁTYSIK JANUSZ IDAGA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
labelpeak

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 drukarki, w szczególności drukarki etykiet,
materiały eksploatacyjne do tych drukarek, w szczególności
czyste do zadrukowania etykiety samoprzylepne z tworzywa sztucznego, etykiety identyfikacyjne, etykiety z kodem
kreskowym, etykiety zawierające kodowaną lub zapisaną informację w formie elektronicznej, magnetycznej lub
optycznie.
518379
(220) 2020 09 16
STOWARZYSZENIE ROZBIEGAMY NOWY DWÓR
MAZOWIECKI, Nowy Dwór Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAJSZYBSZY BIEG W POLSCE
(210)
(731)
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(531) 02.01.08, 26.04.09, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 zajęcia sportowe, edukacja sportowa, szkolenia sportowe.
(210) 518381
(220) 2020 09 16
(731) HUANG YIXIAN, Wólka Kosowska
(540) (znak słowny)
(540) SIWIECKI
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, wyroby z nich, walizki i torby, parasolki i parasole, pasy, paski,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
518385
(220) 2020 09 17
MLEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Outlet Lublin
(210)
(731)

(531) 25.01.19, 24.17.05, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej,
usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli,
usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego,
usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do domowego sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z meblami, wypożyczanie stoisk handlowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, organizowanie imprez,
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów
i wystaw w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, organizowanie
wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych,
organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych, organizowanie i przeprowadzanie wystaw handlowych, organizowanie i prowadzenie wystaw handlowych,
organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych,
organizowanie targów i wystaw, 36 dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem pomieszczeń handlowych.
(210)
(731)

518390
(220) 2020 09 16
BROWAR TARCZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarczyn
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIESIADNE MOCNE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe.
(210) 518393
(220) 2020 09 17
(731) Citigroup Inc., Nowy Jork, US
(540) (znak słowny)
(540) CITI KANTOR
(510), (511) 9 oprogramowanie, platformy oprogramowania
komputerowego, oprogramowanie dla bankowości, oprogramowanie do pobrania, oprogramowanie do telefonów komórkowych, oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi
transakcji finansowych, oprogramowanie do zarządzania finansami, aplikacje komputerowe do pobrania, 36 usługi finansowe,
prognozy finansowe, wyceny i analizy finansowe, transfer funduszy, informacje finansowe, wymiana finansowa, obsługa płatności, usługi monetarne, transakcje związane z wymianą walut, handel walutami, transakcje finansowe i monetarne, przewidywanie
kursów walutowych, zapewnianie list kursów walutowych, usługi
finansowych baz danych związane z wymianą walut, usługi doradcze dotyczące wymiany waluty obcej, notowania kursów wymiany walut, udostępnianie informacji związanych z transakcjami
walutowymi, transakcje finansowe, usługi informacyjne związane
z bankowością, usługi informacyjne związane z transakcjami finansowymi, konsultacje związane z bankowością, 42 udostępnianie on-line oprogramowania nie do pobrania, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej.
(210) 518396
(220) 2020 09 17
(731) KAWIARZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Coffme
(510), (511) 30 kawa, gotowa kawa i napoje na bazie kawy,
kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, 41 usługi
w zakresie oświaty [nauczanie].
518397
(220) 2020 09 17
MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1553 TENCZYNEK BROWAR
(210)
(731)
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(531) 05.11.15, 19.01.07, 24.09.05, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 32 piwo, słód, produkty piwowarskie, woda,
wody mineralne, wody źródlane, napoje owocowe, soki,
aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowy poncz ryżowy [sikhye], cola, cydr
bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, likiery [bezalkoholowe], lemoniada, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, napoje dla sportowców, napoje
energetyzujące, napoje na bazie piwa, napoje warzywne,
napoje półmrożone, napoje witaminizowane, preparaty
do sporządzania likierów, 33 wyroby i napoje alkoholowe,
aperitify, brandy, cachaca, calvados, nalewki, dżin, cydr,
koktajle, likiery, miody pitne, rum, sake, sangria, sznaps,
whisky, wina.
(210)
(731)
(540)
(540)

518400
(220) 2020 09 17
DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
Dolnośląska Szkoła Wyższa

(531) 09.07.22, 20.07.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 materiały edukacyjne w formie elektronicznej do pobrania, książki w formie elektronicznej do pobrania, podręczniki w formie elektronicznej do pobrania,
foldery informacyjne w formie elektronicznej do pobrania,
16 książki, czasopisma, skrypty, 35 doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, badania i analizy
rynkowe, 36 analizy ﬁnansowe, analizy ﬁnansowo – ekonomiczne, 41 edukacja, nauczanie, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi szkół, usługi szkół wyższych, prowadzenie
kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów zawodowych,
prowadzenie kursów językowych, prowadzenie kursów
edukacyjnych przygotowujących do egzaminu maturalnego, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie i prowadzenie konkursów,
usługi edukacyjne w zakresie obozów wakacyjnych, doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, usługi nauki
na odległość świadczone on-line, usługi wydawnicze, publikowanie materiałów edukacyjnych, publikowanie książek, publikowanie podręczników, publikowanie folderów
informacyjnych, udostępnianie materiałów edukacyjnych
on-line nie do pobrania, udostępnianie książek on-line
nie do pobrania, udostępnianie podręczników on-line
nie do pobrania, udostępnianie folderów informacyjnych
on-line nie do pobrania, wypożyczanie książek, wynajem
pomieszczeń do celów edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych lub sportowych, 42 badania naukowe, badania
techniczne, ekspertyzy naukowe, ekspertyzy techniczne,
projektowanie, opracowywanie, wdrażanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego.
518401
(220) 2020 09 17
MAGICTOWN GROUP G.P. LEWANDOWSCY
SPÓŁKA JAWNA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) H HESI

(531) 27.05.01, 26.13.25, 27.05.21
(510), (511) 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne.
518405
(220) 2020 09 17
SMRT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Home Spa & eyelash

(210)
(731)

(531) 24.09.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 masaż, usługi medyczne w zakresie dermatologii estetycznej, higieny i pielęgnacji urody, usługi klinik
kosmetycznych, salonów kosmetycznych, salonów piękności, salonów fryzjerskich, salonów odnowy biologicznej,
usługi w zakresie zabiegów kosmetycznych, upiększających, pielęgnacyjnych, zabiegi depilacyjne, usługi manicure
i pedicure, usługi w zakresie makijażu, usługi wizażu, usługi
udostępniania saun, solariów, usługi doradcze w zakresie
zdrowia i urody, usługi higieniczne i kosmetyczne, w tym
zabiegi na twarz, ciało, rzęsy, paznokcie, włosy, usługi klinik
medycznych, usługi medycyny alternatywnej, usługi kuracji
uzdrowiskowych, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, fizjoterapia,
doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania.
(210)
(731)
(540)
(540)

518413
(220) 2020 09 18
OTŁOWSKI BARTŁOMIEJ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
10 Life Ten PRO TENNIS ACADEMY
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(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.13.25
(510), (511) 25 buty tenisowe [obuwie sportowe], koszulki do tenisa, odzież do tenisa, opaski przeciwpotne do tenisa, pulowery do gry w tenisa, skarpetki do gry w tenisa,
spódniczki do gry w tenisa, sukienki do gry w tenisa, szorty
do gry w tenisa, tenisówki, tenisówki na koturnie, tenisówki
[obuwie], 41 nauka gry w tenisa, organizacja turniejów tenisowych, rozrywka w postaci turniejów tenisowych, udostępnianie kortów tenisowych, wynajem rakiet tenisowych, wynajem sprzętu do tenisa, wynajmowanie kortów tenisowych.
(210) 518415
(220) 2020 09 18
(731) MAJCHRZYK ŁUKASZ, Radom
(540) (znak słowny)
(540) MAKE ME UP
(510), (511) 3 środki toaletowe, 8 ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 44 usługi w zakresie higieny
i pielęgnacji urody ludzi.
518416
(220) 2020 09 18
EUROTRADING INTERNATIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Moszna-Parcela
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OnePlus Based on Sincerity, Keep Innovation, Keep
Going
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.13.25
(510), (511) 9 słuchawki, słuchawki bezprzewodowe, słuchawki do aparatów telefonicznych, słuchawki dokanałowe, słuchawki [douszne], słuchawki douszne, słuchawki
douszne do telefonów komórkowych, słuchawki muzyczne, słuchawki telefoniczne, słuchawki z mikrofonem do komunikacji, głośniki bezprzewodowe, głośniki bezprzewodowe z możliwością połączenia, głośniki do telefonów
komórkowych, przewody do USB, przewody USB do telefonów komórkowych, adaptery USB, kable USB, ładowarki
USB, pamięć USB [pendrive], kable do głośników, przenośne głośniki, zestawy na biurko lub zestawy samochodowe z wmontowanym głośnikiem, umożliwiające używanie
telefonów komórkowych bez użycia rąk, zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk.
(210) 518418
(220) 2020 09 18
(731) MAJCHRZYK ŁUKASZ, Radom
(540) (znak słowny)
(540) SŁONY DYM
(510), (511) 30 dania gotowe i wytrawne przekąski, wypieki,
wyroby cukiernicze, czekolada i desery, lód, lody spożywcze,
mrożone jogurty i sorbety, kawa, herbata, kakao i namiastki
tych towarów, słodkie pasty do smarowania [miód], 32 bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, 43 tymczasowe
zakwaterowanie, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji
w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
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518425
(220) 2020 09 18
PERŁA-BROWARY LUBELSKIE SPÓŁKA AKCYJNA,
Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZWIERZYNIECKIE
(210)
(731)

(531) 03.04.07, 03.04.22, 05.01.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne, wody gazowane, napoje słodowe, napoje izotoniczne,
napoje owocowe, soki owocowe, syropy, preparaty do produkcji napojów.
(210) 518426
(220) 2020 09 18
(731) MARSZAŁEK STANISŁAW STAMADREW, Pisarzowice
(540) (znak słowny)
(540) DREWNOPARTNER
(510), (511) 19 materiały budowlane z drewna, drewniane
ramy okien, drewniane pokrycia podłogowe, drewno, dłużyce [materiał budowlany], krokwie drewniane, płyty wykonane z wiórów drewnianych, drewniane forniry, drewniane
poręcze, profile drewniane, panele drewniane, drzwi drewniane, drewniana oblicówka, drewniane podłogi parkietowe,
drewniane ościeżnice drzwiowe, drewno rąbane, ukształtowane drewno, drewno budowlane, drewno ogniotrwałe,
drewno laminowane, drewno zakonserwowane [drewno
niebutwiejące], drewno konstrukcyjne, sztuczne drewno,
drewno obrobione, drewno wielowarstwowe, częściowo obrobione drewno, drewno na profile, drewno do wytwarzania
przedmiotów użytku domowego, boazerie z drewna, podłogi z drewna, płyty z drewna, płyty dachowe [z drewna], deski
dachowe [z drewna], podłogi z twardego drewna, elementy
konstrukcji z drewna, warstwy okładzinowe z drewna, kloce
drewna do obróbki, podłogi z imitacji drewna, deski z drewna twardego, deski z drewna miękkiego, drogowe bariery
ochronne z drewna, obramowanie z drewna do kominków,
elementy budowlane z imitacji drewna, ekrany przeciwhałasowe wykonane z drewna, deski tarasowe z drewna twardego, deski tarasowe z drewna miękkiego, domy z prefabrykatów z drewna [zestawy do montażu], deski budowlane wykonane z drewna i żywic wodoodpornych, wyroby stolarskie
z drewna do wykorzystania w budynkach, 35 usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, konsultacje
w zakresie promocji działalności gospodarczej, reklama, rozpowszechnianie reklam, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: lakiery do drewna, bejce
do drewna, barwniki do drewna, pokost do zabezpieczania
drewna, kreozot do ochrony drewna, powłoki do drewna
[farby], ochronne oleje do drewna, substancje konserwujące do drewna, preparaty do obróbki końcowej drewna, kleje
do obróbki drewna do użytku przemysłowego, środki chemiczne do utwardzania drewna, preparaty do drewna na bazie żywicy epoksydowej, drewno barwiące, preparaty do obróbki drewna i jego konserwacji, drewno opałowe, podpałki
[drewno na rozpałkę], materiały budowlane z drewna, drewniane ramy okien, drewniane pokrycia podłogowe, drewno,
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krokwie drewniane, płyty wykonane z wiórów drewnianych,
drewniane forniry, drewniane poręcze, profile drewniane,
drzwi drewniane, drewniana oblicówka, ukształtowane
drewno, drewno ogniotrwałe, drewno laminowane, drewno
konstrukcyjne, sztuczne drewno, drewno wielowarstwowe,
boazerie z drewna, płyty z drewna, deski dachowe [z drewna], kloce drewna do obróbki, domy z prefabrykatów z drewna [zestawy do montażu], wyroby stolarskie z drewna do wykorzystania w budynkach, drewno niesezonowane, drewno
nieobrobione, usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: kleje do obróbki drewna do użytku
przemysłowego, środki chemiczne do utwardzania drewna,
preparaty do drewna na bazie żywicy epoksydowej, drewno
barwiące, oleje do drewna, lakiery do drewna, bejce do drewna, barwniki do drewna, pokost do zabezpieczania drewna,
kreozot do ochrony drewna, powłoki do drewna [farby], substancje konserwujące do drewna, preparaty do obróbki końcowej drewna, ochronne powłoki powierzchniowe do drewna, drewno opałowe, podpałki [drewno na rozpałkę], materiały budowlane z drewna, drewniane ramy okien, drewniane
pokrycia podłogowe, drewno, dłużyce [materiał budowlany],
krokwie drewniane, płyty wykonane z wiórów drewnianych,
drewniane forniry, drewniane poręcze, profile drewniane,
panele drewniane, drzwi drewniane, drewniana oblicówka,
ukształtowane drewno, drewno budowlane, drewno ogniotrwałe, drewno laminowane, drewno konstrukcyjne, sztuczne drewno, drewno wielowarstwowe, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, boazerie z drewna,
podłogi z drewna, płyty z drewna, płyty dachowe [z drewna],
deski dachowe [z drewna], kloce drewna do obróbki, podłogi
z imitacji drewna, domy z prefabrykatów z drewna [zestawy
do montażu], drewno niesezonowane, usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: kleje
do obróbki drewna do użytku przemysłowego, środki chemiczne do utwardzania drewna, preparaty do drewna na bazie żywicy epoksydowej, drewno barwiące, oleje do drewna,
lakiery do drewna, bejce do drewna, barwniki do drewna,
pokost do zabezpieczania drewna, kreozot do ochrony
drewna, powłoki do drewna [farby], farby podkładowe
do drewna, substancje konserwujące do drewna, preparaty
do obróbki końcowej drewna, drewno opałowe, podpałki
[drewno na rozpałkę], materiały budowlane z drewna, drewniane ramy okien, drewniane pokrycia podłogowe, drewno,
dłużyce [materiał budowlany], krokwie drewniane, płyty
z wykonane z wiórów drewnianych, drewniane forniry, drewniane poręcze, profile drewniane, panele drewniane, drzwi
drewniane, drewniana oblicówka, drewniane podłogi parkietowe, drewniane ościeżnice drzwiowe, ukształtowane drewno, drewno budowlane, drewno i sztuczne drewno, drewno
ogniotrwałe, drewno laminowane, drewno wielowarstwowe, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, boazerie z drewna, podłogi z drewna, płyty z drewna,
deski dachowe [z drewna], kloce drewna do obróbki, podłogi
z imitacji drewna, domy z prefabrykatów z drewna [zestawy
do montażu], wyroby stolarskie z drewna do wykorzystania
w budynkach, drewno niesezonowane.
(210) 518429
(220) 2020 09 18
(731) WIERCIŃSKI TOMASZ, Reda
(540) (znak słowny)
(540) SIGMA
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, budowa biur, budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków instytucjonalnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków
na zamówienie, budowa budynków produkcyjnych i prze-
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mysłowych, budowa budynków wielorodzinnych, budowa
części budynków, budowa domów, budowa domów na zamówienie, budowa fundamentów, budowa fundamentów
budynków, budowa infrastruktury, budowa nieruchomości
komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa pomieszczeń, budowa prywatnych budynków mieszkalnych, budowanie domów, budownictwo, budownictwo komercyjne,
budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe,
burzenie konstrukcji, usługi w zakresie rozbiórek, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, zbrojenie budynków, rozbiórka budynków, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi
budowlane, usługi rozbiórkowe, konstrukcja budynków.
(210)
(731)
(540)
(540)

518430
(220) 2020 09 18
WIERCIŃSKI TOMASZ, Reda
(znak słowno-graficzny)
SIGMA BUDOWNICTWO

(531) 24.17.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, budowa biur, budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków instytucjonalnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków
na zamówienie, budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, budowa budynków wielorodzinnych, budowa
części budynków, budowa domów, budowa domów na zamówienie, budowa fundamentów, budowa fundamentów
budynków, budowa infrastruktury, budowa nieruchomości
komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa pomieszczeń, budowa prywatnych budynków mieszkalnych, budowanie domów, budownictwo, budownictwo
komercyjne, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo
przemysłowe, burzenie konstrukcji, usługi w zakresie rozbiórek, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, zbrojenie
budynków, rozbiórka budynków, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane, usługi rozbiórkowe, konstrukcja budynków.
518432
(220) 2020 09 18
AGRII POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NASIONA DALGETY
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(531) 01.05.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 nasiona do siewu, nasiona dla rolnictwa,
nasiona do upraw, nasiona powlekane nawozem, nasiona
powlekane preparatami fungicydowymi, nasiona powlekane preparatami insektycydowymi, nasiona powlekane
preparatami o działaniu repelentnym, nasiona powlekane
polimerami, nasiona powlekane kolorantami, nasiona otoczkowane, nasiona powlekane preparatami biologicznymi,
kwalifikowany materiał siewny, materiał do rozsady [nasiona],
nasiona do celów ogrodniczych, nasiona powlekane preparatami przeciwpasożytniczymi, nasiona do uprawy ziół, maty
zawierające nasiona do kładzenia trawników, nasiona posiane w matowanych włóknistych nośnikach do rozmnażania
w celu obsiewania pól trawą, nasiona posiane we włóknistych nośnikach do rozmnażania w celu obsiewania nasypów trawą, nasiona posiane w nośnikach do rozmnażania
w celu obsiewania kanałów odpływowych trawą, nasiona
posiane w nośnikach do rozmnażania w celu obsiewania
trawą pomiędzy roślinami, nasiona posiane w matowanych
włóknistych nośnikach do rozmnażania w celu obsiewania
trawników, nasiona posiane w nośnikach do rozmnażania
w celu obsiewania trawą miejsc między drzewami, nasiona posiane w matowanych włóknistych nośnikach do rozmnażania w celu obsiewania ścieżek trawą, nasiona posiane w matowanych włóknistych nośnikach do rozmnażania
w celu obsiewania torów trawą, nasiona posiane w matowanych włóknistych nośnikach do rozmnażania w celu obsiewania nasypów trawą, nasiona posiane w matowanych
włóknistych nośnikach do rozmnażania w celu obsiewania
pól golfowych trawą, nasiona posiane w matowanych włóknistych nośnikach do rozmnażania w celu obsiewania boisk
sportowych trawą, nasiona kwiatów, nasiona roślin, nasiona
traw, nasiona warzyw, nasiona owoców, nasiona hydroponiczne, cebulki roślin do użytku w rolnictwie, cebulki roślin
do celów ogrodniczych.
(210)
(731)
(540)
(540)

518433
(220) 2020 09 18
KONIECZNY SŁAWOMIR PROSPORT, Dzierżoniów
(znak słowno-graficzny)
core

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa, odzież gimnastyczna,
odzież treningowa, obuwie sportowe, kurtki sportowe, czapki sportowe, koszule sportowe, bluzy sportowe, podkoszulki
sportowe, spodnie sportowe, skarpetki sportowe, komplety
sportowe, stroje sportowe, funkcjonalne koszulki termoaktywne, spodnie, kurtki dresowe, bluzy dresowe, spodnie dresowe,
koszule, spodenki, kurtki bluzy, podkoszulki, bielizna funkcjonalna, 28 gryfy do hantli [do podnoszenia ciężarów], sztangi
do podnoszenia ciężarów, hantle do podnoszenia ciężarów,
ławki do podnoszenia ciężarów, rękawice do podnoszenia ciężarów, uchwyty do podnoszenia ciężarów, pasy używane przy
podnoszeniu ciężarów, drążki do hantli do podnoszenia ciężarów, ciężarki na nadgarstki i kostki do ćwiczeń, maszyny do ćwiczeń fizycznych wyposażone w ciężarki, pasy do podnoszenia
ciężarów [artykuły sportowe], treningowe obciążniki na nogi,
obciążniki nóg do użytku sportowego, obciążniki na nadgarst-

96

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

ki, do ćwiczeń, obciążniki na nogi [artykuły sportowe], drążki
do ćwiczeń, urządzenia do ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia], ławki do ćwiczeń, piłki do ćwiczeń, taśmy do ćwiczeń, urządzenia
do kulturystyki [ćwiczenia], przyrządy stosowane do ćwiczeń
fizycznych, steppery [urządzenia] do ćwiczeń aerobowych,
urządzenia do wzmacniania ciała [ćwiczenia], ławki do ćwiczenia mięśni brzucha, sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, sprzęt do ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie,
bieżnie stacjonarne do użytku w ćwiczeniach fizycznych, przyrządy stosowane w kulturystyce, stopnie [steppery] do aerobiku, ergometry wioślarskie, artykuły gimnastyczne i sportowe,
artykuły sportowe, dopasowane pokrowce na sprzęt sportowy,
drążki do podciągania na drzwi, gimnastyczne drążki poziome,
hantle, hantle kettlebell, ławki do użytku gimnastycznego, ławki do użytku sportowego, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, obręcze gimnastyczne, obręcze sportowe, pasy na talię,
do ćwiczeń, piłki sportowe, poręcze równoległe do gimnastyki,
przenośny domowy sprzęt gimnastyczny, przyrządy gimnastyczne, przyrządy gimnastyczne do rozciągania, rowery treningowe stacjonarne i rolki do nich, siatki do sportów, skakanki,
sprzęt do treningów sportowych, sprzęt sportowy, stacjonarne
rowery treningowe, stanowiska maszyn do biegania, stołki gimnastyczne, taśmy elastyczne do rozciągania palców, trenażery
eliptyczne, trenażery mięśni brzucha, uchwyty do pompek, wałki do ćwiczeń mięśni brzucha do celów utrzymywania formy
fizycznej, worki treningowe, bokserskie worki treningowe, worki
treningowe montowane na podłodze, trampoliny treningowe,
pomoce treningowe do gry w golfa, stoły do tenisa stołowego,
urządzenia do osiągania sprawności fizycznej [nie do użytku
medycznego].
(210)
(731)
(540)
(540)

518438
(220) 2020 09 18
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
SOKOŁÓW Sokoliki Kabanoski wieprzowe
z dodatkiem cielęciny 100g produktu otrzymano
ze 167g mięsa Bez laktozy Wysoka zawartość
białka BEZ dodatku konserwantów PRODUKT
BEZGLUTENOWY Dzieci to lubią

Nr ZT45/2020

(531) 03.07.01, 09.07.05, 02.05.23, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa, przekąski warzywne, pasty
warzywne.
518439
(220) 2020 09 18
INTERJAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delismak
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 kwas cytrynowy, saletra, amoniak, produkty
chemiczne do konserwowania żywności, siarczyn do konserwowania żywności, substancje chemiczne do konserwowania
i emulgowania artykułów żywnościowych, chemiczne dodatki
do żywności, 30 przyprawy, zioła przetworzone, zioła suszone,
dodatki smakowe i przyprawy, sól, sól do konserwowania żywności, sól do peklowania żywności, proszek do pieczenia, cukier,
cukier wanilinowy, drożdże, drożdże instant, drożdże w proszku,
soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], dodatki
smakowe z warzyw [inne niż olejki eteryczne], ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe [inne niż olejki eteryczne], 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym za pośrednictwem
sieci Internet, następujących towarów: kwas cytrynowy, saletra,
amoniak, produkty chemiczne do konserwowania żywności,
siarczyn do konserwowania żywności, substancje chemiczne
do konserwowania i emulgowania artykułów żywnościowych,
chemiczne dodatki do żywności, przyprawy, przetworzone zioła, suszone zioła, dodatki smakowe i przyprawy, sól, sól
do konserwowania żywności, sól do peklowania żywności, proszek do pieczenia, cukier, cukier wanilinowy, drożdże, drożdże
instant, drożdże w proszku, soda oczyszczona [wodorowęglan
sodu do pieczenia], dodatki smakowe z warzyw [inne niż olejki
eteryczne], ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe [inne niż
olejki eteryczne].
(210)
(731)
(540)
(540)

518441
(220) 2020 09 18
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
SOKOŁÓW Sokoliki Kiełbaski Bez osłonki Bez laktozy
BEZ dodatku konserwantów 90% mięsa wieprzowocielęcego PRODUKT BEZGLUTENOWY Dzieci to lubią
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(531) 03.07.01, 09.07.05, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15, 02.05.23
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa, przekąski warzywne, pasty
warzywne.
(210)
(731)
(540)
(540)

518443
(220) 2020 09 18
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
SOKOŁÓW Sokoliki Bez osłonki Bez laktozy
BEZ dodatku konserwantów 90% mięsa drobiowo-cielęcego PRODUKT BEZGLUTENOWY Dzieci to lubią

(531) 02.05.23, 03.07.01, 09.07.05, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa, przekąski warzywne, pasty
warzywne.
(210)
(731)
(540)
(540)

518444
(220) 2020 09 18
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
SOKOŁÓW Sokoliki Szyneczka wieprzowa Bez
dodatku konserwantów BEZ LAKTOZY Tucz bez
stosowania antybiotyków 90% mięsa wieprzowego
Dzieci to lubią WYPRODUKOWANO BEZ
STOSOWANIA GMO PRODUKT BEZGLUTENOWY

(531) 03.07.01, 09.07.05, 02.05.23, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa, przekąski warzywne, pasty
warzywne.
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518462
(220) 2020 09 21
REGENYAL LABORATORIES S.R.L., San Benedetto
Del Tronto (AP), IT
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SWEETSKIN
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy kosmetyczne, preparaty rozjaśniające do celów kosmetycznych, preparaty do czyszczenia zębów, dezodoranty dla ludzi lub dla zwierząt, ekstrakty
kwiatowe (wyroby perfumeryjne), lakiery do włosów, mleczka oczyszczające do celów toaletowych, płyny po goleniu,
płyny do pielęgnacji włosów, balsamy do celów kosmetycznych, mascara, maski upiększające, zestawy kosmetyków,
olejki do celów toaletowych, olejki eteryczne, olejki do wyrobów perfumeryjnych i zapachowych, olejki do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do opalania, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kosmetyczne preparaty kolagenowe,
preparaty kąpielowe nie do celów medycznych, preparaty
toaletowe, preparaty kosmetyczne minimalizujące zmarszczki do użytku miejscowego na twarzy, kosmetyczne preparaty wyszczuplające, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji
skóry, wyroby perfumeryjne, preparaty do golenia, perfumy,
szminki, mydła, szampony, talki do celów toaletowych, 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
żywność dla niemowląt, żele do stosowania miejscowego,
używane w celach leczniczych i terapeutycznych, żele, kremy i roztwory do użytku dermatologicznego, suplementy
diety składajcie się z witamin, mineralne suplementy diety,
dodatki homeopatyczne, preparaty witaminowe, preparaty chemiczno - farmaceutyczne, produkty farmaceutyczne, środki farmaceutyczne homeopatyczne, preparaty higieniczne do celów medycznych, substancje dietetyczne
do celów medycznych, wypełnienia skóry do wstrzykiwania,
kwasy do celów farmaceutycznych, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, preparaty farmaceutyczne, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, wstępnie wypełnione
strzykawki do celów medycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

518479
(220) 2020 09 21
VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
W WÓLCZANKA

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.03, 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 telewi-
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zyjne, 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)
(731)
(540)
(540)

518480
(220) 2020 09 21
VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
W

(531) 27.05.03, 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.
518496
(220) 2020 09 22
BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bankier.pl
(210)
(731)

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, oferowanie i wynajem
przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi public relations, usługi
w zakresie targów i wystaw handlowych, usługi w zakresie
wystaw i prezentacji produktów, administrowanie dotyczące
marketingu, administrowanie konkursami w celach reklamowych, administrowanie programami motywacyjnymi w celu
promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich,
administrowanie zawodami w celach reklamowych, agencja
public relations, agencje reklamowe, aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, analiza
odbioru reklamy, analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy,
analizy odbioru reklamy, analizy w zakresie reklamy, dokony-
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wanie uzgodnień w zakresie reklamy, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji
marketingowej, dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie informacji na temat reklamy, dostarczanie przewodników reklamowych do przeszukiwania konsultowanych on-line, działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, gromadzenie informacji związanych z reklamą, indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, informacja marketingowa,
kampanie marketingowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych
w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, kompilacja
ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku
w Internecie, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, kompilacja reklam, kompilacja statystyk związanych z reklamą, marketing afiliacyjny, marketing
bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing dotyczący promocji, marketing finansowy, marketing handlowy [inny niż
sprzedaż], marketing imprez i wydarzeń, marketing internetowy, marketing referencyjny, marketing telefoniczny, marketing towarów i usług na rzecz innych, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania,
oceny szacunkowe do celów marketingowych, ogłoszenia
drobne, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych
na rzecz innych, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja
i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizowanie
i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych
na rzecz osób trzecich, organizowanie i przeprowadzanie
wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowania nagród
w celach promocyjnych, organizowanie losowania nagród
w celach reklamowych, planowanie strategii marketingowych, pośrednictwo w zakresie reklamy, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentacja firm oraz ich towarów i usług
w Internecie, produkcja filmów reklamowych, produkcja
i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja
materiałów reklamowych i reklam, produkcja materiałów reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych,
produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, produkcja
nagrań wideo w celach marketingowych, produkcja reklam,
produkcja wizualnych materiałów reklamowych, profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, projektowanie badań marketingowych, projektowanie broszur reklamowych, projektowanie logo reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, promocja on-line sieci komputerowych
i stron internetowych, promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie działalności gospodarczej, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych,
promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów
za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług
osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne,
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promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez preferowany przez klienta
program, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, promowanie
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych
sieci komputerowych, promowanie usług finansowych
i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, promowanie
usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, promowanie wydarzeń specjalnych, przygotowanie i rozmieszczanie reklam, przygotowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie audiowizualnych prezentacji do użytku w reklamie, przygotowywanie dokumentów reklamowych, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie i umieszczanie reklam
na rzecz osób trzecich, przygotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie materiałów
promocyjnych i merchandisingowych dla osób trzecich,
przygotowywanie planów marketingowych, publikowanie
materiałów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych on-line, publikowanie tekstów reklamowych, redagowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama banerowa,
reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama biznesowych
stron internetowych, reklama i marketing, reklama i usługi
reklamowe, reklama on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych on-line dla osób trzecich poprzez
elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama promocyjna projektów badawczych, reklama towarów i usług sprzedawców
on-line za pośrednictwem przewodnika on-line do przeszukiwania, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama w czasopismach, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów
ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, reklama za pomocą
marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, reklama za pośrednictwem sieci
telefonii komórkowej, reklama zewnętrzna, reklamowe
i sponsorowane teksty (tworzenie -), reklamy on-line, reklamy
prasowe (przygotowywanie -), reklamy telewizyjne, reprodukcja materiału reklamowego, rozwijanie koncepcji reklamowych, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą,
rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, sporządzanie raportów do celów marketingowych, teksty (tworzenie reklamowych i sponsorowanych -), telemarketing, tworzenie reportaży reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie on-line przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących handel on-line
w Internecie, udostępnianie raportów marketingowych,
udzielanie informacji dotyczących marketingu, udzielanie
informacji związanych z reklamą, umieszczanie reklam, usługi agencji reklamowych, usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, usługi marketingowe, usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych,
usługi marketingu bezpośredniego, usługi marketingu tele-
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fonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], usługi merchandisingu,
usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, usługi planowania w zakresie reklamy, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi promocji działalności gospodarczej
świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi promocji
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem
teleksu, usługi promocyjne i reklamowe, usługi promocyjne
świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych,
usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, usługi reklamowe, usługi reklamowe dotyczące
inwestycji finansowych, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, usługi reklamowe dotyczące usług finansowych,
usługi reklamowe dotyczące gazet, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
bloga, usługi reklamowe i marketingowe on-line, usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe i promocyjne
w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, usługi reklamowe
na rzecz innych, usługi reklamowe, promocyjne i public relations, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe w zakresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych
papierów wartościowych, usługi reklamowe w zakresie
sprzedaży towarów, usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych produktów, usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, usługi reklamowe za pośrednictwem
Internetu, usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu, usługi reklamowe związane z książkami, usługi
reklamowe związane z pracami publicznymi, usługi reklamowe związane z robotami publicznymi, usługi reklamy graficznej, usługi reklamy prasowej, usługi reklamy zewnętrznej,
usługi w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie
marketingu gospodarczego, usługi w zakresie marketingu
baz danych, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie prezentacji
przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej
świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych,
usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem
teleksu, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, usługi w zakresie
reklamy i promocji sprzedaży, usługi w zakresie reklamy graficznej, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie
reklamy prasowej, usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie tożsamości korporacyjnej, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), usługi w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca
i czasu w mediach], usługi wprowadzania produktów na rynek, usługi współpracy z blogerami, usługi zarządzania społecznością on-line, usługi związane z publiczną prezentacją
produktów, wprowadzanie na rynek nowych produktów,
wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, wyświetlanie reklam
dla osób trzecich, wykonywanie materiałów reklamowych,
wydawanie ulotek reklamowych, zamieszczanie ogłoszeń
dla osób trzecich, zapewnianie rankingów użytkowników
w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie recen-
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zji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych,
zarządzanie promocją sławnych osób, zawieranie umów reklamowych na rzecz innych, zawieranie umów w zakresie
reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, 38 udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, interaktywne usługi wideotekstowe, mobilne usługi
medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych
treści rozrywkowych, pakietowa transmisja danych i obrazów, przesyłanie danych za pośrednictwem środków elektronicznych, przekazywanie informacji za pomocą środków
elektronicznych, przesyłanie [transmisja] wiadomości, przesyłanie treści audio-wizualnych za pośrednictwem satelity
lub interaktywnych sieci multimedialnych, przesyłanie wiadomości, telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), telekomunikacja informacyjna, telematyczna komunikacja za pośrednictwem terminali komputerowych, telematyczna transmisja danych i przekaz plików, transfer cyfrowy danych, transmisja danych, transmisja danych na rzecz
osób trzecich, transmisja danych, wiadomości i informacji,
transmisja dźwięku, wideo i informacji, transmisja dźwięku
przez środki elektroniczne, transmisja dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja
elektroniczna komunikatów pisemnych, transmisja filmów
wideo, transmisja informacji do celów biznesowych, transmisja i odbiór [transmisja] informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, transmisja informacji giełdowych za pomocą mediów telekomunikacyjnych, transmisja
informacji poprzez systemy komunikacji wideo, transmisja
informacji poprzez kody telematyczne, transmisja informacji
do celów domowych, transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej, transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, transmisja informacji
za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych,
transmisja krótkich wiadomości, transmisja krótkich wiadomości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, transmisja nagrań dźwiękowych lub wizualnych za pośrednictwem sieci, transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja
wiadomości i aktualności, transmisja wiadomości i obrazów,
usługi agencji prasowej [komunikacja], usługi agencji prasowych, usługi agencji prasowych w zakresie transmisji elektronicznej, użytkowanie elektronicznych sieci komunikacyjnych, użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, użytkowanie
systemów telekomunikacyjnych, wideokonferencje, wirtualne pokoje rozmów [chatroom] zakładane poprzez wysyłanie
wiadomości tekstowych, wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie wiadomości, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, 41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, konferencje (organizowanie i obsługa), usługi w zakresie
szkoleń na odległość, usługi nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych, usługi dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line publikacji zawartych w tej klasie, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji,
kongresów i zjazdów.
(210)
(731)

518500
(220) 2020 09 22
LIFEWELLNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

Nr ZT45/2020

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Soczyście

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, leki dla ludzi, leki wzmacniające, mineralne
suplementy diety, zioła lecznicze, preparaty witaminowe,
herbaty lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
oleje spożywcze do celów leczniczych, ekstrakty ziołowe
do celów medycznych, naturalne suplementy diety, olejki
lecznicze, sole do celów medycznych, sole do kąpieli mineralnych, alkohol leczniczy, 35 sprzedaż za pośrednictwem
radia, telewizji, sieci Internet, sklepów detalicznych i hurtowych oraz barów, kawiarni i restauracji: soków, świeżo wyciskanych soków owocowych i warzywnych, olejów spożywczych, świeżo wytłaczanych olejów spożywczych, owoców,
warzyw, nasion, naturalnych suplementów diety, aromatów
do żywności i napojów w postaci olejków eterycznych, herbat leczniczych, herbat ziołowych do celów leczniczych,
ekstraktów ziołowych do celów medycznych, olejków leczniczych, soli do celów medycznych, soli do kąpieli mineralnych, alkoholi leczniczych, dietetycznej żywności przystosowanej do celów medycznych, dietetycznych napojów
przystosowanych do celów medycznych, dietetycznych
substancji przystosowanych do celów medycznych, olejów
spożywczych do celów leczniczych, leków dla ludzi, leków
wzmacniających, mineralnych suplementów diety, ziół leczniczych, preparatów witaminowych, kawy, napojów na bazie
kawy, cykorii, herbaty, napojów na bazie herbaty, napojów
na bazie czekolady, galaretek owocowych, sorbetów- lodów, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
mediów społecznościowych, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), analizy
rynkowe, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
41 prowadzenie blogów on-line, w tym blogów o tematyce odżywiania się, zdrowego trybu życia, mody, rozrywki,
podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, prowadzone za pośrednictwem mediów społecznościowych
usługi edukacyjne odnośnie odżywiania się, zdrowego trybu życia, mody, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu
i sposobu życia, usługi nauczania, edukacji i oświaty, w tym
w obszarze odżywiania się, zdrowego trybu życia, mody,
rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia,
informacje o nauczaniu, edukacji i oświacie, w tym w obszarze odżywiania się, zdrowego trybu życia, mody, rozrywki,
podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie
i prowadzenie warsztatów, sympozjów, seminariów, kongresów, konferencji, kolokwiów oraz innych forów naukowych,
edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze odżywiania
się, zdrowego trybu życia, mody, rozrywki, podróżowania
oraz filozofii, stylu i sposobu życia, opracowania i rozprawy
naukowe, edukacyjne i oświatowe, publikowanie książek,
czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze odżywiania się,
zdrowego trybu życia, mody, rozrywki, podróżowania oraz
filozofii, stylu i sposobu życia, publikowanie on-line książek,
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czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze odżywiania
się, zdrowego trybu życia, mody, rozrywki, podróżowania
oraz filozofii, stylu i sposobu życia, pisanie i publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, w tym w obszarze
odżywiania się, zdrowego trybu życia, mody, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, planowanie
i organizowanie konkursów, usługi klubowe [rozrywka lub
nauczanie], usługi w zakresie organizowania i prowadzenia
oraz obsługi festiwali oraz imprez edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, spektakli,
koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów,
konkursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych,
43 catering, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, przygotowywanie i sprzedaż żywności na wynos,
usługi z zakresu zaopatrywania w żywność na zamówienie,
usługi w zakresie działalności gastronomicznej, prowadzenie
restauracji, barów szybkiej obsługi, pizzerii i innych zakładów
gastronomicznych oferujących przygotowaną do konsumpcji żywność i napoje, dekorowanie ciast, usługi hotelowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

518502
(220) 2020 09 22
WITUŃ BEATA BODY EVOLUTION, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Body Evolution studio modelowania sylwetki

(531) 02.03.23, 27.05.01, 26.11.01, 26.01.03, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi doradztwa związane z odchudzaniem.
518507
(220) 2020 09 22
TW PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) TW PLAST
(510), (511) 9 maski ochronne, maski do oddychania, maski przeciwpyłowe, ochronne maski na twarz do kasków
ochronnych, 10 maski i półmaski medyczne, maski i półmaski na twarz do użytku medycznego, maski i półmaski medyczne o właściwościach antymikrobiologicznych, maski
i półmaski medyczne do ochrony przeciwbakteryjnej, przeciwwirusowej i przeciwgrzybowej, maski higieniczne do celów medycznych, maski higieniczne do osłony przed pyłem
do celów medycznych, maski ochronne do użytku przez
pracowników medycznych, maski oddechowe do celów
medycznych, maski sanitarne do celów medycznych, maski
ochronne na twarz do użytku medycznego, ochronne maski
do oddychania wykonane z materiałów nietkanych do użytku medycznego, maski chirurgiczne, instrumenty medyczne,
odzież ochronna do celów medycznych, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, przyłbice ochronne
do użytku medycznego, fartuchy do użytku chirurgicznego,
medyczne fartuchy izolacyjne, rękawiczki ochronne do celów medycznych, okrycia medyczne z materiałów tekstylnych nietkanych, rękawice do celów medycznych, rękawice
do badań medycznych, worki izolacyjne do użytku medycznego, torby medyczne przeznaczone do przechowywania
(210)
(731)
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instrumentów medycznych, 35 usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej następujących towarów: opakowania z tworzyw
sztucznych, folia, folia spożywcza, folie z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, folie do pakowania artykułów
żywnościowych, arkusze z tworzyw sztucznych do owijania
i pakowania, arkusze z wiskozy do zawijania, arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania, folia z tworzyw sztucznych
z pęcherzykami powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, folia termokurczliwa do pakowania, folia
poliolefina do pakowania, folia do pakowania ręcznego,
folia do pakowania na automatach pakujących, folia rozciągliwa do pakowania żywności, folia stretch do pakowania,
folia do pakowania i przechowywania sianokiszonki, karton,
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, koperty do pakowania z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych, lak do pieczętowania, materiały klejące do celów
papierniczych lub do użytku domowego, naklejki adresowe,
numeratory, opakowania z folii papieru lub tektury, opakowania do butelek z tektury lub papieru, papier do pakowania,
papier do zawijania, rury tekturowe, tacki do pakowania żywności, taśma klejąca, taśmy bandowe PP do pakowania palet,
taśmy papierowe, taśmy przylepne do celów papierniczych
lub do użytku domowego, torby na śmieci z papieru lub
z tworzyw sztucznych, torby, torebki, woreczki i reklamówki
z papieru lub tworzyw sztucznych, torby, torebki, woreczki
i reklamówki z folii HDPE, materiały do pakowania z kartonu,
maski ochronne, maski do oddychania, maski przeciwpyłowe, ochronne maski na twarz do kasków ochronnych, maski
i półmaski medyczne, maski i półmaski na twarz do użytku medycznego, maski i półmaski medyczne o właściwościach antymikrobiologicznych, maski i półmaski medyczne
do ochrony przeciwbakteryjnej, przeciwwirusowej i przeciwgrzybowej, maski higieniczne do celów medycznych, maski
higieniczne do osłony przed pyłem do celów medycznych,
maski ochronne do użytku przez pracowników medycznych,
maski oddechowe do celów medycznych, maski sanitarne
do celów medycznych, maski ochronne na twarz do użytku medycznego, ochronne maski do oddychania wykonane z materiałów nietkanych do użytku medycznego, maski
chirurgiczne, instrumenty medyczne, odzież ochronna
do celów medycznych, osłony ochronne na twarz do użytku
medycznego, przyłbice ochronne do użytku medycznego,
fartuchy do użytku chirurgicznego, medyczne fartuchy izolacyjne, rękawiczki ochronne do celów medycznych, okrycia
medyczne z materiałów tekstylnych nietkanych, rękawice
do celów medycznych, rękawice do badań medycznych,
worki izolacyjne do użytku medycznego, torby medyczne
przeznaczone do przechowywania instrumentów medycznych, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni internetowych, aukcji internetowych
i agencji importowo-eksportowych z towarami wymienionymi w niniejszej klasie.
518508
(220) 2020 09 22
DMS BARRELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) EVITA
(510), (511) 32 woda niegazowana, woda gazowana, smakowa woda mineralna, woda wzbogacona odżywczo, napoje
bezalkoholowe.
(210)
(731)

(210)
(731)

518509
(220) 2020 09 22
TW PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TW plast

(531) 26.11.03, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 maski ochronne, maski do oddychania, maski przeciwpyłowe, ochronne maski na twarz do kasków
ochronnych, 10 maski i półmaski medyczne, maski i półmaski na twarz do użytku medycznego, maski i półmaski medyczne o właściwościach antymikrobiologicznych, maski
i półmaski medyczne do ochrony przeciwbakteryjnej, przeciwwirusowej i przeciwgrzybowej, maski higieniczne do celów medycznych, maski higieniczne do osłony przed pyłem
do celów medycznych, maski ochronne do użytku przez
pracowników medycznych, maski oddechowe do celów
medycznych, maski sanitarne do celów medycznych, maski
ochronne na twarz do użytku medycznego, ochronne maski
do oddychania wykonane z materiałów nietkanych do użytku medycznego, maski chirurgiczne, instrumenty medyczne,
odzież ochronna do celów medycznych, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, przyłbice ochronne
do użytku medycznego, fartuchy do użytku chirurgicznego,
medyczne fartuchy izolacyjne, rękawiczki ochronne do celów medycznych, okrycia medyczne z materiałów tekstylnych nietkanych, rękawice do celów medycznych, rękawice
do badań medycznych, worki izolacyjne do użytku medycznego, torby medyczne przeznaczone do przechowywania
instrumentów medycznych, 35 usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej następujących towarów: opakowania z tworzyw
sztucznych, folia, folia spożywcza, folie z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, folie do pakowania artykułów
żywnościowych, arkusze z tworzyw sztucznych do owijania
i pakowania, arkusze z wiskozy do zawijania, arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania, folia z tworzyw sztucznych
z pęcherzykami powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, folia termokurczliwa do pakowania, folia
poliolefina do pakowania, folia do pakowania ręcznego,
folia do pakowania na automatach pakujących, folia rozciągliwa do pakowania żywności, folia stretch do pakowania,
folia do pakowania i przechowywania sianokiszonki, karton,
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, koperty do pakowania z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych, lak do pieczętowania, materiały klejące do celów
papierniczych lub do użytku domowego, naklejki adresowe,
numeratory, opakowania z folii papieru lub tektury, opakowania do butelek z tektury lub papieru, papier do pakowania,
papier do zawijania, rury tekturowe, tacki do pakowania żywności, taśma klejąca, taśmy bandowe PP do pakowania palet,
taśmy papierowe, taśmy przylepne do celów papierniczych
lub do użytku domowego, torby na śmieci z papieru lub
z tworzyw sztucznych, torby, torebki, woreczki i reklamówki
z papieru lub tworzyw sztucznych, torby, torebki, woreczki
i reklamówki z folii HDPE, materiały do pakowania z kartonu,
maski ochronne, maski do oddychania, maski przeciwpyłowe, ochronne maski na twarz do kasków ochronnych, maski
i półmaski medyczne, maski i półmaski na twarz do użytku medycznego, maski i półmaski medyczne o właściwościach antymikrobiologicznych, maski i półmaski medyczne
do ochrony przeciwbakteryjnej, przeciwwirusowej i przeciwgrzybowej, maski higieniczne do celów medycznych, maski
higieniczne do osłony przed pyłem do celów medycznych,
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maski ochronne do użytku przez pracowników medycznych,
maski oddechowe do celów medycznych, maski sanitarne
do celów medycznych, maski ochronne na twarz do użytku medycznego, ochronne maski do oddychania wykonane z materiałów nietkanych do użytku medycznego, maski
chirurgiczne, instrumenty medyczne, odzież ochronna
do celów medycznych, osłony ochronne na twarz do użytku
medycznego, przyłbice ochronne do użytku medycznego,
fartuchy do użytku chirurgicznego, medyczne fartuchy izolacyjne, rękawiczki ochronne do celów medycznych, okrycia
medyczne z materiałów tekstylnych nietkanych, rękawice
do celów medycznych, rękawice do badań medycznych,
worki izolacyjne do użytku medycznego, torby medyczne
przeznaczone do przechowywania instrumentów medycznych, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni internetowych, aukcji internetowych
i agencji importowo-eksportowych z towarami wymienionymi w niniejszej klasie.
518510
(220) 2020 09 22
VICTORIA A.SAWOSZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VOLL PEŁEN OKAZJI
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz poprzez ofertę
bezpośrednią świeżych i gotowych artykułów spożywczych,
nabiału, jaj, wędlin, mięsa, drobiu, dziczyzny, ryb, ekstraktów
mięsnych, przetworów z mięsa lub ryb, ryb żywych, ziół
ogrodowych świeżych, konserwowanych, mrożonych, suszonych i gotowanych owoców i warzyw, świeżych owoców
i warzyw, świeżych grzybów, kwiatów naturalnych i suszonych, orzechów laskowych, orzechów arachidowych, migdałów, bakalii i dodatków do ciast, galaretek, dżemów, konfitur, kompotów, miodu, melasy (syropy), drożdży, proszków
do pieczenia, chleba, pieczywa, ciastek, deserów, herbaty,
kawy, kakao, czekolady, cukru, soli, musztardy, octu, sosów
(przypraw), tapioki, sago, kawy nienaturalnej, przypraw, mąki
i produktów zbożowych, makaronów, kasz, ryżu, słodyczy
i przekąsek, lodów, lodu, napojów i soków owocowych,
wody mineralnej i gazowanej oraz innych napojów bezalkoholowych, syropów i innych preparatów do produkcji
napojów, tłuszczy i olejów jadalnych, konserw i przetworów,
mrożonek, żywności dietetycznej, żywności dla niemowląt,
napojów alkoholowych i piwa, używek, papierosów i tytoniu, akcesoriów do palenia, produktów higienicznych, perfum i kosmetyków, płynów do pielęgnacji włosów, środków
do czyszczenia zębów, olejków eterycznych, nieleczniczych
artykułów toaletowych, mydeł, środków do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środków wybielających i innych substancji stosowanych w praniu, zapalniczek, podpałek i zestawów oraz akcesoriów do grilla, lekarstw, paraleków
i farmaceutyków, materiałów i preparatów sanitarnych, jednorazowych serwetek i pieluch, noży i widelców oraz sztućców, płyt, taśm, płyt kompaktowych, płyt DVD i innych materiałów audiowizualnych, oprogramowania komputerowego,
urządzeń oświetleniowych, zegarów i zegarków, artykułów
papierniczych, artykułów piśmiennych, gazet, czasopism,
map i książek, toreb, przyborów kuchennych i przyborów
gospodarstwa domowego, opakowań i worków, opakowań do żywności, szkła i porcelany, szczotek oraz urządzeń
i materiałów czyszczących, produktów do utrzymywania
i konserwacji, świec i zniczy, gier i zabawek, odzieży, obuwia, nakryć głowy, biżuterii, wyrobów tekstylnych, artykułów
pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, sprzętu biurowego, artykułów dekoracyjnych, artykułów sportowych, produktów
(210)
(731)
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związanych z rekreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem,
narzędzi, produktów związanych z wystrojem, urządzeniem
i wyposażeniem domu, artykułów wyposażenia wnętrz,
elektrycznych urządzeń do gospodarstwa domowego, artykułów dziecięcych, pieluszek niemowlęcych, artykułów
i pożywienia dla zwierząt, produktów samochodowych,
zarządzanie działalnością gospodarczą, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych w Internecie, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, udostępnianie powierzchni reklamowej.
518511
(220) 2020 09 22
TW PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) PRAESIDIUM
(510), (511) 9 maski ochronne, maski do oddychania, maski przeciwpyłowe, ochronne maski na twarz do kasków
ochronnych, 10 maski i półmaski medyczne, maski i półmaski na twarz do użytku medycznego, maski i półmaski medyczne o właściwościach antymikrobiologicznych, maski
i półmaski medyczne do ochrony przeciwbakteryjnej, przeciwwirusowej i przeciwgrzybowej, maski higieniczne do celów medycznych, maski higieniczne do osłony przed pyłem
do celów medycznych, maski ochronne do użytku przez
pracowników medycznych, maski oddechowe do celów
medycznych, maski sanitarne do celów medycznych, maski
ochronne na twarz do użytku medycznego, ochronne maski
do oddychania wykonane z materiałów nietkanych do użytku medycznego, maski chirurgiczne, instrumenty medyczne,
odzież ochronna do celów medycznych, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, przyłbice ochronne
do użytku medycznego, fartuchy do użytku chirurgicznego,
medyczne fartuchy izolacyjne, rękawiczki ochronne do celów medycznych, okrycia medyczne z materiałów tekstylnych nietkanych, rękawice do celów medycznych, rękawice
do badań medycznych, worki izolacyjne do użytku medycznego, torby medyczne przeznaczone do przechowywania
instrumentów medycznych, 35 usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej następujących towarów: opakowania z tworzyw
sztucznych, folia, folia spożywcza, folie z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, folie do pakowania artykułów
żywnościowych, arkusze z tworzyw sztucznych do owijania
i pakowania, arkusze z wiskozy do zawijania, arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania, folia z tworzyw sztucznych
z pęcherzykami powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, folia termokurczliwa do pakowania, folia
poliolefina do pakowania, folia do pakowania ręcznego,
folia do pakowania na automatach pakujących, folia rozciągliwa do pakowania żywności, folia stretch do pakowania,
folia do pakowania i przechowywania sianokiszonki, karton,
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, koperty do pakowania z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych, lak do pieczętowania, materiały klejące do celów
papierniczych lub do użytku domowego, naklejki adresowe,
numeratory, opakowania z folii papieru lub tektury, opakowania do butelek z tektury lub papieru, papier do pakowania,
papier do zawijania, rury tekturowe, tacki do pakowania żywności, taśma klejąca, taśmy bandowe PP do pakowania palet,
taśmy papierowe, taśmy przylepne do celów papierniczych
lub do użytku domowego, torby na śmieci z papieru lub
z tworzyw sztucznych, torby, torebki, woreczki i reklamówki
z papieru lub tworzyw sztucznych, torby, torebki, woreczki
i reklamówki z folii HDPE, materiały do pakowania z kartonu,
maski ochronne, maski do oddychania, maski przeciwpyłowe, ochronne maski na twarz do kasków ochronnych, maski
i półmaski medyczne, maski i półmaski na twarz do użyt(210)
(731)
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ku medycznego, maski i półmaski medyczne o właściwościach antymikrobiologicznych, maski i półmaski medyczne
do ochrony przeciwbakteryjnej, przeciwwirusowej i przeciwgrzybowej, maski higieniczne do celów medycznych, maski
higieniczne do osłony przed pyłem do celów medycznych,
maski ochronne do użytku przez pracowników medycznych,
maski oddechowe do celów medycznych, maski sanitarne
do celów medycznych, maski ochronne na twarz do użytku medycznego, ochronne maski do oddychania wykonane z materiałów nietkanych do użytku medycznego, maski
chirurgiczne, instrumenty medyczne, odzież ochronna
do celów medycznych, osłony ochronne na twarz do użytku
medycznego, przyłbice ochronne do użytku medycznego,
fartuchy do użytku chirurgicznego, medyczne fartuchy izolacyjne, rękawiczki ochronne do celów medycznych, okrycia
medyczne z materiałów tekstylnych nietkanych, rękawice
do celów medycznych, rękawice do badań medycznych,
worki izolacyjne do użytku medycznego, torby medyczne
przeznaczone do przechowywania instrumentów medycznych, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni internetowych, aukcji internetowych
i agencji importowo-eksportowych z towarami wymienionymi w niniejszej klasie.
518518
(220) 2020 09 18
OLEJNIK MAŁGORZATA, KUSZNIERUK MARLENA
OXYWENT SPÓŁKA CYWILNA, Trzeszkowice
(540) (znak słowny)
(540) oxywent
(510), (511) 37 instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, usługi
wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji, instalacja urządzeń wentylacyjnych, instalowanie, konserwacja, naprawa
systemów odkurzania centralnego, montaż, konserwacja
i naprawa instalacji centralnego ogrzewania, serwisowanie
urządzeń do wentylacji, modernizacja instalacji do wentylacji budynków, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych.
(210)
(731)

518519
(220) 2020 09 21
KSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HYPE
(510), (511) 41 organizacja gal sportów walki, organizacja
zawodów sportowych, prowadzenie zespołu zawodników,
tworzenie rozrywki dla potrzeb telewizji.

(210)
(731)

518520
(220) 2020 09 16
HBO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WARSZAWIANKA
(510), (511) 16 papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych
lub domowych, materiały dla artystów, pędzle malarskie,
maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów),
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(210)
(731)
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518532
(220) 2020 09 18
Pizza Hut International, LLC, Plano, US
(znak słowno-graficzny)
NOW THAT’S DELIVERING

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
usługi restauracyjne i restauracyjne usługi na wynos, usługi restauracji szybkiej obsługi, restauracje samoobsługowe
i punkty restauracji szybkiej obsługi, bary szybkiej obsługi
(snack bars), kafeterie, stołówki, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
usługi restauracyjne na wynos z możliwością dostawy żywności do domu, w szczególności pizzy, dostarczanie informacji, w tym on-line i za pomocą aplikacji mobilnych, o usługach zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210)
(731)
(540)
(540)

518537
(220) 2020 09 22
AYCOM NIEWÓJT SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
CRISS COOL LASER

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 10 lasery medyczne.
518539
(220) 2020 09 17
LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUXMED ONKOLOGIA

(210)
(731)

i medyczny krajowy i międzynarodowy, przewóz chorych,
usługi pogotowia do nagłych wezwań chorobowych i wypadkowych, 41 medyczne usługi edukacyjne, usługi edukacyjne i szkoleniowe dotyczące zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, usługi edukacyjne dotyczące farmacji, organizowanie sympozjów, wykładów, konferencji i zjazdów w celach
edukacyjnych i szkoleniowych, usługi w zakresie tworzenia
standardów edukacyjnych w zakresie medycyny, zdrowia
i profilaktyki zdrowotnej, kursy specjalizacyjne dla onkologów, prowadzenie i organizowanie seminariów i sympozjów
w dziedzinie onkologii, 42 usługi prowadzenia prac badawczych i rozwojowych w zakresie ochrony zdrowia, badania
laboratoryjne, genetyczne, medyczne badania naukowe,
badania naukowe do celów medycznych w zakresie chorób
nowotworowych, 44 usługi medyczne, usługi szpitali i klinik
medycznych, usługi w zakresie ochrony zdrowia, medyczne
badania osób, opieka pielęgniarska, prowadzenie placówek
rekonwalescencji, prowadzenie hospicjów, usługi rehabilitacji i rekonwalescencji, usługi opieki nad pacjentami hospitalizowanymi i dochodzącymi, usługi w zakresie badań przesiewowych, medyczne usługi oceniania zdrowia i kondycji,
usługi doradztwa, informacyjne i konsultingowe w zakresie
usług medycznych.
(210) 518540
(220) 2020 09 22
(731) DUDZIC MAGDALENA HOME FURNITURE, Gałów
(540) (znak słowny)
(540) MILE MAISON
(510), (511) 20 budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu,
pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane
z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw
sztucznych, zawarte w tej klasie, łóżka, pościel, materace,
poduszki, lustra (srebrzone szkło), ramy, wieszaki na ubrania,
wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz,
akcesoria do przechowywania ubrań, biurka i stoły, uchwyty
ceramiczne do szafek, szuflad i mebli, 35 usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi handlu detalicznego i hurtowego akcesoriów domowych i dekoracji,
usługi handlu on-line w zakresie mebli, dekoracji, akcesoriów
do domu.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 24.17.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne,
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia,
do celów dydaktycznych, nagrania filmów i programów
telewizyjnych, nagrania obrazu, dźwięku lub muzyki, publikacje elektroniczne do pobrania dostarczane on-line z baz
danych lub z Internetu, publikacje elektroniczne na nośnikach, 16 wydawnictwa, druki, książki, broszury, materiały
dydaktyczne, 35 usługi sprzedaży artykułów medycznych
i leczniczych, w tym leków, usługi sprzedaży kosmetyków,
usługi sprzedaży aparatury oraz wyposażenia i mebli stosowanych w lecznictwie i szpitalnictwie, 36 usługi zbiórki
funduszy na cele dobroczynne, usługi zarządzania wynajmowaniem nieruchomości, usługi zarządzania inwestycjami
w nieruchomości, 39 usługi transportu, transport sanitarny
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(531)

518547
(220) 2020 09 22
SICIŃSKA AGNIESZKA IMPLANTY ZĘBÓW, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
UŚMIECH W JEDEN DZIEŃ AGNIESZKA SICIŃSKA

02.09.10, 14.07.13, 26.01.16, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01,
27.05.11, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne, konsultacje medyczne, badania medyczne, kliniki medyczne, poradnictwo medyczne,
zapewnianie leczenia medycznego, organizowanie leczenia
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medycznego, usługi oceny medycznej, udzielanie informacji
medycznej, usługi obrazowania medycznego, usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne, usługi kliniki dentystycznej, pomoc stomatologiczna, stomatologia kosmetyczna,
stomatologia z sedacją, doradztwo związane ze stomatologią, udzielanie informacji na temat stomatologii, wstawianie kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, usługi
ortodontyczne, usługi asystenta dentysty, usługi doradcze
dotyczące implantów protetycznych, wstawianie implantów
zębowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

518548
(220) 2020 09 17
HOFFER RAFAŁ FIRMA BUDOWLANA, Działdowo
(znak słowno-graficzny)
hoffer.pl

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 konstrukcje stalowe [budownictwo], pręty
stalowe, metalowe pręty zbrojeniowe, balustrady metalowe,
rampy metalowe, suwnice [konstrukcje] z metalu, kratownice
metalowe, wsporniki metalowe, słupy metalowe, dźwigary
metalowe, 11 instalacje kanalizacyjne, 19 cement budowlany,
betonowe rury, rury ceramiczne, rury sztywne, niemetalowe,
prefabrykowane konstrukcje niemetalowe, prefabrykowane
ściany niemetalowe, niemetalowe prefabrykowane elementy budowlane, betonowe płyty do nawierzchni drogowych,
20 meble, 35 usługi sprzedaży: mebli, cementu, betonu,
37 usługi budowlane, wznoszenie budynków mieszkalnych,
handlowych i przemysłowych, usługi w zakresie instalacji
elektrycznych, usługi hydrauliczne, układanie nawierzchni
drogowych, budowa dróg, konserwacja dróg.
(210) 518563
(220) 2020 09 23
(731) POPIEL CEZARY, Dubidze-Kolonia
(540) (znak słowny)
(540) 3mach
(510), (511) 9 magnesy dekoracyjne, magnesy dekoracyjne
na lodówki, magnesy dekoracyjne w kształcie zwierząt, magnesy dekoracyjne w kształcie liczb, magnesy dekoracyjne
w kształcie liter, magnesy na lodówkę, magnesy na lodówki,
stojaki do kamer wideo, stojaki dostosowane do telefonów
komórkowych, stojaki na sprzęt komputerowy, stojaki przystosowane do laptopów, stojaki przystosowane do tabletów,
16 organizery [stojaki] na notatki, pojemniki i stojaki na spinacze do papieru, ramki i stojaki do fotografii, sortowniki
[stojaki] na dokumenty [artykuły biurowe], stojaki biurkowe
na wizytówki, stojaki na akcesoria biurkowe, stojaki na dokumenty, stojaki na dokumenty na biurko, stojaki na kalendarz,
stojaki na kalendarze biurkowe, stojaki na papier [wyposażenie biurowe], stojaki na pióra i długopisy, stojaki na przyrządy
do pisania, papierowe podkładki pod szklanki, papierowe
podkładki stołowe, papierowe podstawki pod kufle do piwa,
papierowe podstawki, papierowe podstawki pod szklanki,
podstawki na stół papierowe, podstawki papierowe, podstawki pod kufle do piwa, podstawki pod szklanki z tektury,
podstawki pod szklanki z kartonu, podstawki pod szklanki
z papieru, 20 kartonowe stojaki do ekspozycji towarów, stojaki do komputerów, stojaki do przechowywania materiałów
drukowanych, stojaki do zdjęć bez ram, stojaki na książki [meble], stojaki na telefony [meble], stojaki, półki.
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518573
(220) 2020 09 23
GKO MKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowny)
(540) VISCALE
(510), (511) 35 badania rynkowe, analiza cen, analiza danych biznesowych, analiza danych i statystyk dotyczących
badań rynkowych, analiza danych statystycznych z badań
rynku, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analiza odbioru reklamy, analiza reakcji na reklamę
i badania rynkowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, usługi
on-line z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych,
usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, produkcja nagrań
wideo do celów reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, produkcja filmów reklamowych, pośrednictwo
w zakresie reklamy, pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, planowanie
strategii marketingowych, pisanie tekstów reklamowych
do celów reklamowych i promocyjnych, organizowanie
losowania nagród w celach promocyjnych, organizowanie
losowania nagród w celach reklamowych, optymalizacja
stron internetowych, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, opracowywanie kampanii promocyjnych, marketing ukierunkowany, marketing towarów
i usług na rzecz innych, marketing cyfrowy, kampanie
marketingowe, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy,
agencje reklamowe, agencja public relations, badania w zakresie public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, doradztwo w zakresie
public relations, prowadzenie badań w dziedzinie public
relations, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi doradztwa w zakresie public relations, usługi relacji z mediami,
doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo
dotyczące reklamy, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, administrowanie programami lojalności konsumenta,
administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, administrowanie programami
lojalnościowymi i motywacyjnymi, administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty,
administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, marketing
towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, obsługa programów lojalnościowych, organizacja,
prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych
dla klientów i programów motywacyjnych, organizowanie
konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie
nimi, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, organizowanie, obsługiwanie i nadzorowanie w zakresie programów motywacyjnych, organizowanie
programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, organizowanie, prowadzenie
i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów motywacyjnych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie
programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie,
przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych planów motywacyjnych, promowanie sprzedaży dla
osób trzecich świadczone poprzez dystrybucję oraz administrowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych,
promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich po(210)
(731)
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przez przyznawanie punktów premiowych za używanie
kart kredytowych, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez administrowanie sprzedażowych i promocyjnych programów motywacyjnych ze znaczkami do wymiany, usługi administracyjne
w zakresie kart lojalnościowych, usługi klubów klienta dla
celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych,
usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych,
promocyjnych i/lub reklamowych, usługi w zakresie programów lojalnościowych, zarządzanie hotelowymi programami motywacyjnymi osób trzecich, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi,
zarządzanie programami lojalności klientów i programami
motywacyjnymi, zarządzanie programami lojalnościowymi
wykorzystującymi znaczki handlowe, zarządzanie programami lojalnościowymi, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz promowania sprzedaży, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji,
zarządzanie programem rabatowym w celu umożliwienia
uczestnikom uzyskania obniżek na towary i usługi przez
korzystanie z rabatowych kart członkowskich, zarządzanie
relacjami z klientami.
(210) 518575
(220) 2020 09 23
(731) CHRUŚCIEL MICHAŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Hocomo
(510), (511) 19 domy modułowe, niemetalowe, modułowe
domy z bali.
518582
(220) 2020 09 23
PIASKOWSKI JANUSZ REX MEDICA
JANUSZ PIASKOWSKI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REX MEDICA
(210)
(731)

(531) 24.09.07, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
518592
(220) 2020 09 22
WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PROGMAN
(510), (511) 9 programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania] w dziedzinie regulacji, finansów, księgowości, płac, medycyny i zasobów ludzkich do wykorzystania
w zarządzaniu szkołami, szpitalami i organami rządowymi,
42 udostępnianie oprogramowania nie do pobrania w dziedzinie regulacji, finansów, księgowości, płac, medycyny i zasobów ludzkich do wykorzystania w zarządzaniu szkołami,
szpitalami i organami rządowymi.

Nr ZT45/2020

(540) KRZESŁA design

(531) 12.01.09, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 krzesła, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami.
518600
(220) 2020 09 22
STANEK MIECZYSŁAW, OGIELA PAWEŁ BALARDI
SPÓŁKA CYWILNA, Stary Sącz
(540) (znak słowny)
(540) BALARDO
(510), (511) 25 bandany na szyję, bezrękawniki, bielizna,
bluzki koszulowe, bluzy, bryczesy, chusty, czapki, daszki
do czapek, dresy, dżerseje, fartuchy, fulary, garnitury, kamizelki, kołnierze, kołnierzyki, kombinezony, koszule, koszulki
w tym gimnastyczne, krawaty, kurtki, kurtki wełniane lub
futrzane z kapturem, legginsy, marynarki, mundury, mufki,
nakrycia głowy, nauszniki, ochraniacze, odzież, odzież gotowa, odzież na gimnastykę, odzież z dzianiny, odzież ze skóry
i jej imitacji, okrycia wierzchnie, osłony przed słońcem, palta,
paski do odzieży, peleryny, piżamy, płaszcze, płaszcze kąpielowe, podkoszulki, polary, prochowce, pulowery, rękawiczki,
skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szale, szaliki,
szorty, szelki, t-shirty, ubrania, żakiety.
(210)
(731)

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

518601
(220) 2020 09 23
DOROSZ MARCIN GLOBAL TRADE, Kujakowice Górne
(znak słowno-graficzny)
ŚWIAT KRZESEŁ

(210)
(731)

(210) 518597
(220) 2020 09 23
(731) DOROSZ MARCIN GLOBAL TRADE, Kujakowice Górne
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 26.01.03, 26.01.10, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 20 krzesła, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami.

Nr ZT45/2020
(210)
(731)
(540)
(540)
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518607
(220) 2020 09 23
DOROSZ MARCIN GLOBAL TRADE, Kujakowice Górne
(znak słowno-graficzny)
ŁÓŻKO DESIGN

(531) 12.01.03, 27.05.01
(510), (511) 20 łóżka, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami.
(210)
(731)
(540)
(540)

518609
(220) 2020 09 23
DOROSZ MARCIN GLOBAL TRADE, Kujakowice Górne
(znak słowno-graficzny)
ŚWIAT ŁÓŻEK
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mi, 41 usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach, organizowanie konferencji, organizowanie balów, organizowanie
rozrywki, organizowanie imprez sportowych, organizowanie
imprez rekreacyjnych, organizowanie szkoleń biznesowych,
jeździectwo, nauka jazdy konnej, 43 usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, hotelowe usługi kateringowe, usługi restauracji hotelowych, organizowanie posiłków w hotelach,
elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami,
udostępnianie informacji on-line dotyczących rezerwacji
hotelowych, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, organizowanie przyjęć weselnych [żywność i napoje], usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, oferowanie żywności i napojów dla gości, usługi
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, organizowanie bankietów, agroturystyka, hotele
dla zwierząt.
518616
(220) 2020 09 22
SQUARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 25.07.03, 25.07.21, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 20 łóżka, meble i akcesoria meblowe wyposażenia dom, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami.
(210)
(731)
(540)
(540)

518612
(220) 2020 09 22
GUL MAREK, Strzeszyn
(znak słowno-graficzny)
Stary Młyn DWOREK & KONIE STRZESZYN

(531) 07.01.01, 07.01.25, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, promocja podróży, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama za pośrednictwem marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu,
promocja sprzedaży, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży
towarów, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami
spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowy-

(531) 26.11.06, 26.11.13, 26.13.01
(510), (511) 41 administrowanie usługami rozrywkowymi,
administrowanie działalnością kulturalną, dyskoteki, imprezy
kulturalne, imprezy taneczne, koncerty muzyczne, koncerty
muzyczne na żywo, nocne kluby, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja rozrywek muzycznych, organizowanie
festiwali, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie
imprez w celach rozrywkowych, organizowanie koncertów,
organizowanie występów muzycznych na żywo, udostępnianie obiektów i sprzętów do występów grup muzycznych
na żywo, usługi klubów nocnych, usługi koncertów muzycznych, 43 przygotowywanie posiłków i napojów, puby, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, usługi ogródków piwnych.
518617
(220) 2020 09 22
SQUARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Elektryków

(210)
(731)
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(531) 27.05.01
(510), (511) 41 administrowanie usługami rozrywkowymi,
administrowanie działalnością kulturalną, dyskoteki, imprezy
kulturalne, imprezy taneczne, koncerty muzyczne, koncerty
muzyczne na żywo, nocne kluby, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja rozrywek muzycznych, organizowanie
festiwali, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie
imprez w celach rozrywkowych, organizowanie koncertów,
organizowanie występów muzycznych na żywo, udostępnianie obiektów i sprzętów do występów grup muzycznych
na żywo, usługi klubów nocnych, usługi koncertów, muzycznych, 43 przygotowywanie posiłków i napojów, puby, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, usługi ogródków piwnych.
518656
(220) 2020 09 24
SUPER POŻYCZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POŻYCZKA PIENIĘDZY
(210)
(731)

(531) 02.01.23, 02.01.30, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, pożyczki.
(210)
(731)
(540)
(540)

518658
(220) 2020 09 22
WAGA PAWEŁ UP IN SMOKE, Góra
(znak słowno-graficzny)
UP IN SMOKE

(531)

03.06.01, 03.06.06, 11.01.05, 27.05.01, 08.05.02, 08.05.04,
25.01.05
(510), (511) 29 bekon, drób nieżywy, dziczyzna nieżywa,
kiełbasy, mięso, sałatki warzywne, sosy sałatkowe, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, restauracje, usługi barowe.
(210)
(731)

518664
(220) 2020 09 22
GRYGATOWICZ-SZUMOWSKA EWELINA SYLWIA,
Choroszcz

Nr ZT45/2020

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T TERMINUS GROUP

(531)

18.01.07, 18.01.08, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.21, 29.01.14
(510), (511) 39 logistyka transportu, spedycja.
518676
(220) 2020 09 22
AQUA-R.FABRIS, F.MARZOCCHI SPÓŁKA JAWNA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) baqaro Pane Vino
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 30 bułki, chleb, chleb tramezzino, kanapki, kanapki tramezzini, kanapki panini, kanapki charakterystyczne
dla włoskiego regionu, Wenecja Euganejska (Veneto), placki,
piadina, kawa, 31 ostrygi żywe, 33 spritz, aperitify, cydr, napoje alkoholowe zawierające owoce, grzaniec, grzane wino,
włoskie wino musujące, wino, 43 bary szybkiej obsługi, kafeterie, bufety, restauracje samoobsługowe, usługi barowe,
kawiarnie, usługi restauracyjne, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, catering,
usługi osobistych kucharzy, informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, restauracje i bary serwujące
dania kuchni włoskiej.
(210) 518678
(220) 2020 09 24
(731) WRÓBEL BARBARA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Baro
(510), (511) 20 meble, kredensy [meble], meble drewniane,
stoły [meble], szafy [meble], szafki [meble], stanowiska pracy [meble], sprzęt biurowy [meble], meble wielofunkcyjne,
meble kuchenne na wymiar, meble na miarę (do zabudowy),
ławy [meble], meble biurowe, meble do wnętrz, lady robocze [meble], lady sprzedażowe [meble], komody [meble],
meble do użytku przemysłowego, półki [meble], elementy
łączące do mebli (niemetalowe -), 40 produkcja mebli na zamówienie, 42 projektowanie mebli, projektowanie rozmieszczenia mebli biurowych, usługi projektowania mebli.
(210)
(731)

518680
(220) 2020 09 23
AS-BABUNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niemce

Nr ZT45/2020
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AS BABUNI 1992

(531) 26.04.04, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.07.01
(510), (511) 30 wyroby spożywcze na bazie mąki, makarony, kluski, pierożki, potrawy na bazie mąki, kasze spożywcze,
płatki zbożowe, wafle, gofry, ciastka.
(210)
(731)
(540)
(540)

518681
(220) 2020 09 24
DD IP HOLDER LLC, Canton, US
(znak słowno-graficzny)
DUNKIN’ DONUTS

(531) 24.17.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 pączki, wyroby piekarnicze, ciasteczka, ciasta,
placki, słodkie bułeczki typu muffin, ciastka bez dodatków,
w polewie, pokrywane dodatkami i nadziewane, bajgle, kanapki, pizza, cukier, mąka, ekstrakty nadające smak, pastylki
cukiernicze do pieczenia, miód, drożdże, proszek do pieczenia, nadzienia na bazie kremu budyniowego do ciast, nadzienia na bazie czekolady do ciast, polewy na bazie czekolady,
kawa i napoje na bazie kawy, herbata i napoje na bazie herbaty, kakao i napoje na bazie kakao, gęste napoje o smaku
kawy, gęste napoje o smaku waniliowym.
518684
(220) 2020 09 23
FOOD&PHARMA LEGAL WAWRZYNIAK ZALEWSKA
RADCY PRAWNI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOOD & PHARMA LEGAL WAWRZYNIAK ZALEWSKA
RADCY PRAWNI SP.J.

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, badania dotyczące działalności
gospodarczej, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], przekazywanie know-how [szkolenia], 45 badania prawne, usługi prawne, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi monitorowania
prawnego.
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518690
(220) 2020 09 23
POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25, 26.05.04, 26.05.12
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
zarządzanie nieruchomościami, wynajem nieruchomości,
dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność.
518691
(220) 2020 09 23
POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GDAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25, 26.05.04, 26.05.12
(510), (511) 36 wynajmowanie pomieszczeń biurowych, administrowanie nieruchomościami, 43 udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje.
518692
(220) 2020 09 23
POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAŁTYCKI PARK NOWYCH TECHNOLOGII

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 26.05.04, 26.05.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 wynajmowanie pomieszczeń biurowych, administrowanie nieruchomościami, 43 udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje.
(210) 518702
(220) 2020 09 24
(731) Blue Hair Ltd, Londyn, GB
(540) (znak słowny)
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(540) RONNEY
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do kręcenie włosów, płyny do pielęgnacji włosów, rozjaśniacz do włosów, kosmetyki
do brwi, barwniki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do rzęs, płatki kosmetyczne, wata do celów
kosmetycznych, wosk do depilacji, 5 suplementy diety, 6 folia
aluminiowa, 8 elektryczne i nieelektryczne maszynki do strzyżenia włosów, elektryczne prostownice do włosów, lokówki
elektrotermiczne do włosów, maszynki do strzyżenie brody,
nieelektryczne przybory ręczne do układanie włosów, grzebienie, zgrzebła [narzędzia ręczne], 9 wagi, 10 rękawice do celów
medycznych, rękawice lateksowe, rękawice winylowe do celów
medycznych, 11 suszarki do włosów, 16 serwetki papierowe
do demakijażu, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, papier (papierki do trwałej), papier (kryzy), papier (papierowe paski do wosku), pędzle, 20 fotele fryzjerskie, meble
fryzjerskie, pulpity [meble], regały, toaletki, 21 grzebienie, grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, szczotki, miseczki, spryskiwacze, przybory kosmetyczne, miotły z gumowym włosem,
25 peleryny, 26 ozdoby do włosów [nie z metali szlachetnych],
nieelektryczne wałki do włosów inne niż narzędzia ręczne, spinki do włosów, gumki do włosów, klamry do włosów, wsuwki
do włosów, papiloty, czepki do farbowania włosów, kokardy
do włosów, szpilki do kręcenia włosów.
518703
(220) 2020 09 24
PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE DEMEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gwiazda Techniki
(210)
(731)

(531) 01.01.02, 01.01.25, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, arkusze informacyjne, biuletyny informacyjne, broszury,
czasopisma branżowe, czasopisma [periodyki], druki, drukowane czasopisma poświęcone turystyce, drukowane foldery
informacyjne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane
materiały dydaktyczne, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane ulotki informacyjne, drukowany materiał promocyjny,
gazety, ilustrowane albumy, kalendarze, katalogi, książki, materiały drukowane, materiały edukacyjne i instruktażowe, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, notatniki, notesy, periodyki, pióra i długopisy,
plakaty reklamowe, proporczyki z papieru, prospekty, przewodniki, publikacje drukowane, publikacje promocyjne, publikacje
reklamowe, publikacje edukacyjne, reklamy drukowane, ulotki,
artykuły biurowe, czcionki [cyfry i litery], fotografie, naklejki, artykuły piśmiennicze, nalepki, 25 nakrycia głowy, obuwie, odzież,
części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 28 artykuły papierowe
jako podarki dla gości na przyjęciach, balony, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, karty do gry, maskotki, papierowe czapeczki na przyjęcia, piłki do gry, piłeczki do ściskania antystresowe,
35 reklama i usługi reklamowe, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, publikacja
treści reklamowych, przygotowywanie dokumentów reklamowych, oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów,
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negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], świadczenie usług porównania cen on-line, usługi porównywania cen, 39 organizacja wycieczek turystycznych, usługi świadczone przez przewodników
turystycznych, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizacja i rezerwowanie wycieczek, organizowanie i prowadzenie wycieczek, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne
z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, udzielanie
informacji turystycznych, udzielanie informacji turystycznych
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, 41 administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, doradztwo
w zakresie planowania imprez specjalnych, imprezy kulturalne,
informacja o imprezach rozrywkowych, informacje dotyczące
działalności kulturalnej, informacja o wypoczynku, nauczanie
i szkolenia, organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja imprez rozrywkowych, impresariat artystyczny, organizacja webinariów, organizowanie ceremonii wręczania nagród,
organizowanie festiwali, organizowanie i przeprowadzanie
targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie
i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie
imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie kongresów i konferencji
w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie prezentacji do celów kulturalnych, organizowanie prezentacji w celach
rozrywkowych, planowanie specjalnych imprez, prowadzenie imprez kulturalnych, prowadzenie imprez rozrywkowych,
prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, rezerwacja biletów
na imprezy rozrywkowe, rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, przeprowadzanie
wycieczek z przewodnikiem po miejscach o wartości kulturowej do celów edukacyjnych, rozrywka, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, udostępnianie obiektów
i sprzętu rozrywkowego, udostępnianie terenów rekreacyjnych,
udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, udzielanie informacji dotyczących rozrywki, usługi edukacyjne i instruktażowe,
usługi galerii sztuki, usługi informacyjne i doradcze dotyczące
rozrywki, usługi planowania przyjęć, usługi prezentacji audiowizualnych, usługi prowadzących uroczystości w zakresie
przyjęć i imprez specjalnych, usługi rekreacyjne, usługi rozrywkowe, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi
w zakresie kultury, usługi w zakresie rekreacji, usługi wynajmu
związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu
i kultury, warsztaty w celach kulturalnych, warsztaty do celów
rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji, udostępnianie publikacji
elektronicznych, udostępnianie publikacji on-line, organizowanie i prowadzenie seminariów.
518706
(220) 2020 09 24
PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE DEMEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gwiazda Techniki
(210)
(731)
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(531) 01.01.02, 01.01.25, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, arkusze informacyjne, biuletyny informacyjne,
broszury, czasopisma branżowe, czasopisma [periodyki],
druki, drukowane czasopisma poświęcone turystyce, drukowane foldery informacyjne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały
ilustracyjne, drukowane ulotki informacyjne, drukowany
materiał promocyjny, gazety, ilustrowane albumy, kalendarze, katalogi, książki, materiały drukowane, materiały edukacyjne i instruktażowe, materiały piśmienne i wyposażenie
edukacyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, notatniki, notesy, periodyki, pióra i długopisy, plakaty reklamowe,
proporczyki z papieru, prospekty, przewodniki, publikacje
drukowane, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe,
publikacje edukacyjne, reklamy drukowane, ulotki, artykuły
biurowe, czcionki [cyfry i litery], fotografie, naklejki, artykuły piśmiennicze, nalepki, 25 nakrycia głowy, obuwie, odzież,
części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 28 artykuły papierowe jako podarki dla gości na przyjęciach, balony, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, karty do gry, maskotki, papierowe
czapeczki na przyjęcia, piłki do gry, piłeczki do ściskania
antystresowe, 35 reklama i usługi reklamowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, dystrybucja ogłoszeń
reklamowych, publikacja treści reklamowych, przygotowywanie dokumentów reklamowych, oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów
na reklamy, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
dostarczanie informacji handlowych konsumentom, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, pozyskiwanie
umów [dla osób trzecich], świadczenie usług porównania
cen on-line, usługi porównywania cen, 39 organizacja wycieczek turystycznych, usługi świadczone przez przewodników
turystycznych, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem,
organizacja i rezerwowanie wycieczek, organizowanie i prowadzenie wycieczek, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie
turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, udzielanie informacji turystycznych, udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem globalnych sieci
komputerowych, 41 administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, doradztwo w zakresie planowania imprez
specjalnych, imprezy kulturalne, informacja o imprezach rozrywkowych, informacje dotyczące działalności kulturalnej,
informacja o wypoczynku, nauczanie i szkolenia, organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja
i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, organizacja
imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja imprez
rozrywkowych, impresariat artystyczny, organizacja webinariów, organizowanie ceremonii wręczania nagród, organizowanie festiwali, organizowanie i przeprowadzanie targów
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie
i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie kongresów
i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie prezentacji do celów kulturalnych, organizowanie
prezentacji w celach rozrywkowych, planowanie specjalnych
imprez, prowadzenie imprez kulturalnych, prowadzenie imprez rozrywkowych, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, rezerwacja sal na imprezy
rozrywkowe, przeprowadzanie wycieczek z przewodnikiem
po miejscach o wartości kulturowej do celów edukacyjnych,
rozrywka, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego,
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udostępnianie terenów rekreacyjnych, udostępnianie usług
i obiektów rekreacyjnych, udzielanie informacji dotyczących
rozrywki, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi galerii
sztuki, usługi informacyjne i doradcze dotyczące rozrywki,
usługi planowania przyjęć, usługi prezentacji audiowizualnych, usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć
i imprez specjalnych, usługi rekreacyjne, usługi rozrywkowe, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi
w zakresie kultury, usługi w zakresie rekreacji, usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki,
sportu i kultury, warsztaty w celach kulturalnych, warsztaty
do celów rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji
on-line, organizowanie i prowadzenie seminariów.
(210)
(731)
(540)
(540)

518715
(220) 2020 09 25
KOSSAKOWSKA ANNA, Duchnice
(znak słowno-graficzny)
SZKOŁA RADZENIA NASTĘPSTWO SZKOŁY RODZENIA

(531) 02.05.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, kursy szkoleniowe,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], zapewnianie szkoleń on-line, zapewnianie
kursów szkoleniowych on-line, usługi nauki na odległość
świadczone on-line, udzielanie informacji edukacyjnych
on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem
Internetu, edukacja on-line z komputerowej bazy danych
lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, organizacja webinariów, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line
(nie do pobrania), pisanie i publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, elektroniczna publikacja tekstów
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, publikowanie
materiałów multimedialnych on-line, publikowanie tekstów
edukacyjnych.
518722
(220) 2020 09 25
INTERPRIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) washster

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, pliki multimedialne do pobrania, publikacje elektroniczne, kodowane karty lojalnościowe, 35 usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, usługi
franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, usługi
doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, usługi świadczone
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, usługi promocyjne i reklamowe, publikacja treści
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reklamowych, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, 37 usługi pralni, pranie odzieży, bielizny pościelowej, bielizny stołowej, ręczników, tkanin,
zasłoni i firan, dywanów, pościeli, narzut, koców, regeneracja
i czyszczenie odzieży skórzanej i skór, usługi w zakresie prasowania i maglowania, informacja w zakresie usług pralniczych.
(210) 518734
(220) 2020 09 25
(731) BOŻEK KATARZYNA K.B. FASHION, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) bozka
(510), (511) 25 woalki, welony [odzież], woalki, welony,
turbany, toczki [kapelusze], szkockie berety, szkielety kapeluszy, szale-tuby, skórzane nakrycia głowy, przybrania
głowy [woalki], opaski na głowę pochłaniające pot, opaski
na głowę [odzież], opaski na głowę, okrycia głowy z daszkiem, nakrycia głowy dla dzieci, mufki [odzież], mufki futrzane, mufki, modne kapelusze, mitry [nakrycia głowy],
maski na oczy do spania, małe kapelusze, kaszkiety, kapelusze w kształcie dzwonka [cloche], kapelusze turzycowe
[suge-gasa], kapelusze słomkowe, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze przeciwdeszczowe, kapelusze plażowe,
kapelusze papierowe [odzież], kapelusze futrzane, kapelusze fedora, kapelusze, fascynatory [stroiki na głowę],
daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], daszki przeciwsłoneczne, daszki [odzież], daszki [nakrycia głowy],
daszki jako nakrycia głowy, daszki, czepki damskie [nakrycia głowy], czepki damskie, dziecinne, czapki ze sztucznego futra, czapki żołnierskie, czapki z pomponem, czapki
z daszkiem, czapki wełniane, czapki sportowe, czapki
jako nakrycia głowy, czapki i czapeczki sportowe, czapki
futrzane, czapki dziane, czapki bez daszków, czapki bejsbolówki, czapki baseballowe, czapeczki z węzełkiem, czapeczki na przyjęcia [odzież], cylindry [kapelusze], chusty,
szale na głowę, chusty [odzież], chusty na głowę, chustki
na głowę, berety szkockie z pomponem, berety, bandany,
bandany na szyję.
518741
(220) 2020 09 24
MAKAREWICZ EDWARD ZIEL-BRUK MAKAREWICZ,
Płoty
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIEL-BRUK
(210)
(731)

(531) 29.01.03, 27.05.01, 24.17.01
(510), (511) 19 beton, betonowe elementy budowlane,
budowlane materiały niemetalowe, budowlane płyty
niemetalowe, budowlany kamień, materiały do budowy
i pokryć drogi, materiały do pokryć nawierzchni drogi,
płyty drogowe niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty niemetalowe, 37 układanie nawierzchni drogowych.
518745
(220) 2020 09 24
RYBA PIOTR P.R. INTERNATIONAL SERVICE & SALES,
Jakubowice Konińskie-Kolonia
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT45/2020

(540) Donuts MINI PĄCZKI

(531)

08.01.09, 08.01.10, 08.01.25, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 30 ciastka, wyroby cukiernicze, wyroby czekoladowe do dekoracji, ciasta, ciasto (masa do pieczenia), ciasto
na słodkie wypieki, pączki, donuty produkowane na miejscu
na bazie jogurtu naturalnego, smażone na certyfikowanej
amerykańskiej fryturze sojowej, podawane na ciepło z polewami i cukrem pudrem, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem i produktami i transportem, food truck.
(210) 518750
(220) 2020 09 25
(731) ŁAPIŃSKI WIKTOR BIG DEAL, Słubica A
(540) (znak słowny)
(540) LOVCAT
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt.
518752
(220) 2020 09 25
FAGRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) NutriGen
(510), (511) 10 przyrządy do testów diagnostycznych
do celów medycznych, urządzenia do badań diagnostycznych do użytku w testach immunologicznych [medyczne],
przyrządy do badań diagnostycznych do użytku w testach
immunologicznych [medyczne], urządzenia do testów
DNA i RNA do celów medycznych, urządzenia do przeprowadzania testów diagnostycznych do celów medycznych,
41 usługi w zakresie edukacji dietetycznej, świadczenie usług
edukacyjnych związanych z dietą, prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet, prowadzenie zajęć w zakresie
odżywiania, szkolenia w zakresie odżywiania, usługi edukacyjne związane z odżywianiem, 42 badania biochemiczne,
badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne,
badania chemiczne, analityczne usługi laboratoryjne, badania laboratoryjne, badania laboratoryjne w dziedzinie ekspresji genu, doradztwo związane z testami laboratoryjnymi,
medyczne usługi laboratoryjne, przygotowywanie próbek
biologicznych do analizy w laboratoriach badawczych, usługi laboratoriów analitycznych, usługi laboratoriów biologicznych, usługi laboratoryjne w zakresie badań medycznych,
badania genetyczne, badania naukowe z zakresu genetyki,
przygotowywanie próbek biologicznych do testów i analiz
w laboratoriach badawczych, 44 badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, usługi analiz medycznych do celów
diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria
medyczne, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy],
usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem lu(210)
(731)
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dzi, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie żywności
przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów medycznych,
usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi dietetyków, usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], doradztwo dietetyczne, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, poradnictwo dietetyczne, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, usługi świadczone
przez dietetyków, doradztwo w zakresie diety i odżywiania
się, planowanie i nadzorowanie diety, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, udzielanie informacji w zakresie
suplementów diety i odżywiania, usługi w zakresie planowania diety odchudzającej, badania genetyczne do celów medycznych, doradztwo genetyczne, usługi w zakresie medycyny i zdrowia związane z dna, genetyką i testami genetycznymi, poradnictwo w zakresie odżywiania, usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie odżywiania.
(210)
(731)
(540)
(540)

518780
(220) 2020 09 28
MARCZEWSKA AGNIESZKA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
FUNCTIONALL
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518794
(220) 2020 09 28
ONE WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sile

(210)
(731)

(531) 03.13.01, 03.13.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 odzież.
518796
(220) 2020 09 28
SELECO LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARGOFORTE

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 28 gry planszowe i urządzenia do hazardu, drewniane klocki do budowania [zabawki], elementy zabawek składanych do budowy, gry polegające na budowaniu, gry, klocki
do budowy [zabawki], klocki do łączenia [zabawki], klocki do zabawy, klocki do zabawy [konstrukcyjne], klocki do zabawy, które
można wzajemnie łączyć, meble do domków dla lalek, układanki [puzzle], wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne, zabawki
budowlane, zabawki drewniane, zabawki edukacyjne, zabawki
konstrukcyjne zazębiające się, zabawki modułowe, zabawki
przystosowane do celów edukacyjnych, zabawki w postaci
puzzli, zabawki wykonane z drewna, zestawy klocków zabawkowych do budowy, zestawy zabawek budowlanych [gry].
(210)
(731)
(540)
(540)

518793
(220) 2020 09 23
ZARZYCKI JAKUB HONESTES, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
pretOrian Death before Dishonour

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.25
(510), (511) 9 kaski ochronne do uprawiania sportu, maski
ochronne, ochraniacze zębów, ochronne okulary do uprawiania sportów, okulary przeciwsłoneczne, etui do okularów,
podkładki pod mysz, 25 odzież, bielizna, ubrania, odzież robocza, odzież sportowa, odzież przeciwdeszczowa, obuwie,
nakrycia głowy, bielizna osobista, bielizna kąpielowa, bielizna
sportowa, 28 ochraniacze łokci, ochraniacze do sportów walki, rękawice bokserskie, worki treningowe, worki bokserskie.

(531) 29.01.12, 27.05.01, 18.05.01, 01.17.02, 26.04.06
(510), (511) 39 spedycja, transport samochodowy, transport lądowy, transport kontenerowcami, transport morski,
transport wodny, transport drogowy, transport towarów,
transport powietrzny, transport kolejowy, przechowywanie
towarów pod zamknięciem celnym, przechowywanie pod
zamknięciem celnym, magazynowanie celne, składowanie
towarów, składowanie kontenerów, składowanie towarów
w magazynach, usługi w zakresie obsługi ładunków importowych i eksportowych.
518797
(220) 2020 09 28
SELECO LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SELECO LOGISTICS

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.12
(510), (511) 39 spedycja, transport samochodowy, transport lądowy, transport kontenerowcami, transport morski,
transport wodny, transport drogowy, transport towarów,
transport powietrzny, transport kolejowy, przechowywanie
towarów pod zamknięciem celnym, przechowywanie pod
zamknięciem celnym, magazynowanie celne, składowanie
towarów, składowanie kontenerów, składowanie towarów
w magazynach, usługi w zakresie obsługi ładunków importowych i eksportowych.
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(210) 518801
(220) 2020 09 28
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) BETRODIL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy
diety dla ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

518808
(220) 2020 09 25
KOCOŃ PIOTR ŚWIAT PRZESYŁEK, Nysa
(znak słowno-graficzny)
ŚWIAT PRZESYŁEK

(531) 27.05.01, 24.09.07
(510), (511) 6 skrzynki i pojemniki metalowe na listy, 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia i instrumenty elektryczne oraz elektroniczne do komunikacji oraz telekomunikacji, urządzenia i instrumenty do przesyłania, zachowywania i odbierania danych
i informacji, serwery i urządzenia informatyczne, oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie komputerowe wspomagające prowadzenie działalności finansowej,
bankowej, informatycznej, telekomunikacyjnej, projektowej
i ubezpieczeniowej, oprogramowanie komputerowe dla
przechowywania i przetwarzania danych, komputery i systemy komputerowe, urządzenia elektroniczne wspomagające
bezpieczeństwo i przesyłanie danych, elektroniczne urządzenia kryptograficzne, elektroniczne tablice ogłoszeniowe,
16 znaczki pocztowe, katalogi, materiały drukowane, materiały piśmienne, pieczęcie, publikacje drukowane, kalendarze,
afisze, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, materiały
papiernicze, broszury, koperty, torby i torebki do pakowania,
zeszyty, kartki okolicznościowe, karton, wyroby z kartonu,
papeteria, karty pocztowe, 35 usługi w zakresie: zarządzania
przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, opracowania i organizowania programów promocyjnych, usługi
badania opinii społecznej, usługi badania rynku, usługi uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych
baz danych, usługi kreowania wizerunku przedsiębiorstwa,
towarów, usług, usługi wyszukiwania informacji dla osób
trzecich, usługi w zakresie reklamy za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem
portalu internetowego, prenumerata czasopism dla osób
trzecich, dystrybucja materiałów reklamowych, informacja
o powyższych usługach, 39 usługi w zakresie: dystrybucji gazet i czasopism: dostarczania i przechowywania paczek i korespondencji, transportu samochodowego, usługi kurierskie
listów i towarów, dostarczania przesyłek pocztowych, gazet
i czasopism.
518820
(220) 2020 09 25
NATUREUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) Natureum w trosce o przyszłe pokolenia
(510), (511) 1 nawozy, preparaty poprawiające kondycję gleby, preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty z mikroelementów dla roślin.
518821
(220) 2020 09 25
NATUREUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 05.07.02, 03.01.08, 26.01.03
(510), (511) 1 nawozy, preparaty poprawiające kondycję gleby, preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty z mikroelementów dla roślin.
(210)
(731)
(540)
(540)

518833
(220) 2020 09 25
EMKA SPÓŁKA AKCYJNA, Żyrardów
(znak słowno-graficzny)
m EMKA S.A.

(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 sprzedaż produktów i artykułów medycznych, w szczególności: pojemników na odpady medyczne,
worki na odpady medyczne, rękawiczki jednorazowe, preparaty do dezynfekcji, maseczki ochronne, maseczki chirurgiczne, jednorazowych pokrowców na zagłówki medyczne,
jednorazowe serwety ochronne stomatologiczne, podkłady
medyczne, śliniaki zabiegowe stomatologiczne, wkłady stomatologiczne do spluwaczek, rękawy do sterylizacji parowej,
torebki do sterylizacji parowej, marketing zapachowy, 39 odbiór i transport odpadów medycznych i weterynaryjnych,
40 unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych, 43 wypożyczanie mat wejściowych.
518835
(220) 2020 09 28
BIOGLIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GLUCOMFORT
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
witaminy, minerały, środki o działaniu zbliżonym do leków
o celu leczniczym, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne do celów leczniczych, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecznicze, napary lecznicze,
lecznicze produkty biologiczne, szczepionki, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, materiały do leczenia
zębów, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunko(210)
(731)
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we, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, suplementy
diety zawierające glukozę, glukoza do celów medycznych,
preparaty glukozowe do celów medycznych, paski testowe
do pomiaru poziomu glukozy we krwi, glukoza do stosowania
jako dodatek do żywności do celów medycznych, żywność
dla diabetyków, pieczywo dla diabetyków, substytuty cukru
dla diabetyków, słodziki sztuczne dostosowane dla diabetyków, artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], chleb dla diabetyków przystosowany do celów
medycznych, insulina, wstrzykiwacze insuliny sprzedawane
napełnione insuliną, medyczne diagnostyczne paski testowe,
10 urządzenia do monitorowania poziomu glukozy we krwi,
urządzenia do badania poziomu glukozy we krwi, urządzenia
medyczne do mierzenia poziomu glukozy we krwi, urządzenia
do mierzenia poziomu cukru we krwi [glukometry], urządzenia do pomiaru poziomu cukru we krwi (glukometry), aparaty
i instrumenty medyczne i weterynaryjne, aparaty do badania
poziomu cukru we krwi, aparaty do analizy substancji [do celów medycznych], urządzenia do mierzenia poziomu cukru
we krwi, zestawy testów medycznych do kontroli diabetyków
do użytku domowego, pompy insulinowe, strzykawki do insuliny, peny do podawania insuliny, peny insulinowe sprzedawane puste, lancety, lancety [instrumenty chirurgiczne], lancety
jednorazowe do nakłuwania palców, lancety do pobierania
próbek krwi, przyrządy do monitorowania pacjentów, czujniki
i alarmy do monitorowania pacjentów.
(210)
(731)
(540)
(540)

518841
(220) 2020 09 28
RADOSZ SONIA KOREPETYCJE Z CHEMII, Żory
(znak słowno-graficzny)
CHEMMASTER

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 9 oprogramowanie szkoleniowe, podręczniki
szkoleniowe w formie elektronicznej [do pobrania], podręczniki szkoleniowe w formacie elektronicznym, urządzenia i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, 16 materiały
szkoleniowe i instruktażowe, drukowane materiały szkoleniowe, podręczniki [książki], książki edukacyjne, 41 kursy
szkoleniowe, kursy szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, kursy szkoleniowe w dziedzinie nauk ścisłych, organizowanie i prowadzenie wykładów
w celach szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie programów szkoleniowych, udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, organizowanie kursów
wykorzystujących metody nauczania na odległość, usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, zapewnianie kursów
szkoleniowych on-line, zapewnianie szkoleń on-line, udostępnianie publikacji on-line [nie do pobrania], usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi w zakresie przedstawień na żywo.
(210)
(731)
(540)
(540)

518862
(220) 2020 09 28
BATOSZ KAMIL MAUFER, Nowy Sącz
(znak słowno-graficzny)
MAUFER
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny budowlane, maszyny budowlane
do konstrukcji betonowych, maszyny rolnicze, do robot
ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, 37 przegląd maszyn, instalacja maszyn, renowacja
maszyn, czyszczenie maszyn naprawa maszyn, 42 kalibrowanie maszyn, testowanie maszyn.
(210)
(731)
(540)
(540)

518891
(220) 2020 09 30
KALWARCZYK MARIUSZ KOMAR, Izabelin C
(znak słowno-graficzny)
OkiemMaluszka www.okiemmaluszka.pl

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.05.01, 02.05.02
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone
on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie zabawek, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie akcesoriów do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone on-line w zakresie przyborów higienicznych
dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie książek, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
on-line w zakresie wyrobów tekstylnych, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone on-line w zakresie akcesoriów dla
niemowląt.
(210)
(731)
(540)
(540)

518901
(220) 2020 09 30
KOSNOWSKI MICHAŁ ECO-PDF, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
eco DPF

(531) 27.05.01, 05.03.11, 05.03.15, 26.01.15, 29.01.12
(510), (511) 40 regeneracja zużytych filtrów cząstek stałych,
regeneracja zużytych katalizatorów.
(210)
(731)
(540)
(540)

518907
(220) 2020 09 29
VIVASTO SPÓŁKA AKCYJNA, Bytom
(znak słowno-graficzny)
VIVASTO
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25, 24.15.21
(510), (511) 40 sortowanie odpadów i materiałów, nadających się do recyklingu, recykling odpadów i śmieci.
(210)
(731)
(540)
(540)

Nr ZT45/2020

(540) NF ENERGY DRINK

518936
(220) 2020 09 30
WOLSKA ALEKSANDRA AWARTS, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
safeGuard

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 urządzenia do dezynfekcji, dozowniki środków odkażających.
(210) 518939
(220) 2020 09 30
(731) BIKIEWICZ SYLWIA CLUE, Łódź;
UDUT MARTA CENTRUM WSPARCIA I ROZWOJU, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PORADNIA CLUE

(531) 27.05.01, 02.03.01, 26.01.14
(510), (511) 44 badania psychologiczne, domy opieki nad
starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, psychoterapia, poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne,
usługi w zakresie zdrowia psychicznego, psychoedukacja,
psychiatria, usługi terapii głosu i terapii logopedycznej, usługi lekarskie.
(551) wspólne prawo ochronne
518961
(220) 2020 10 01
JABŁOŃSKA-NABAYAOGO EWA NABA HOUSE,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NABA HOUSE NIERUCHOMOŚCI

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.13.25
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
usługi w zakresie nieruchomości, wynajem nieruchomości,
agencje nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących
nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], doradztwo dotyczące inwestowania
w nieruchomości.
(210) 518977
(220) 2020 10 01
(731) ANDALOUSSI BEN DAHMAN YASSINE, Tanger, MA
(540) (znak słowno-graficzny)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 03.01.04, 03.01.20, 03.01.21, 26.01.01,
26.01.03, 26.04.01, 26.04.04
(510), (511) 32 napoje energetyzujące.
(210) 518988
(220) 2020 10 01
(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) ING PAKIET UMIARKOWANY
(510), (511) 36 finansowe usługi bankowe, bankowe usługi
rozliczeniowe, finansowe usługi bankowe w zakresie wpłacania środków pieniężnych, finansowe usługi bankowe
w zakresie wypłacania środków pieniężnych, skomputeryzowane usługi bankowe, telefoniczne usługi bankowe,
usługi bankowe, usługi bankowe dostępne za pomocą
kart, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, zautomatyzowane usługi bankowe, zautomatyzowane usługi bankowe
związane z transakcjami za pomocą kart obciążeniowych,
zautomatyzowane usługi bankowe związane z transakcjami przy użyciu kart kredytowych, usługi bankowe związane
z elektronicznym transferem funduszy, bankowość internetowa, emisja kart kredytowych, obsługa kart do transakcji
płatniczych, obsługa kart kredytowych i debetowych, usługi finansowe dotyczące wydawania kart bankowych i kart
debetowych, usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych,
wydawanie kart kredytowych, doradztwo finansowe, finansowe (doradztwo -), finansowe (informacje -), usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, usługi informacji i doradztwa
finansowego, usługi pośrednictwa finansowego, transakcje
gotówkowe i transakcje walutowe, wymiana walutowa,
usługi walutowe, 42 administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych,
instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego,
pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, udostępnianie informacji on-line w zakresie badań technologicznych z komputerowej
bazy danych lub Internetu, usługi komputerowe do analizy
danych, utrzymanie oprogramowania komputerowego
do dostępu do Internetu, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie
witryn internetowych, rozwój, programowanie i wdrażanie
oprogramowania komputerowego.
519003
(220) 2020 10 02
GREEN&FRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) Queen Nails

(531)

29.01.12, 27.07.01, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.07, 24.09.10,
27.05.08, 27.05.21, 27.05.25
(510), (511) 44 usługi manicure i pedicure, nakładanie paznokci sztucznych, tipsów, prowadzenie salonów kosmetycznych, salonów piękności, solariów, gabinetów odnowy
biologicznej, zakładów fryzjerskich.
(210)
(731)
(540)
(540)

519004
(220) 2020 10 02
KURPIEWSKI PIOTR JURAPOL, Raciszyn
(znak słowno-graficzny)
JURAPol

(531) 03.11.07, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 nawozy, nawozy dla rolnictwa, nawozy, nawozy do trawników, nawozy do trawy, nawozy naturalne, nawozy do gleb.
(210) 519006
(220) 2020 10 02
(731) ZENTIVA, k.s., Praga, CZ
(540) (znak słowny)
(540) CIROCE
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi,
10 dopochwowe artykuły antykoncepcyjne.
519013
(220) 2020 10 02
EKOIZOLACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) DUOSIL
(510), (511) 17 akustyczne izolacje budynków, arkusze
izolacyjne, arkusze piankowe do użytku w izolacji budynków, arkusze z kauczuku do izolacji, arkusze z kauczuku
do uszczelniania, arkusze z pianki poliuretanowej do użytku
jako izolacja budowlana, artykuły i materiały dźwiękochłonne, artykuły i materiały elektroizolacyjne, artykuły i materiały
izolacyjne i zabezpieczające, artykuły i materiały termoizolacyjne, artykuły termoizolacyjne, artykuły wykonane z kauczuku do celów izolacji, artykuły wykonane z kauczuku syntetycznego do celów izolacji, artykuły wykonane z kauczuku
syntetycznego do uszczelniania, ceramiczne izolatory elektryczne, ekrany akustyczne do izolacji, elektryczne izolatory,
farby izolacyjne, farby izolacyjne do dachów, farby izolacyjne
do fasad, farby izolacyjne do ścian, farby izolacyjne na bazie

(210)
(731)
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wody, farby uszczelniające [izolacyjne], filc izolacyjny, folia
poliuretanowa do użytku jako izolacja budowlana, folia poliuretanowa do użytku przy uszczelnianiu i izolacji budynków,
folia poliuretanowa do użytku przy uszczelnianiu i izolowaniu, folia z tworzyw sztucznych do celów izolacyjnych, folie
izolacyjne, folie metalowe izolacyjne, izolacja do celów budowlanych, izolacja do przewodów elektrycznych, izolacja
do rur, izolacja do rur giętkich z tworzywa sztucznego, izolacja w postaci pokryć podłogowych, izolacja z włókna szklanego do użytku w budownictwie, izolacje akustyczne, izolacje akustyczne budynków, izolacje do budynków z włókna
szklanego, izolacje piankowe do użytku w budownictwie,
izolacje przeciwwilgociowe budynków (substancje do -), izolacje z funkcją uszczelniania do ochrony przed ciepłem, izolacje z funkcją uszczelniania do ochrony przed hałasem, izolacje z materiału syntetycznego do ochrony termicznej rur,
izolacyjne (materiały -), izolacyjne (tkaniny -), izolacyjne masy
uszczelniające, klejąca taśma uszczelniająca do spoin dachowych, klejące mieszanki uszczelniające, kleje izolacyjne, lakier
izolacyjny, lakiery izolacyjne, listwy izolacyjne, masy uszczelniające, materiał termoizolacyjny do konstrukcji poddaszy,
materiał termoizolacyjny stosowany podczas przekształcania
poddaszy, materiał uszczelniający do formowania uszczelnień, materiały do izolacji termicznej z tworzyw sztucznych,
materiały do uszczelniania, materiały elektroizolacyjne, materiały izolacyjne, materiały izolacyjne dla budownictwa, materiały izolacyjne do dachów, materiały izolacyjne wykonane
z tworzyw sztucznych, materiały termoizolacyjne, materiały
uszczelniające i izolacyjne, maty izolacyjne, maty termoizolacyjne, membrany polimeryczne, membrany sekwencyjne
z pochodnych celulozy, membrany sekwencyjne z polifluorku winylidenu, membrany transferowe z celulozy, membrany
transferowe z poliamidów, membrany uszczelniające niemetalowe, membrany wodoodporne wykonane z polimerów, metalowa folia do izolacji budynków, oleje izolacyjne,
olejoszczelne powłoki z żywicy syntetycznej do uszczelniania powierzchni, osłony termoizolacyjne do zaworów, osłony termoizolacyjne do zbiorników cylindrycznych z ciepłą
wodą, otuliny rurowe do celów izolacyjnych, panele izolujące akustycznie wykonane z materiałów niemetalowych,
panele kompozytowe posiadające właściwości izolacyjne,
papier izolacyjny, papier nasączony olejem do izolacji, pasy
z folii [metalowe] do izolacji, pianka do izolacji akustycznej,
pianka do izolacji cieplnej, pianka do użytku jako osłona termiczna, pianka silikonowa do termoizolacji, piankowe materiały izolacyjne do użytku w budownictwie, płyta izolacyjna
wykonana z wełny mineralnej, płytki izolacyjne, płytki lekkiej
konstrukcji z wełny mineralnej do celów termoizolacji, płyty
do celów izolacyjnych, płyty izolacyjne, pokrycia z tworzyw
sztucznych używane w przemyśle budowlanym jako izolacja paroszczelna, polietylenowe arkusze izolacyjne, powłoki
izolacyjne, powłoki izolacyjne z żywic syntetycznych, powłoki przemysłowe do izolacji budynków, środki uszczelniające do stosowania w budownictwie, substancje izolacyjne, szczeliwa lepkie do pokryć dachowych, szklana (wata
-) do izolacji, szklane (włókno -) do izolacji, szkło piankowe
do użytku jako materiały izolacyjne, taśmy do celów izolacyjnych, taśmy do izolacji elektrycznej, taśmy foliowe do izolacji,
taśmy izolacyjne, tkaniny izolacyjne, tkaniny termoodporne
[do izolacji], tkaniny z włókien nieorganicznych do izolacji,
tkaniny z włókien organicznych do stosowania jako izolacja,
tkaniny z włókien węglowych do użytku jako izolacja, tkaniny
z włókna szklanego do izolacji, tkaniny z włókna szklanego
do izolacji budynków, tynk izolacyjny, ukształtowana pianka
do uszczelniania, wełna mineralna [materiał izolacyjny], włókna do celów izolacyjnych, włókna mineralne do celów izolacyjnych, włókna nasycone żywicami syntetycznymi do izo-
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lacji, włókna szklane do celów izolacyjnych, 19 bitumiczne
powłoki dachowe, materiały do pokrywania dachu, materiały zawierające bitumy do krycia dachów, membrany dachowe z PCV, membrany do pokryć dachowych, niemetalowe
materiały budowlane do pokrywania dachu, niemetalowe
materiały na pokrycia dachowe, włókna nietkane do użytku
przy kryciu dachów, 37 dekarstwo (usługi -), instalacja izolacji
na murach szczelinowych, instalacja izolacji rur, instalacja izolacji termicznej w budynkach, instalacja pokryć dachowych,
izolacja dachów, izolacja rur, izolacja rurociągów, izolacja
ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, izolacja termiczna budynków, izolacja termiczna okien, izolowanie budynków, izolowanie budynków gotowych, izolowanie
budynków w trakcie budowy, izolowanie dachów, izolowanie rurociągów, konserwacja dachów, konserwacja i naprawa
budynków, konserwacja i naprawa rynien dachowych, montaż izolacji do budynków, nakładanie farb ochronnych na budynki, nakładanie powłok na budynki, nakładanie powłok
nieprzemakalnych na dachy, nakładanie powłok ochronnych
na budynki, nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie
budynków, nakładanie powłok w celu naprawy powierzchni
budynków, nakładanie powłok w celu naprawy ścian, naprawa dachów, pokrywanie dachów papą, usługi budowlane
i naprawy budynków, usługi dekarskie, usługi doszczelniania
budynków, usługi instalacji dachów, usługi izolacyjne, usługi
uszczelniania i wodouszczelniania budynków, uszczelnianie
budynków, uszczelnianie nawierzchni.
519015
(220) 2020 10 01
LB RELATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B LoveBrands Medical
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 24.17.25, 26.04.01, 26.04.16
(510), (511) 35 agencje reklamowe, public relations (agencje), kreowanie wizerunku [firmy, usług, towaru].
519019
(220) 2020 10 01
KUNCER JOANNA PRACOWNIA CIAST I LODÓW
AUTORSKICH, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KUNCER
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, lody, desery
lodowe, ciasta, ciastka, cukierki, torty, czekolady, kremy, wafle, gofry, naleśniki, 35 reklama, marketing, pokazy towarów,
usługi organizowania targów i wystaw handlowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, sprzedaż, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż on-line, sprzedaż dla osób
trzecich następujących towarów: wyroby cukiernicze, słodycze, lody, desery lodowe, ciasta, ciastka, cukierki, torty, czekolady, kremy, wafle, gofry, naleśniki, galaretki, mleczne produkty, napoje bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, kawa,
substytuty kawy, napoje na bazie kawy, herbata, substytuty
herbaty, napoje na bazie herbaty, kakao, substytuty kakao,
napoje na bazie kakao, napoje na bazie owoców lub warzyw,
soki owocowe, napoje owocowe, koktajle owocowe, napoje
na bazie mleka, koktajle mleczne, czekolady na gorąco, le(210)
(731)
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moniady, wody mineralne, wody gazowane, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, informowanie i porady w zakresie przygotowywania
posiłków, cukiernie, dekorowanie wyrobów cukierniczych,
dekorowanie ciast.
(210) 519034
(220) 2020 10 02
(731) DOBOSZ MARIUSZ, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) ClickLease sp. z o.o.
(510), (511) 36 finansowanie leasingu pojazdów, finansowanie leasingu samochodów, finansowanie zakupów leasingowych samochodów, finansowanie zakupów na raty
[leasing], finansowanie zakupów w formie leasingu, leasing
finansowy, leasing finansowy (zakup ratalny), pożyczki
na zakup leasingowy, świadczenie finansowych usług leasingowych, udostępnianie funduszy na sprzedaż ratalną
i leasing, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, usługi w zakresie finansowania zakupów na raty
(leasing), detaliczne usługi finansowe, doradztwo finansowe, doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, doradztwo finansowe dotyczące podatków, doradztwo finansowe
i ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego, doradztwo finansowe w zakresie podatków, doradztwo finansowe, finansowe i inwestycyjne
usługi konsultacyjne, doradztwo finansowe, finansowe
usługi doradcze i dotyczące zarządzania, finansowe usługi
konsultingowe, gwarancje finansowe, gwarancje i poręczenia finansowe, informacje finansowe, indywidualne planowanie finansowe, inwestycje finansowe, obrót towarami
[usługi finansowe], planowanie finansowe, osobiste usługi
finansowe, planowanie i zarządzanie finansowe, porady
w zakresie oceny finansowej, porady w zakresie wyceny
finansowej, pożyczki finansowe dla handlu, pożyczki finansowe na cele odnawiania domów, pozyskiwanie kapitału finansowego, prognozy finansowe, skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego, skomputeryzowane
usługi finansowe, sponsorowanie finansowe, transakcje
finansowe, transakcje finansowe i monetarne, udzielanie
informacji, konsultacji i porad w dziedzinie wyceny finansowej, usługi finansowe, usługi finansowe dla spółek, usługi
finansowe dotyczące sprzedaży mienia, usługi finansowe
dotyczące własności nieruchomości, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, usługi finansowe dotyczące nieruchomości, usługi finansowe dotyczące inwestycji, usługi finansowe dotyczące zapewniania
pożyczek, usługi finansowe dotyczące nabywania mienia,
usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości,
usługi finansowe dotyczące udostępniania i strukturyzacji
kapitału, usługi finansowe, mianowicie regulowanie długu,
usługi finansowe i monetarne, usługi finansowe świadczone przez Internet, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, usługi finansowe
świadczone za pomocą środków elektronicznych, usługi
finansowe w odniesieniu do konserwacji pojazdów, usługi finansowe w postaci zabezpieczenia inwestycji, usługi
finansowe w zakresie punktowej oceny kredytowej, usługi
finansowe w zakresie zabezpieczania funduszy, usługi finansowe w zakresie zakupu nieruchomości, usługi finansowe w zakresie nieruchomości, usługi finansowe w zakresie
obligacji, usługi finansowe w zakresie zakupu pojazdów,
usługi finansowe w zakresie papierów wartościowych,
usługi finansowe w zakresie akcji, usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, usługi finansowe w zakresie zabezpieczania funduszy dla osób trzecich, usługi finansowe
w zakresie obrotu akcjami, usługi finansowe z zakresu zarzą-
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dzania majątkiem, usługi finansowe związane z pojazdami
mechanicznymi, usługi finansowe związane z zastawami
hipotecznymi, usługi finansowe związane z międzynarodowymi papierami wartościowymi, usługi finansowe związane ze sprzedażą i kupnem papierów wartościowych, usługi
finansowe związane z działalnością gospodarczą, usługi
finansowe związane z zakupem domu, usługi finansowe
związane z ubezpieczeniami, usługi finansowe związane
z transportem towarów, usługi finansowe związane z mieniem, usługi finansowe związane z handlem samochodowym, usługi finansowe związane z oszczędzaniem, usługi
finansowe związane z kupnem i handlem towarami, usługi
finansowe związane z walutami cyfrowymi, usługi finansowe związane z emeryturami, usługi informacji finansowej,
usługi informacji finansowej dotyczące rynków papierów
wartościowych, usługi informacji finansowej dostarczane
za pośrednictwem dostępu do komputerowej bazy danych, usługi informacji finansowej dotyczące walut, usługi
informacji i doradztwa finansowego, usługi informacyjne
dotyczące wycen działalności finansowej, usługi konsultingu finansowego, usługi oceny ryzyka finansowego, usługi
planowania finansowego związane z projektami budowlanymi, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie posiadania własności na rzecz osób trzecich, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego, usługi pośrednictwa finansowego
w zakresie posiadania papierów wartościowych, usługi pośrednictwa w zakresie organizowania finansowania przez
inne instytucje finansowe, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, usługi w zakresie doradztwa finansowego dotyczące ubezpieczenia na życie, usługi w zakresie
informacji finansowej związane z rynkami obligacji, usługi
w zakresie elektronicznego obrotu finansowego, usługi
w zakresie planowania finansowego, usługi w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi finansowe],
usługi w zakresie sponsoringu finansowego, usługi w zakresie wyceny finansowej, wyceny finansowe, wyceny finansowe dla celów ubezpieczenia, wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, wyceny finansowe nieruchomości
posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, wyceny
finansowe nieruchomości, wyceny finansowe w związku
z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, wyceny i analizy finansowe, zapewnianie ochrony finansowej od ryzyka
wymiany walut, zarządzanie finansowe akcjami, zarządzanie finansowe dotyczące inwestycji, zarządzanie finansowe
funduszami, zarządzanie finansowe funduszami powierniczymi, zarządzanie finansowe funduszami emerytalnymi,
analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych,
wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], refinansowanie kredytów hipotecznych, udzielanie
kredytów hipotecznych, pożyczki, usługi finansowania samochodów, finansowanie związane z samochodami.
519067
(220) 2020 10 01
GRUPA AZOTY KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE
SIARKI SIARKOPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Grzybów
(540) (znak słowny)
(540) Siarkowit
(510), (511) 1 nawozy mineralne, nawozy do użyźniania gleby, produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(210)
(731)

(210)
(731)

519096
(220) 2020 10 05
WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław

119

(540) (znak słowny)
(540) Rapha
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety,
dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napary do celów medycznych, dodatki dietetyczne, lecznicze dodatki
do żywności, lecznicze napary ziołowe, leki dla ludzi, żywność dietetyczna do celów leczniczych, preparaty ziołowe
do celów medycznych, produkty farmaceutyczne, wyroby
medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, syropów, pastylek, aerozoli, płynów, naparów, herbaty
ziołowe do celów leczniczych, dodatki do żywności do celów niemedycznych.
519104
(220) 2020 10 05
SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Humer PRO

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.02.01
(510), (511) 1 nawozy, nawozy dla rolnictwa, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, chemiczne środki
wspomagające do użytku w ogrodnictwie, 5 pestycydy.
519135
(220) 2020 10 05
REKORD SI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) EZD JST
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie komunikacyjne, oprogramowanie
komputerowe, oprogramowanie wspomagające, oprogramowanie biurowe, oprogramowanie komputerowe [programy], oprogramowanie do zarządzania dokumentami,
oprogramowanie do zarządzania na miejscu, 42 instalacje
oprogramowania komputerowego, udzielanie porad technicznych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem
komputerowym, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi
pomocy technicznej związane z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem komputerowym.
(210)
(731)

519145
(220) 2020 10 05
BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EKO?Logicznie!
(510), (511) 35 marketing ukierunkowany, pokazy towarów,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie
reklam, rozwijanie koncepcji reklamowych, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych,
telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingowe, wynajmowanie przestrzeni re(210)
(731)

120
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klamowej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
36 usługi bankowe z dostępem bezpośrednim np. przez Internet - home banking, usługi bankowe w zakresie oszczędności, lokaty kapitału, wymiana pieniędzy, depozyty sejfowe,
doradztwo w sprawach finansowych, transakcje finansowe,
doradztwo finansowe, usługi finansowe, operacje bankowe,
operacje walutowe, operacje finansowe, informacje bankowe,
informacje finansowe, inwestycje kapitałowe, 41 edukacja,
informacja o edukacji, organizowanie konkursów, organizowanie loterii, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe.
519149
(220) 2020 10 05
BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) BPS - jesteś u siebie
(510), (511) 35 marketing ukierunkowany, pokazy towarów,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie
reklam, rozwijanie koncepcji reklamowych, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych,
telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingowe, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
36 usługi bankowe z dostępem bezpośrednim np. przez Internet - home banking, usługi bankowe w zakresie oszczędności, lokaty kapitału, wymiana pieniędzy, depozyty sejfowe,
doradztwo w sprawach finansowych, transakcje finansowe,
doradztwo finansowe, usługi finansowe, operacje bankowe,
operacje walutowe, operacje finansowe, informacje bankowe,
informacje finansowe, inwestycje kapitałowe, 41 edukacja,
informacja o edukacji, organizowanie konkursów, organizowanie loterii, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe.
(210)
(731)

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

519152
(220) 2020 10 06
TOBERA DOBROSŁAWA, Jastrzębie-Zdrój
(znak słowno-graficzny)
Fluent Business Dobrosława Tobera (PhD)

Nr ZT45/2020

(531) 05.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 nauczanie języków obcych, usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych, usługi w zakresie
nauczania języków obcych, usługi nauczania języka angielskiego, usługi edukacyjne związane z nauczaniem francuskiego, edukacja [nauczanie], nauczanie, nauczanie i szkolenia, opracowywanie sprawozdań w zakresie nauczania,
organizowanie kursów stosujących metody nauczania programowanego, organizowanie kursów wykorzystujących
metody nauczania na odległość, usługi edukacyjne w postaci spersonalizowanego nauczania, usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi
w zakresie przygotowywania programów nauczania.
(210)
(731)
(540)
(540)

519154
(220) 2020 10 06
AUGUSTYNIK JAROSŁAW, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ŁUSKI OŚCI SUSHI & MORE

(531) 03.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi restauracji sprzedających sushi, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków
i napojów, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje
serwujące wykwintne artykuły spożywcze, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości,
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi
restauracyjne, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi
w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie dostarczania
napojów, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie
żywności i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia w napoje,
usługi zaopatrzenia w żywność, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.
519161
(220) 2020 10 07
EURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ignatki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Super plast

(210)
(731)

Nr ZT45/2020
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(531) 26.03.18, 19.13.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 plastry, plastry samoprzylepne, przeciwbólowe
plastry przeciwzapalne, plastry rozgrzewające do celów medycznych, plastry do użytku medycznego, plastry na odciski.
519165
(220) 2020 10 06
E-REMEDIUM SKLEP INTERNETOWY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dęba
(540) (znak słowny)
(540) AskorVit
(510), (511) 5 suplementy diety.
(210)
(731)

519177
(220) 2020 10 06
E-REMEDIUM SKLEP INTERNETOWY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dęba
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HelioVit

(210)
(731)
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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, żywe jadalne owady.
519244
(220) 2020 10 08
MATURI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MATURI
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 5 suplementy diety.
(210)
(731)
(540)
(540)

519186
(220) 2020 10 02
MYŚLIWIEC SEBASTIAN, Stara Gorzelnia
(znak słowno-graficzny)
gren fox

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 12 karoserie do przyczep, podwozia przyczep
do pojazdów, przyczepa, przyczepo-namioty, przyczepy,
przyczepy do pojazdów, przyczepy do lądowych pojazdów
mechanicznych, przyczepy drogowe, przyczepy kempingowe, przyczepy kempingowe - pojazdy, przyczepy mieszkalne jako karawany, przyczepy transportowe, przyczepy turystyczne mieszkalne.
519245
(220) 2020 10 08
MATURI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MATURI
(510), (511) 12 karoserie do przyczep, podwozia przyczep
do pojazdów, przyczepa, przyczepy, przyczepo-namioty,
przyczepy do pojazdów, przyczepy drogowe, przyczepy
kempingowe, przyczepy kempingowe - pojazdy, przyczepy
mieszkalne jako karawany, przyczepy transportowe, przyczepy turystyczne mieszkalne, przyczepy do lądowych pojazdów mechanicznych.
(210)
(731)

(531) 03.01.08, 03.01.16, 27.05.01
(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

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

516981, 518439, 518820, 518821, 519004, 519067, 519104, 519186

2

516981

3

507849, 510214, 513814, 515421, 515429, 515888, 516153, 516663, 517357, 517469, 517670, 517807, 517808,
517866, 517890, 518241, 518287, 518293, 518319, 518415, 518462, 518702

4

515674, 516532, 516536, 517419, 517602, 517866, 518241, 518323

5

515421, 515429, 516351, 517357, 517389, 517469, 517606, 517607, 517760, 517866, 518279, 518462, 518500,
518702, 518801, 518835, 519006, 519096, 519104, 519161, 519165, 519177

6

516981, 517866, 518252, 518548, 518702, 518808

7

504703, 507849, 511775, 516981, 518862

8

511775, 517866, 518415, 518702

9

507849, 510599, 514936, 515336, 516441, 516528, 516532, 516536, 517286, 517458, 517461, 517462, 517584,
517593, 517826, 517838, 517866, 517867, 517869, 517882, 517905, 517976, 518116, 518129, 518275, 518277,
518283, 518371, 518372, 518373, 518378, 518393, 518400, 518416, 518479, 518480, 518507, 518509, 518511,
518539, 518563, 518592, 518702, 518722, 518793, 518808, 518841, 519135, 519186

10

513814, 514283, 517760, 517866, 518507, 518509, 518511, 518537, 518702, 518752, 518835, 519006

11

515683, 517882, 518331, 518548, 518702, 518936, 519186

12

507849, 515336, 517373, 518331, 519244, 519245

14

513995, 518241

15

518241

16

510640, 514760, 514761, 515336, 516718, 517372, 517461, 517462, 517482, 517838, 517866, 517867, 517869,
518241, 518400, 518520, 518539, 518563, 518702, 518703, 518706, 518808, 518841

17

516981, 517372, 519013

18

515336, 516663, 516718, 518381, 518479, 518480

19

516512, 516513, 516981, 517333, 517334, 517446, 518252, 518364, 518401, 518426, 518548, 518575, 518741,
519013

20

514283, 515336, 515683, 518241, 518540, 518548, 518563, 518597, 518601, 518607, 518609, 518678, 518702

21

510640, 515336, 515683, 517806, 517866, 518241, 518702, 519186

24

510640, 514283, 515683, 518241

25

510640, 515336, 516663, 516718, 517459, 518082, 518348, 518381, 518413, 518433, 518479, 518480, 518600,
518702, 518703, 518706, 518734, 518793, 518794

26

515674, 518702

28

510599, 515336, 518433, 518703, 518706, 518780, 518793

29

505257, 514492, 514771, 515888, 515943, 516753, 517172, 517494, 517662, 517736, 517817, 517866, 517947,
517948, 518327, 518438, 518441, 518443, 518444, 518658, 519186

30

514492, 515888, 515943, 516753, 517172, 517500, 517662, 517736, 517806, 517817, 517866, 517947, 517948,
517995, 517997, 518141, 518396, 518418, 518439, 518676, 518680, 518681, 518745, 519019

31

515943, 516753, 517172, 517817, 517866, 518274, 518432, 518676, 518750, 519186

32

514492, 515585, 515589, 515888, 515943, 516192, 516663, 516753, 517662, 517866, 518390, 518397, 518418,
518425, 518508, 518977

33

515888, 515943, 516674, 517328, 517655, 517656, 517698, 517866, 518397, 518676

34

517866, 518362

Nr ZT45/2020
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1

2

35

507849, 510474, 510640, 513995, 514760, 514761, 514936, 515336, 516015, 516192, 516282, 516441, 516528,
516532, 516536, 516718, 516823, 516981, 516992, 517000, 517310, 517357, 517373, 517446, 517459, 517461,
517462, 517482, 517494, 517526, 517584, 517593, 517614, 517725, 517747, 517806, 517830, 517838, 517866,
517868, 517870, 517882, 517905, 517995, 517997, 518082, 518147, 518241, 518252, 518275, 518277, 518279,
518288, 518296, 518323, 518327, 518344, 518346, 518364, 518371, 518372, 518373, 518385, 518400, 518426,
518439, 518479, 518480, 518496, 518500, 518507, 518509, 518510, 518511, 518539, 518540, 518548, 518573,
518597, 518601, 518607, 518609, 518612, 518684, 518703, 518706, 518722, 518808, 518833, 518891, 519015,
519019, 519145, 519149

36

515128, 515336, 516532, 516536, 517440, 517905, 518181, 518283, 518371, 518372, 518373, 518385, 518393,
518400, 518539, 518656, 518690, 518691, 518692, 518961, 518988, 519034, 519145, 519149

37

507849, 516532, 516536, 516981, 517428, 517446, 517526, 517593, 517614, 517663, 518082, 518181, 518275,
518277, 518364, 518429, 518430, 518518, 518548, 518722, 518741, 518862, 519013

38

507849, 510599, 515336, 516528, 516823, 517310, 517461, 517462, 517584, 517784, 517802, 518371, 518372,
518373, 518496

39

477466, 507849, 515336, 516823, 517419, 517446, 517461, 517462, 517601, 517827, 517866, 518082, 518331,
518364, 518371, 518372, 518373, 518539, 518664, 518703, 518706, 518796, 518797, 518808, 518833

40

511775, 514760, 514761, 514771, 515943, 517286, 517419, 517560, 518364, 518678, 518833, 518901, 518907

41

477466, 507849, 510061, 510474, 510599, 514760, 514761, 515336, 516153, 516263, 516282, 516285, 516528,
516718, 516992, 517000, 517286, 517310, 517461, 517462, 517512, 517584, 517615, 517747, 517827, 517830,
517838, 517867, 517869, 517905, 518082, 518095, 518147, 518317, 518322, 518333, 518371, 518372, 518373,
518379, 518396, 518400, 518413, 518415, 518496, 518500, 518519, 518520, 518539, 518612, 518616, 518617,
518684, 518703, 518706, 518715, 518752, 518841, 519145, 519149, 519152

42

507849, 510599, 514936, 515336, 515943, 516282, 516441, 516528, 516532, 516536, 516981, 517286, 517461,
517462, 517584, 517593, 517663, 517826, 517838, 517976, 518129, 518219, 518371, 518372, 518373, 518393,
518400, 518539, 518592, 518678, 518752, 518862, 518988, 519135

43

515888, 516192, 516390, 516823, 517500, 517806, 517827, 517866, 518268, 518368, 518371, 518372, 518373,
518418, 518500, 518532, 518612, 518616, 518617, 518658, 518676, 518691, 518692, 518745, 518833, 519019,
519154

44

516153, 516282, 516718, 517357, 517670, 517807, 517808, 517864, 518055, 518405, 518415, 518502, 518539,
518547, 518582, 518752, 518939, 519003

45

507849, 515336, 516282, 518288, 518296, 518326, 518344, 518346, 518371, 518372, 518373, 518684

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

10 Life Ten PRO TENNIS ACADEMY
1553 TENCZYNEK BROWAR
3mach
500 SZYFRO KRZYŻÓWEK 11 7 1 10 5 17 15 12 11
AleMatma Twoja szkoła matematyki
AmbassadorS
AMBROSÉE
ARTUR TRAVEL
AS BABUNI 1992
ASIA GOURMET
AskorVit
B LoveBrands Medical
BALARDO
BAŁTYCKI PARK NOWYCH TECHNOLOGII
Bankier.pl
baqaro Pane Vino
Baro
BAUTECH
bellafresca
BETRODIL
Bielenda CAMELEON MAGIC MASK
Bielenda PROSECCO BUBBLE MASK
BIESIADNE MOCNE
BIOIKOS DOMY Z BALI
Bionessa
Body Evolution studio modelowania sylwetki
BOGUMIŁKI
bozka
BPS - jesteś u siebie
BZK ENERGY
Café SILESIA
CARGOFORTE
CHEMMASTER
CHIAROSCURO
CIGEN
CIROCE
CITI KANTOR
ClickLease sp. z o.o.
COCONAUT
Coffme
COLLAGEN La Pure
Communic Talk is the future
core
CRISS COOL LASER

518413
518397
518563
517462
510061
517747
518348
517827
518680
517172
519165
519015
518600
518692
518496
518676
518678
516981
517817
518801
518287
518293
518390
517428
513814
518502
515888
518734
519149
517419
517806
518796
518841
518323
518219
519006
518393
519034
517662
518396
510214
518147
518433
518537

CZERWONA KARTKA
Dear Ursula
deccoria
Delismak
Dobra Idea
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Donuts MINI PĄCZKI
DR KONOPNY
DREWNOPARTNER
DUNKIN’ DONUTS
DUOSIL
DZIKA KACZKA
EBASEE
eco DPF
ECT
Edytornia.pl
EKO?Logicznie!
Elektryków
elimit
ePoradnia.pl
EVITA
EZD JST
fabryka ubezpieczeń
farmalityka
FINANSOWE Love
Fluent Business Dobrosława Tobera (PhD)
FOOD & PHARMA LEGAL WAWRZYNIAK
ZALEWSKA RADCY PRAWNI SP.J.
FUNCTIONALL
GAMETEK
GAOMON
GDAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
GESSLER DELI
GESSLER KUCHNIA
GLUCOMFORT
GoDISCO
Gostiny Dom
Góral
GÓRALSKIE SPECJAŁY TRADYCYJNE
WYROBY Z PODHALA
GÓRSKA WODA ŹRÓDLANA
WOJCIESZOWIANKA MADAME IRENE
TRADYCJA JAKOŚCI OD 1969 ROKU

517655
517459
517584
518439
514771
518400
518745
517389
518426
518681
519013
516674
517458
518901
517601
516263
519145
518617
518283
517357
518508
519135
517440
516718
518333
519152
518684
518780
510599
518116
518691
516992
517000
517948
517947
518835
516663
518268
518082
518327

515589
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1

green frog
GREEN LINE
gren fox
groszek
groszek
groszek
Gwiazda Techniki
Gwiazda Techniki
H HESI
HADES
Half Price Płać tylko połowę!
HelioVit
Hepaset Pro
Hocomo
hoffer.pl
Home Spa & eyelash
HQS SYSTEMS
Humer PRO
HYPE
INFOTECH KLASTER TECHNOLOGICZNY
ING PAKIET UMIARKOWANY
Interak
Interak
ipek
ISLE OF MEN FOR MEN ONLY ESTD 2020
ITDESK group
itu thai spa MASAŻ TAJSKI I BALIJSKI
itu thai spa THAI & BALINESE MASSAGE
itu thai spa
JURAPol
JUSH
KAMIL DZIURA KANCELARIA PRAWA
KANONICZNEGO
KGDI
KRISTYL form your perfection
KRZESŁA design
KUNCER
KWAŚNE JABŁKO
LA CHOCOLATIERE
LAB
labelpeak
LAKTOSEPT
LANGE LIGHT
Lanoskin
laparica
Legimi
Lighthouse
LIRA
LOVCAT
Lugomat
LUXMED ONKOLOGIA
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510640
517328
519186
517866
517868
517870
518703
518706
518401
517826
517725
519177
517607
518575
518548
518405
514936
519104
518519
518322
518988
514760
514761
517736
518319
516441
517670
517807
517808
519004
518372

ŁÓŻKO DESIGN
ŁUSKI OŚCI SUSHI & MORE
m EMKA S.A.
M MOJA INWESTYCJA
MAKE ME UP
MATURI
MATURI
MAUFER
MediCat
MEDIGLOBAL
Melody - Naturalne Lody
MILE MAISON
MIX-BET BETON
mleko ZAGĘSZCZONE NIESŁODZONE 7,5%
tłuszczu SM Gostyń gostyńskie
Młodzieżowa Akademia Footballu
E ELANA 1968
Moc Afrodyty OBUDŹ W SOBIE BOGINIĘ!
Moc Afrodyty
MOKATE. Dla kawoszy od kawoszy
MOKATE. Od kawoszy dla kawoszy
MOOD STORIES
MOOD STORIES
MOOD STORIES
MOOD STORIES
Morwa PLATINUM
my HOME PIĘKNE WNĘTRZA
myHOME PIĘKNE WNĘTRZA
NABA HOUSE NIERUCHOMOŚCI
NAJSZYBSZY BIEG W POLSCE
NASIONA DALGETY
Natureum w trosce o przyszłe pokolenia
NEURONE STUDIO
NF ENERGY DRINK
NILREST
NOW THAT’S DELIVERING
Nucleoplex
NutriGen
OkiemMaluszka www.okiemmaluszka.pl
Olewnik jedzenie ma znaczenie
OnePlus Based on Sincerity,
Keep Innovation, Keep Going
ORGANISEPT
ORIGINAL ZIMNY BROWAR 2020 CRAFT BEER
Outlet Lublin
oxywent
PIERONSKO DOBRA GORZOŁECKA
POD BERCEM
POLSA
POMORSKA SPECJALNA STREFA
EKONOMICZNA
PORADNIA CLUE

518607
519154
518833
517905
518415
519244
519245
518862
504703
518317
518141
518540
518364

518326
518181
516153
518597
519019
515943
514492
516528
518378
515421
517882
517890
518241
517286
517830
518274
518750
517446
518539

505257
516285
517869
517867
517997
517995
516512
516513
517333
517334
518279
515683
515674
518961
518379
518432
518820
518129
518977
516351
518532
517606
518752
518891
517494
518416
515429
516192
518385
518518
517698
518368
515336
518690
518939
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BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

2

POŻYCZKA PIENIĘDZY
PRAESIDIUM
PRAXIS MAMY DLA CIEBIE CZAS
pretOrian Death before Dishonour
PROGMAN
Przyjazny Gaz
PSYCHOLOOK
PYSKATY ZAMSZ
Queen Nails
Qulinarium
Rapha
RB RAVIO BIKES
REGAL
REIRO
RENEVO
RENEVO
REX MEDICA
ROBOTICON
RONNEY
safeGuard
SELECO LOGISTICS
seris KONSALNET
Siarkowit
SIGMA BUDOWNICTWO
SIGMA
sile
SIWIECKI
SKLEP SERWIS Fabryka Rowerow.com
WOJCIECH KLUK
SKOWRONEK LEĆMY PO ZAKUPY
SŁONY DYM
Soczyście
SOKOŁÓW Sokoliki Bez osłonki Bez laktozy
BEZ dodatku konserwantów 90% mięsa
drobiowo-cielęcego
PRODUKT BEZGLUTENOWY Dzieci to lubią
SOKOŁÓW Sokoliki Kabanoski wieprzowe
z dodatkiem cielęciny 100g produktu
otrzymano ze 167g mięsa Bez laktozy
Wysoka zawartość białka BEZ dodatku
konserwantów PRODUKT BEZGLUTENOWY
Dzieci to lubią
SOKOŁÓW Sokoliki Kiełbaski Bez osłonki
Bez laktozy BEZ dodatku konserwantów
90% mięsa wieprzowo-cielęcego
PRODUKT BEZGLUTENOWY Dzieci to lubią
SOKOŁÓW Sokoliki Szyneczka wieprzowa
Bez dodatku konserwantów BEZ LAKTOZY
Tucz bez stosowania antybiotyków
90% mięsa wieprzowego Dzieci to lubią
WYPRODUKOWANO BEZ STOSOWANIA
GMO PRODUKT BEZGLUTENOWY
Stary Młyn DWOREK & KONIE STRZESZYN
SUNDAY

518656
518511
518055
518793
518592
477466
516282
516015
519003
516390
519096
517373
518362
517760
518275
518277
518582
510474
518702
518936
518797
507849
519067
518430
518429
518794
518381
517526
516823
518418
518500

518443

518438

518441

518444
518612
516532

Nr ZT45/2020
1

Sunday
Super plast
SUPERNOVA
SWEETSKIN
SZKOŁA RADZENIA NASTĘPSTWO
SZKOŁY RODZENIA
SZTOS TeleGO
ŚWIAT KRZESEŁ
ŚWIAT ŁÓŻEK
ŚWIAT PRZESYŁEK
świat szybek
T TERMINUS GROUP
TATTOOCAKE
tce TWOJE CENTRUM EDUKACJI
TOGATUS GRUPA PRAWNA
TOGATUS GRUPA PRAWNA
TOGATUS KANCELARIA PRAWNA
TROJANOWSKI SŁAWOMIR I PARTNERZY
TOGATUS KANCELARIA PRAWNA
TROJANOWSKI SŁAWOMIR I PARTNERZY
TOTAL-SEPT HASCO
TSL today for the future
TW PLAST
TW plast
Twój dom z widokiem na przyszłość
Twój STYL PL
UP IN SMOKE
Urbum
UŚMIECH W JEDEN DZIEŃ
AGNIESZKA SICIŃSKA
Viper
VISCALE
VITA HURT
VIVA ESTETICA CENTRUM MEDYCYNY
ESTETYCZNEJ
VIVASTO
VOLL PEŁEN OKAZJI
VOTUM ENERGY
VULCAN
W Weles 3
W WÓLCZANKA
W
WARSZAWIANKA
WASHI-XF7
washster
WOJCIESZOWIANKA
WÓDKA WILANOWSKA
WWW.STREFASPANIA.PL STREFA SPANIA
Z GÓRY WIEMY, ŻE NAJLEPSZE BESKIDOO
ZALAR
ZAPIEKANKI U DZËKA
ZD ZOSTAŃ DEWELOPEREM

2

516536
519161
517310
518462
518715
517802
518601
518609
518808
517614
518664
517482
517615
518288
518296
518344
518346
517469
518331
518507
518509
518252
517461
518658
515128
518547
517602
518573
516753
517864
518907
518510
517663
517838
517976
518479
518480
518520
517372
518722
515585
517656
514283
517560
513995
517500
518095

Nr ZT45/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

ZIEL-BRUK
ZiL
ZWIERZYNIECKIE

2

518741
517593
518425
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ŻABKA JUSH

518373

ŻAPPKA JUSH

518371

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.
251830
1325580
1349083
1492554
1503743
1533118
1556029
1556032
1556034
1556045
1556051
1556062
1556075
1556078

1556082
1556083
1556084
1556112
1556155
1556246
1556275
1556358
1556385
1556390
1556421
1556505

FIP (2020 10 06)
CFE: 25.03.01, 27.05.01
7, 11, 17
KIVA (2016 05 09)
3, 5, 29, 30, 32
Gràcia (2017 02 10, 2016 08 17)
2, 3, 19
MYVEGAN (2020 10 08)
5, 29, 30, 35
Acrel (2020 09 22)
CFE: 26.03.23, 27.05.17
9
Unicredit Smart Factor
9, 36
(2020 10 07)
BELY MEDVED (2020 07 21,
32, 33
2020 03 09)
(2020 07 21, 2020 03 09)
CFE: 28.05.00
32, 33
SOFICH (2020 08 13)
CFE: 03.09.13, 26.13.25, 27.05.01
25
SELVACIA (2020 06 25)
3
LISHEN (2020 08 13)
9
REALISM (2020 08 11)
CFE: 27.05.01
25
MA RICHESSE (2020 06 25)
3
eco Planet TOGETHER FOR THE PLANET
(2020 06 26, 2020 05 25)
CFE: 05.03.11, 24.15.01,
3, 16, 21
26.01.03, 29.01.13
smartway (2020 09 02, 2020 03 05)
CFE: 25.07.20, 26.01.01
7, 9, 35, 42
ILVIE (2020 06 09, 2020 02 20)
3
BLOSSA (2020 06 09, 2020 02 20)
3
(2020 09 22)
CFE: 28.03.00
28
SEW (2020 06 23)
CFE: 01.15.15, 26.11.08, 27.03.12, 27.05.01
6, 11
FDP (2020 07 01)
CFE: 27.05.01
9
KTC (2020 09 18)
CFE: 27.05.17
9
CAKE-A-WAY (2020 07 10)
30
(2020 07 21, 2020 03 09)
CFE: 03.01.14
32, 33
(2020 07 21, 2020 03 09)
CFE: 03.01.14, 28.05.00
32, 33
CRIATERRA (2020 08 03, 2020 02 05)
19, 42
MEGATEC (2020 09 18)
7

1556513
1556564
1556612
1556648
1556658
1556686
1556763
1556791
1556810
1556841
1556882
1556934
1556996
1556999
1557062
1557083
1557100
1557126
1557128
1557131
1557151
1557209
1557229

Rejork (2020 08 14)
CFE: 27.05.01
25
ACROW (2020 06 30, 2020 06 08)
CFE: 27.05.08
6, 36, 37, 40, 41, 42
B SEPOR (2020 08 11)
CFE: 26.01.03, 26.11.02, 27.05.04
21
A (2020 08 17)
CFE: 27.05.01
25
BELY MEDVED (2020 07 21, 2020 03 09)
CFE: 27.05.01
32, 33
WeldTec (2020 09 18)
CFE: 14.03.09, 26.01.01, 26.11.21
7
BENFAKTO (2020 07 29)
11
CAREWAY (2020 09 03, 2020 06 16)
3, 5
vagueI (2020 08 20)
CFE: 26.11.03, 27.05.01
11
gebetil (2020 09 17, 2020 03 20)
5
BASIC EDITIONS (2020 08 07)
CFE: 26.11.03
25
HARVEST (2020 08 09)
3
Walklake (2020 09 22)
CFE: 26.13.25, 27.05.01, 28.03.00
7, 9
CASA OLEANA (2020 09 08)
32, 33
Perifit (2020 09 08)
9, 10, 28, 35, 42, 44
BUILDING BRIDGES LEAVING LEGACIES
(2020 07 01, 2020 06 09)
CFE: 27.05.09
6, 36, 37, 40, 41, 42
EXTRACTAS BIOSCIENCE
1, 5, 42
(2020 09 30, 2020 09 28)
i3 Engineering (2020 07 07, 2020 05 15)
CFE: 26.03.11, 26.13.25, 27.05.01, 27.07.11
9, 42
(2020 07 21, 2020 03 09)
CFE: 28.05.00
32, 33
DOMOZON (2020 06 10)
CFE: 07.03.11, 27.05.11,
11, 20, 21, 24
29.01.12
ACROW (2020 06 26,
6, 36, 37, 40, 41, 42
2020 06 08)
ACROW CONNECTS
6, 36, 37, 40,
41, 42
(2020 06 26, 2020 06 08)
Epelli (2020 08 14)
CFE: 27.05.01
11

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1557100

2

1349083

3

1325580,
1556791,

1349083,
1556934

1556045,

1556075,

1556078,

5

1325580,

1492554,

1556791,

1556841,

1557100

6

1556155,

1556564,

1557083,

1557151,

1557209

7

251830,

1556082,

1556505,

1556686,

1556996

9

1503743,
1557062,

1533118,
1557126

1556051,

1556082,

10

1557062

11

251830,

1556155,

1556763,

16

1556078

17

251830

19

1349083,

20

1557131

21

1556078,

24

1557131

25

1556083,

1556084,

1556246,

1556275,

1556996,

1556810,

1557131,

1557229

1556648,

1556882

1556421
1556612,

1557131

1556034,

1556062,

1556513,

28

1556112,

1557062

29

1325580,

1492554

30

1325580,

1492554,

1556358

32

1325580,
1557128

1556029,

1556032,

1556385,

1556390,

1556658,

1556999,

33

1556029,

1556032,

1556385,

1556390,

1556658,

1556999,

1557128

1557209

1557100,

1557126,

35

1492554,

1556082,

1557062

36

1533118,

1556564,

1557083,

1557151,

37

1556564,

1557083,

1557151,

1557209

40

1556564,

1557083,

1557151,

1557209

41

1556564,

1557083,

1557151,

1557209

42

1556082,
1557151,

1556421,
1557209

1556564,

1557062,

44

1557062

1557083,

