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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 ZT47

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.
504667
(220) 2019 09 20
NOVA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOVAGROUP

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 druki, książki, katalogi, gazety, albumy, broszury, etykiety, kalendarze, foldery, katalogi, prospekty, papiery ozdobne, wizytówki, druki akcydensowe, etykiety,
naklejki adresowe, notesy, artykuły biurowe, plansze, teczki
konferencyjne, papier, tektura, plakaty z papieru lub kartonu,
bibuły, blankiety, kartki z życzeniami, kokardy papierowe, koperty, koperty na butelki z papieru lub kartonu, mapy, maty
papierowe, papierowe nakrycia stołowe, papierowe podkładki pod szklanki, pudełka z kartonu lub papieru, zakładki
do książek, 35 usługi w zakresie agencji informacji handlowej, usługi w zakresie agencji reklamowej, reklama, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, przygotowanie
reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
kreowanie wizerunku firmy, usług i towarów, badania opinii
publicznej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych takich jak: próbki, druki, prospekty, broszury, edycja tekstów,
dystrybucja materiałów reklamowych, w tym: próbek, druków, prospektów, powielanie dokumentów, promocja i reklama osób trzecich, doradztwo i projektowanie w zakresie
materiałów reklamowych, usługi w zakresie prowadzenia
sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez Internet takich
towarów, jak: gazety, druki, książki, katalogi, albumy, broszury, etykiety, kalendarze, foldery, katalogi, prospekty, papiery
ozdobne, wizytówki, druki akcydensowe, etykiety, naklejki
adresowe, notesy, artykuły biurowe, plansze, teczki konferencyjne, publikowanie tekstów reklamowych, usługi w zakresie
gromadzenia i udostępniania informacji, obsługa baz danych
dostępnych przez Internet, 40 usługi poligraficzne, drukowanie papierów, nadruków firmowych i innych zamówionych
materiałów, usługi w zakresie druku offsetowego, szablonów,
druku sitowego, litograficznego, usługi w zakresie laminowania, 41 usługi w zakresie bezpośrednich publikacji elektronicznych (on-line), usługi wydawnicze w zakresie czasopism
i książek w postaci elektronicznej, usługi w zakresie wydawania czasopism i książek w formie papierowej, usługi w zakresie wydawania gazet, usługi wydawnicze i reporterskie,
42 usługi w zakresie programowania komputerowego i doradztwa związanego ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, świadczenie usług w zakresie projektowania oprogramowania komputerów, usługowe opracowanie
programów komputerowych, usługi w zakresie tworzenia
grafiki użytkowej, usługi doradztwa w zakresie informatyki,
doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie opracowywania wy-

szukiwarek internetowych, usługi w zakresie projektowania
graficznego materiałów promocyjnych, usługi w zakresie
projektowania wizytówek.
507115
(220) 2019 11 21
BIOPOINT M. JANKOWSKI M. NIEWIADOMSKA
SPÓŁKA JAWNA, Stawiguda
(540) (znak słowny)
(540) SEVEN COLOUR FOOD
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, 29 warzywa gotowane.
(210)
(731)

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

507615
(220) 2019 12 04
M/s Aero Club, New Delhi, IN
(znak słowno-graficzny)
WOODLAND

(531) 05.03.13, 05.03.16, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, skóry,
walizy i torby podróżne, parasole, parasolki i laski, kijki marszowe, bicze, uprząż i wyroby rymarskie, 25 odzież, obuwie
i nakrycia głowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

509961
(220) 2020 02 07
SUDBURY KATARZYNA ALEKSANDRA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
AMBIENT
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(531) 26.01.03, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama.
(210)
(731)
(540)
(540)

510361
(220) 2020 02 19
DERUS KAROLINA, Brzesko
(znak słowno-graficzny)
OUTLET SKNERUS

(531) 26.04.22, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna: nowego i powystawowego sprzętu RTV oraz AGD, nowych i powystawowych mebli oraz mebli ogrodowych, nowego i powystawowego sprzętu sportowego, nowych i powystawowych elementów wystroju wnętrz i akcesoriów domowych, nowych
i powystawowych akcesoriów samochodowych, nowej i powystawowej odzieży, nowych i powystawowych akcesoriów
dla dzieci i niemowląt, nowych i powystawowych zabawek.
510451
(220) 2020 02 21
POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ZAURY
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, zestawy kosmetyków, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, perfumowane balsamy do ciała - preparaty toaletowe, środki perfumeryjne i zapachowe, żele do ciała, żele do opalania, balsamy
do opalania, balsamy samoopalające - kosmetyki, mydła, olejki
zapachowe, olejki do masażu, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne, 9 magnesy na lodówkę, pokrowce na smartfony, etui na smartfony, maski do pływania, gogle do pływania, okulary przeciwsłoneczne, 14 biżuteria, broszki- biżuteria,
zawieszki - biżuteria, łańcuszki - biżuteria, biżuteria z bursztynu, breloki do kluczy jako kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami, 16 globusy, gumki do ścierania, gazety, fotografie wydrukowane, folia z tworzywa sztucznego
do opakowywania, etykiety z papieru lub kartonu, dozowniki
taśmy przylepnej jako artykuły biurowe, ekierki do rysowania,
filtry do kawy papierowe, klamerki, klipsy do papieru, krauk
jako klej rybi do papieru lub do użytku domowego, kleje
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, kartki z życzeniami, karton, karty, karty do kolekcjonowania, inne
niż do gier, karty pocztowe, książki, kreda do pisania, komiksy,
kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne, koperty
na butelki z papieru lub kartonu, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały piśmienne,
maty papierowe, notatniki jako notesy, nalepki, naklejki jako
materiały piśmienne, obrazy i zdjęcia, papier ryżowy, papier
w arkuszach jako artykuły piśmienne, papierowe podkładki
pod szklanki, pastele jako kredki, pędzle, periodyki jako czasopisma, pinezki, pióra i długopisy jako artykuły biurowe, pióra
kulkowe, pióra ze stali, podstawki na stół papierowe, podstawki pod kufle do piwa, podstawki do długopisów i ołówków,
przybory szkolne jako artykuły piśmienne, przyciski do papieru, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, pudełka
na pióra, pudełka z farbami jako artykuły szkolne, ramki i stojaki do fotografii, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, rysiki, rysunki, segregatory na luźne kartki, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, teczki
z notatnikiem i przyborami do pisania w postaci zestawów,
teczki z notatnikiem i przyborami do pisania jako artykuły papiernicze, temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelek(210)
(731)
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tryczne, torby papierowe, torebki do gotowania w kuchniach
mikrofalowych, torebki do pakowania jako koperty, woreczki
z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych, tuby z tektury, wstążki
papierowe, zakładki do książek, wzory do haftowania, wzory
do kalkowania, wałki do malowania ścian, worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, zakładki
do stron, zakreślacze, zeszyty do pisania lub rysowania, zszywacze jako artykuły biurowe, zszywki biurowe, 21 dzbanki,
dozowniki mydła, doniczki okienne, doniczki na kwiaty, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, deski
do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni, butelki, butelki
chłodnicze, butelki na napoje dla podróżnych, dzbanki
do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, filiżanki, foremki do wycinania ciasteczek, formy
do ciast i ciastek, formy, foremki jako przybory kuchenne, formy i foremki jako przybory kuchenne, frytownice nieelektryczne, gąbki czyszczące, gąbki do użytku domowego, gąbki ścierne do szorowania skóry, gąbki toaletowe, konewki, kieliszki
do jajek, grzebienie, gofrownice do ciast nieelektryczne, kosze
do użytku domowego, kosze na chleb do użytku domowego,
kosze na papier, kosze na śmieci, kubki, kubki z papieru lub
z tworzyw sztucznych, kubły, foremki do lodu, łopatki do ciast,
łopatki do użytku domowego, łopatki do użytku kuchennego,
łyżki do butów, łyżki do lodów, łyżki do mieszania jako przybory kuchenne, naczynia na napoje, mydelniczki, naczynia ceramiczne, shakery jako naczynia do mieszania koktajli, miseczki,
miski ze szkła, młynki do pieprzu, ręczne, młynki do użytku
domowego, ręczne, miotły, miednice jako naczynia, mieszadełka do koktajli, blendery jako miksery, nieelektryczne, do celów domowych, menażki, metalowe naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, naczynia szklane do napojów, ozdoby z porcelany, pojemniki termoizolacyjne, pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki na kleje, pojemniki
do użytku domowego lub kuchennego, podkładki pod
szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, podkładki
na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, koszyki piknikowe z naczyniami, półmiski służące jako tace, półmiski do jarzyn, przenośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne, przybory kuchenne, przybory kuchenne nieelektryczne, przybory
toaletowe, przykrywki do dań, przyrządy do krojenia ciasta,
salaterki, rękawice do grilla, rękawice do piekarnika, rękawice
do użytku domowego, rękawice kuchenne, rękawice ogrodnicze, rękawice do mycia samochodów, pudełka na herbatę,
pucharki na owoce, pudełka na słodycze, pudełka obiadowe,
pudełka szklane, serwisy do herbaty, serwisy do kawy jako zastawa stołowa, serwisy jako zastawa stołowa, skarbonki, skarbonki-świnki, słoiki na ciastka, słomki do picia, solniczki,
spodeczki, spryskiwacze, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny
lub szkła, szklane naczynia do picia, szczypce do sałaty, szczypce do lodu, szczypce do cukru, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, szczotki, tace do użytku domowego, tace papierowe, do użytku domowego, talerze, talerze
jednorazowego użytku, talerze papierowe, termoizolacyjne
pojemniki na żywność, termosy, termosy do napojów, wiaderka do kostek lodu, wazy do zup, wazony, wanienki dla niemowląt przenośne, torby izotermiczne, zastawa stołowa, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zraszacze,
25 odzież, nakrycia głowy, czapki z daszkiem, kapelusze przeciwsłoneczne, obuwie, japonki, obuwie na plażę, klapki, obuwie plażowe, kostiumy kąpielowe, 26 broszki jako dodatki
do ubrań, dekoracyjne akcesoria do włosów, elastyczne wstążki, kokardy do włosów, koraliki, inne niż do wyrobu biżuterii,
igły, guziki, girlandy sztuczne, gąbki do upinania włosów
w kok, kosmyki włosów, kwiaty sztuczne, łaty przyklejane
na gorąco do reperacji wyrobów włókienniczych, naparstki
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do szycia, ozdobne plakietki, artykuły pasmanteryjne z wyjątkiem nici, pióra jako dodatki do ubrań, sztuczne owoce, szpilki
do włosów, spinki jako klamerki do włosów, spinki do włosów,
siatki na włosy, przepaski do włosów, poduszeczki do igieł, poduszeczki do szpilek, spinki wsuwki do włosów, sprężynki
do włosów jako akcesoria do włosów, sprężynki jako akcesoria
do włosów, sztuczne rośliny, wsuwki do kręcenia włosów,
wsuwki do włosów, zamki błyskawiczne, zamki błyskawiczne
do toreb, zawieszki, inne niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy, 28 artykuły gimnastyczne, balony, bobsleje,
bodyboard, butelki do karmienia lalek, broń zabawkowa, buty
łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, gra w domino, gra
w kulki, gry planszowe, gry polegające na budowaniu, gry
przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry z obręczami, grzechotki, figurki do zabawy, dyski
latające, dyski sportowe, dżojstiki do gier wideo, dzwonki
na choinkę, deskorolki, dętki do piłek do gry, domki dla lalek,
drony jako zabawki, choinki z materiałów syntetycznych, deski
do pływania, gwizdki jako wabiki myśliwskie, hantle, hulajnogi
jako zabawki, huśtawki kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów
jako zabawki, kapiszony wybuchowe jako zabawki kapoki
do pływania, karty do bingo, karty do gry, kije do gier, kije golfowe, kije hokejowe konstrukcyjne klocki do zabawy, koła
do ruletki, kołowrotki wędkarskie, konfetti, końcówki do kijów
bilardowych, konie na biegunach jako zabawki, kontrolery
do konsoli gier, maty z zabawkami dla niemowląt, maski zabawkowe, łyżwy, łyżworolki, łuki do strzelania, łóżka dla lalek,
lotnie, lalki, latawce, lotki jako gry, kości do gry, kreda do kijów
bilardowych, kręgle, kubki na kości do gry, kule bilardowe, misie pluszowe, modele będące zabawkami, modele pojazdów
w zmniejszonej skali, ochraniacze jako części strojów sportowych, ochraniacze na łokcie jako artykuły sportowe, ozdoby
choinkowe z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, papierowe czapeczki na przyjęcia, pasy do pływania, pasy
do podnoszenia ciężarów jako artykuły sportowe, pierścienie
do rzucania jako gry, piłki do gier, piłki do gier i zabaw, płetwy
do pływania, plansze do gry w warcaby, pluszowe zabawki
z przymocowanym kocykiem, pneumatyczne pistolety jako
zabawki, sanki jako artykuły sportowe, samochody do zabawy,
rzutki strzelnicze jako tarcze, rzutki, strzałki jako gra, rowery
trójkołowe dla dzieci jako zabawki, rzut podkową jako gry, roboty zabawkowe, rękawice golfowe, rękawice do gier, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla pałkarzy
jako akcesoria do gier, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy,
podbieraki dla wędkarzy, proce jako artykuły sportowe, przybory do łucznictwa, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, siatki tenisowe, śmieszne gadżety na imprezy, tańce jako
bibeloty, podarki na przyjęcia, śnieg sztuczny na choinki,
śnieżne kule, spławiki wędkarskie, sprzęt do gier wideo, sprzęt
wędkarski, stojaki do choinek, stoły do piłkarzyków, szachownice, szachy, szpule do latawców, tarcze strzelnicze, warcaby,
wędki, wiszące karuzele dla dzieci jako mobile, układanki jako
puzzle, trampoliny, trampoliny jako artykuły sportowe, torby
na kije golfowe, na kółkach lub bez, torby na narty i deski surfingowe, torby na sprzęt do krykieta, wózki na torby golfowe,
worki treningowe, wrotki, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki wypchane, zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zestawy modeli w zmniejszonej skali
do składania jako zabawki, żetony do gier hazardowych, żyłki
wędkarskie, 35 dekoracja wystaw sklepowych, administrowanie programami lojalności konsumenta, pokazy towarów, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama,
reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
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reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, usługi marketingowe, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem bilbordów jako tablic reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej
i/lub hurtowej, w związku z towarami: kosmetyki, kosmetyki
dla dzieci, zestawy kosmetyków, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, perfumowane balsamy do ciała jako preparaty toaletowe, środki perfumeryjne i zapachowe, żele do ciała, żele do opalania, balsamy do opalania, balsamy samoopalające - kosmetyki, mydła, olejki zapachowe, olejki do masażu, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne, magnesy na lodówkę, pokrowce na smartfony, etui na smartfony, maski do pływania,
gogle do pływania, okulary przeciwsłoneczne, biżuteria, broszki - biżuteria, zawieszki - biżuteria, łańcuszki - biżuteria, biżuteria
z bursztynu, breloki do kluczy - kółka do kluczy z ozdobami
lub dekoracyjnymi zawieszkami, globusy, gumki do ścierania,
gazety, fotografie wydrukowane, folia z tworzywa sztucznego
do opakowywania, etykiety z papieru lub kartonu, dozowniki
taśmy przylepnej jako artykuły biurowe, ekierki do rysowania,
filtry do kawy papierowe, klamerki, klipsy do papieru, krauk
jako klej rybi do papieru lub do użytku domowego, kleje
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, kartki z życzeniami, karton, karty, karty do kolekcjonowania, inne
niż do gier, karty pocztowe, książki, kreda do pisania, komiksy,
kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne, koperty
na butelki z papieru lub kartonu, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały piśmienne,
maty papierowe, notatniki jako notesy, nalepki, naklejki jako
materiały piśmienne, obrazy i zdjęcia, papier ryżowy, papier
w arkuszach jako artykuły piśmienne, papierowe podkładki
pod szklanki, pastele jako kredki, pędzle, periodyki jako czasopisma, pinezki, pióra i długopisy jako artykuły biurowe, pióra
kulkowe, pióra ze stali, podstawki na stół papierowe, podstawki pod kufle do piwa, podstawki do długopisów i ołówków,
przybory szkolne jako artykuły piśmienne, przyciski do papieru, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, pudełka
na pióra, pudełka z farbami jako artykuły szkolne, ramki i stojaki do fotografii, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, rysiki, rysunki, segregatory na luźne kartki, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, teczki
z notatnikiem i przyborami do pisania w postaci zestawów,
teczki z notatnikiem i przyborami do pisania jako artykuły papiernicze, temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, torby papierowe, torebki do gotowania w kuchniach
mikrofalowych, torebki do pakowania jako koperty, woreczki
z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych, tuby z tektury, wstążki
papierowe, zakładki do książek, wzory do haftowania, wzory
do kalkowania, wałki do malowania ścian, worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, zakładki
do stron, zakreślacze, zeszyty do pisania lub rysowania, zszywacze jako artykuły biurowe, zszywki biurowe, dzbanki, dozowniki mydła, doniczki okienne, doniczki na kwiaty, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, deski do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni, butelki, butelki
chłodnicze, butelki na napoje dla podróżnych, dzbanki
do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, filiżanki, foremki do wycinania ciasteczek, formy
do ciast i ciastek, formy, foremki jako przybory kuchenne, formy i foremki jako przybory kuchenne, frytownice nieelektryczne, gąbki czyszczące, gąbki do użytku domowego, gąbki ścierne do szorowania skóry, gąbki toaletowe, konewki, kieliszki
do jajek, grzebienie, gofrownice do ciast nieelektryczne, kosze
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do użytku domowego, kosze na chleb do użytku domowego,
kosze na papier, kosze na śmieci, kubki, kubki z papieru lub
z tworzyw sztucznych, kubły, foremki do lodu, łopatki do ciast,
łopatki do użytku domowego, łopatki do użytku kuchennego,
łyżki do butów, łyżki do lodów, łyżki do mieszania jako przybory kuchenne, naczynia na napoje, mydelniczki, naczynia ceramiczne, shakery jako naczynia do mieszania koktajli, miseczki,
miski ze szkła, młynki do pieprzu, ręczne, młynki do użytku
domowego, ręczne, miotły, miednice jako naczynia, mieszadełka do koktajli, blendery jako miksery, nieelektryczne, do celów domowych, menażki, metalowe naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, naczynia szklane do napojów, ozdoby z porcelany, pojemniki termoizolacyjne, pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki na kleje, pojemniki
do użytku domowego lub kuchennego, podkładki pod
szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, podkładki
na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, koszyki piknikowe z naczyniami, półmiski służące jako tace, półmiski do jarzyn, przenośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne, przybory kuchenne, przybory kuchenne nieelektryczne, przybory
toaletowe, przykrywki do dań, przyrządy do krojenia ciasta,
salaterki, rękawice do grilla, rękawice do piekarnika, rękawice
do użytku domowego, rękawice kuchenne, rękawice ogrodnicze, rękawice do mycia samochodów, pudełka na herbatę,
pucharki na owoce, pudełka na słodycze, pudełka obiadowe,
pudełka szklane, serwisy do herbaty, serwisy do kawy jako zastawa stołowa, serwisy jako zastawa stołowa, skarbonki, skarbonki-świnki, słoiki na ciastka, słomki do picia, solniczki,
spodeczki, spryskiwacze, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny
lub szkła, szklane naczynia do picia, szczypce do sałaty, szczypce do lodu, szczypce do cukru, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, szczotki, tace do użytku domowego, tace papierowe, do użytku domowego, talerze, talerze
jednorazowego użytku, talerze papierowe, termoizolacyjne
pojemniki na żywność, termosy, termosy do napojów, wiaderka do kostek lodu, wazy do zup, wazony, wanienki dla niemowląt przenośne, torby izotermiczne, zastawa stołowa, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zraszacze, odzież,
nakrycia głowy, czapki z daszkiem, kapelusze przeciwsłoneczne, obuwie, japonki, obuwie na plażę, klapki, obuwie plażowe,
kostiumy kąpielowe, broszki jako dodatki do ubrań, dekoracyjne akcesoria do włosów, elastyczne wstążki, kokardy do włosów, koraliki, inne niż do wyrobu biżuterii, igły, guziki, girlandy
sztuczne, gąbki do upinania włosów w kok, kosmyki włosów,
kwiaty sztuczne, łaty przyklejane na gorąco do reperacji wyrobów włókienniczych, naparstki do szycia, ozdobne plakietki,
artykuły pasmanteryjne z wyjątkiem nici, pióra jako dodatki
do ubrań, sztuczne owoce, szpilki do włosów, spinki jako klamerki do włosów, spinki do włosów, siatki na włosy, przepaski
do włosów, poduszeczki do igieł, poduszeczki do szpilek, spinki wsuwki do włosów, sprężynki do włosów jako akcesoria
do włosów, sprężynki jako akcesoria do włosów, sztuczne rośliny, wsuwki do kręcenia włosów, wsuwki do włosów, zamki
błyskawiczne, zamki błyskawiczne do toreb, zawieszki, inne
niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy, artykuły
gimnastyczne, balony, bobsleje, bodyboard, butelki do karmienia lalek, broń zabawkowa, buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, gra w domino, gra w kulki, gry planszowe,
gry polegające na budowaniu, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry z obręczami,
grzechotki, figurki do zabawy, dyski latające, dyski sportowe,
dżojstiki do gier wideo, dzwonki na choinkę, deskorolki, dętki
do piłek do gry, domki dla lalek, drony- zabawki, choinki z materiałów syntetycznych, deski do pływania, gwizdki jako wabiki
myśliwskie, hantle, hulajnogi jako zabawki, huśtawki, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów jako zabawki, kapiszony wybuchowe jako zabawki, kapoki do pływania, karty do bingo, karty
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do gry, kije do gier, kije golfowe, kije hokejowe, konstrukcyjne
klocki do zabawy, koła do ruletki, kołowrotki wędkarskie, konfetti, końcówki do kijów bilardowych, konie na biegunach jako
zabawki, kontrolery do konsoli gier, maty z zabawkami dla niemowląt, maski zabawkowe, łyżwy, łyżworolki, łuki do strzelania, łóżka dla lalek, lotnie, lalki, latawce, lotki jako gry, kości
do gry, kreda do kijów bilardowych, kręgle, kubki na kości
do gry, kule bilardowe, misie pluszowe, modele będące zabawkami, modele pojazdów w zmniejszonej skali, ochraniacze
jako części strojów sportowych, ochraniacze na łokcie jako artykuły sportowe, ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów
oświetleniowych i słodyczy, papierowe czapeczki na przyjęcia, pasy do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów jako artykuły sportowe, pierścienie do rzucania jako gry, piłki do gier,
piłki do gier i zabaw, płetwy do pływania, plansze do gry
w warcaby, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem,
pneumatyczne pistolety jako zabawki, sanki jako artykuły
sportowe, samochody do zabawy, rzutki strzelnicze jako tarcze, rzutki, strzałki jako gra, rowery trójkołowe dla dzieci jako
zabawki, rzut podkową jako gry, roboty zabawkowe, rękawice
golfowe, rękawice do gier, rękawice baseballowe, rękawice
bokserskie, rękawice dla pałkarzy jako akcesoria do gier, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, podbieraki dla wędkarzy,
proce jako artykuły sportowe, przybory do łucznictwa, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, siatki tenisowe,
śmieszne gadżety na imprezy, tańce jako bibeloty, podarki
na przyjęcia, śnieg sztuczny na choinki, śnieżne kule, spławiki
wędkarskie, sprzęt do gier wideo, sprzęt wędkarski, stojaki
do choinek, stoły do piłkarzyków, szachownice, szachy, szpule
do latawców, tarcze strzelnicze, warcaby, wędki, wiszące karuzele dla dzieci jako mobile, układanki jako puzzle, trampoliny,
trampoliny jako artykuły sportowe, torby na kije golfowe,
na kółkach lub bez, torby na narty i deski surfingowe, torby
na sprzęt do krykieta, wózki na torby golfowe, worki treningowe, wrotki, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki
wypchane, zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa,
zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania jako zabawki, żetony do gier hazardowych, żyłki wędkarskie, 38 transmisja
programów telewizyjnych, transmisja programów radiowych,
transmisja plików cyfrowych, transfer strumieniowy danych,
przesyłanie wiadomości, przesyłanie on-line kartek z życzeniami, 41 fotografia, organizowanie loterii, organizowanie konkursów w ramach edukacji lub rozrywki, organizowanie i prowadzenie konferencji, produkcja mikrofilmów, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, 42 projektowanie opakowań.
510452
(220) 2020 02 21
POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LIDOZAURY
(510), (511) 16 globusy, gumki do ścierania, gazety, fotografie wydrukowane, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, etykiety z papieru lub kartonu, dozowniki taśmy przylepnej jako artykuły biurowe, ekierki do rysowania, filtry
do kawy papierowe, klamerki, klipsy do papieru, krauk jako
klej rybi do papieru lub do użytku domowego, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, kartki
z życzeniami, karton, karty, karty do kolekcjonowania, inne
niż do gier, karty pocztowe, książki, kreda do pisania, komiksy, kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z papieru lub kartonu, materiały do pisania,
materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały piśmienne, maty papierowe, notatniki jako notesy, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, obrazy i zdjęcia, papier ryżowy, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, papierowe
(210)
(731)
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podkładki pod szklanki, pastele jako kredki, pędzle, periodyki
jako czasopisma, pinezki, pióra i długopisy jako artykuły biurowe, pióra kulkowe, pióra ze stali, podstawki na stół papierowe, podstawki pod kufle do piwa, podstawki do długopisów
i ołówków, przybory szkolne jako artykuły piśmienne, przyciski do papieru, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, pudełka na pióra, pudełka z farbami jako artykuły szkolne,
ramki i stojaki do fotografii, ręczniki do twarzy papierowe,
ręczniki papierowe, rysiki, rysunki, segregatory na luźne kartki, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty
do dokumentów, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania w postaci zestawów, teczki z notatnikiem i przyborami
do pisania jako artykuły papiernicze, temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, torby papierowe, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki do pakowania jako koperty, woreczki z papieru lub tworzyw
sztucznych, torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych, tuby z tektury, wstążki papierowe, zakładki
do książek, wzory do haftowania, wzory do kalkowania, wałki
do malowania ścian, worki na śmieci wykonane z papieru lub
z tworzyw sztucznych, wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, zakładki do stron, zakreślacze,
zeszyty do pisania lub rysowania, zszywacze jako artykuły
biurowe, zszywki biurowe, 21 dzbanki, dozowniki mydła, doniczki okienne, doniczki na kwiaty, cukiernice, czajniczki
do herbaty, czajniki nieelektryczne, deski do krojenia chleba,
deski do krojenia do kuchni, butelki, butelki chłodnicze, butelki na napoje dla podróżnych, dzbanki do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, filiżanki,
foremki do wycinania ciasteczek, formy do ciast i ciastek, formy, foremki jako przybory kuchenne, formy i foremki jako
przybory kuchenne, frytownice nieelektryczne, gąbki czyszczące, gąbki do użytku domowego, gąbki ścierne do szorowania skóry, gąbki toaletowe, konewki, kieliszki do jajek, grzebienie, gofrownice do ciast nieelektryczne, kosze do użytku
domowego, kosze na chleb do użytku domowego, kosze
na papier, kosze na śmieci, kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, kubły, foremki do lodu, łopatki do ciast, łopatki do użytku domowego, łopatki do użytku kuchennego,
łyżki do butów, łyżki do lodów, łyżki do mieszania jako przybory kuchenne, naczynia na napoje, mydelniczki, naczynia
ceramiczne, shakery jako naczynia do mieszania koktajli, miseczki, miski ze szkła, młynki do pieprzu, ręczne, młynki
do użytku domowego, ręczne, miotły, miednice jako naczynia, mieszadełka do koktajli, blendery jako miksery, nieelektryczne, do celów domowych, menażki, metalowe naczynia
do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, naczynia
szklane do napojów, ozdoby z porcelany, pojemniki termoizolacyjne, pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki na kleje, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów
tekstylnych, podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów
tekstylnych, koszyki piknikowe z naczyniami, półmiski służące jako tace, półmiski do jarzyn, przenośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne, przybory kuchenne, przybory kuchenne nieelektryczne, przybory toaletowe, przykrywki
do dań, przyrządy do krojenia ciasta, salaterki, rękawice
do grilla, rękawice do piekarnika, rękawice do użytku domowego, rękawice kuchenne, rękawice ogrodnicze, rękawice
do mycia samochodów, pudełka na herbatę, pucharki
na owoce, pudełka na słodycze, pudełka obiadowe, pudełka
szklane, serwisy do herbaty, serwisy do kawy jako zastawa
stołowa, serwisy jako zastawa stołowa, skarbonki, skarbonki-świnki, słoiki na ciastka słomki do picia, solniczki, spodeczki,
spryskiwacze, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła,
szklane naczynia do picia, szczypce do sałaty, szczypce
do lodu, szczypce do cukru, szczoteczki do zębów, szczo-
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teczki do zębów elektryczne, szczotki, tace do użytku domowego, tace papierowe, do użytku domowego, talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, termosy do napojów,
wiaderka do kostek lodu, wazy do zup, wazony, wanienki dla
niemowląt przenośne, torby izotermiczne, zastawa stołowa,
zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zraszacze,
28 artykuły gimnastyczne, balony, bobsleje, bodyboard, butelki do karmienia lalek, broń zabawkowa, buty łyżwiarskie
z przymocowanymi łyżwami, gra w domino, gra w kulki, gry
planszowe, gry polegające na budowaniu, gry przenośne
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry
z obręczami, grzechotki, figurki do zabawy, dyski latające,
dyski sportowe, dżojstiki do gier wideo, dzwonki na choinkę,
deskorolki, dętki do piłek do gry, domki dla lalek, drony
(zabawki), choinki z materiałów syntetycznych, deski do pływania, gwizdki jako wabiki myśliwskie, hantle, hulajnogi jako
zabawki, huśtawki kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów
jako zabawki, kapiszony wybuchowe jako zabawki kapoki
do pływania, karty do bingo, karty do gry, kije do gier, kije
golfowe, kije hokejowe konstrukcyjne klocki do zabawy, koła
do ruletki, kołowrotki wędkarskie, konfetti, końcówki do kijów bilardowych, konie na biegunach jako zabawki, kontrolery do konsoli gier, maty z zabawkami dla niemowląt, maski
zabawkowe, łyżwy, łyżworolki, łuki do strzelania, łóżka dla lalek, lotnie, lalki, latawce, lotki jako gry, kości do gry, kreda
do kijów bilardowych, kręgle, kubki na kości do gry, kule bilardowe, misie pluszowe, modele będące zabawkami, modele pojazdów w zmniejszonej skali, ochraniacze jako części
strojów sportowych, ochraniacze na łokcie jako artykuły
sportowe, ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, papierowe czapeczki na przyjęcia,
pasy do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów jako artykuły sportowe, pierścienie do rzucania jako gry, piłki do gier,
piłki do gier i zabaw, płetwy do pływania, plansze do gry
w warcaby, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem,
pneumatyczne pistolety jako zabawki, sanki jako artykuły
sportowe, samochody do zabawy, rzutki strzelnicze jako tarcze, rzutki, strzałki jako gra, rowery trójkołowe dla dzieci jako
zabawki, rzut podkową jako gry, roboty zabawkowe, rękawice golfowe, rękawice do gier, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla pałkarzy jako akcesoria do gier,
pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, podbieraki dla wędkarzy, proce jako artykuły sportowe, przybory do łucznictwa,
przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, siatki tenisowe,
śmieszne gadżety na imprezy, tańce jako bibeloty, podarki
na przyjęcia, śnieg sztuczny na choinki, śnieżne kule, spławiki
wędkarskie, sprzęt do gier wideo, sprzęt wędkarski, stojaki
do choinek, stoły do piłkarzyków, szachownice, szachy, szpule do latawców, tarcze strzelnicze, warcaby, wędki, wiszące
karuzele dla dzieci jako mobile, układanki jako puzzle, trampoliny, trampoliny jako artykuły sportowe, torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, torby na narty i deski surfingowe,
torby na sprzęt do krykieta, wózki na torby golfowe, worki
treningowe, wrotki, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki wypchane, zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zestawy modeli w zmniejszonej w zmniejszonej skali do składania jako zabawki, żetony do gier hazardowych, żyłki wędkarskie, 35 dekoracja wystaw sklepowych,
administrowanie programami lojalności konsumenta, pokazy towarów, negocjowanie umów biznesowych dla osób
trzecich, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, reklama, reklama korespondencyjna, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, re-
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klamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, tworzenie
tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie Informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingowe, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem bilbordów jako tablic reklamowych,
usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, w związku z towarami: globusy, gumki do ścierania, gazety, fotografie wydrukowane, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania,
etykiety z papieru lub kartonu, dozowniki taśmy przylepnej
jako artykuły biurowe, ekierki do rysowania, filtry do kawy
papierowe, klamerki, klipsy do papieru, krauk jako klej rybi
do papieru lub do użytku domowego, kleje do materiałów
papierniczych lub do użytku domowego, kartki z życzeniami, karton, karty, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier,
karty pocztowe, książki, kreda do pisania, komiksy, kokardy
papierowe, koperty jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z papieru lub kartonu, materiały do pisania, materiały
do rysowania, materiały drukowane, materiały piśmienne,
maty papierowe, notatniki jako notesy, nalepki, naklejki jako
materiały piśmienne, obrazy i zdjęcia, papier ryżowy, papier
w arkuszach jako artykuły piśmienne, papierowe podkładki
pod szklanki, pastele jako kredki, pędzle, periodyki jako czasopisma, pinezki, pióra i długopisy jako artykuły biurowe,
pióra kulkowe, pióra ze stali, podstawki na stół papierowe,
podstawki pod kufle do piwa, podstawki do długopisów
i ołówków, przybory szkolne jako artykuły piśmienne, przyciski do papieru, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, pudełka na pióra, pudełka z farbami jako artykuły szkolne,
ramki i stojaki do fotografii, ręczniki do twarzy papierowe,
ręczniki papierowe, rysiki, rysunki, segregatory na luźne kartki, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty
do dokumentów, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania w postaci zestawów, teczki z notatnikiem i przyborami
do pisania jako artykuły papiernicze, temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, torby papierowe, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki do pakowania jako koperty, woreczki z papieru lub tworzyw
sztucznych, torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych, tuby z tektury, wstążki papierowe, zakładki
do książek, wzory do haftowania, wzory do kalkowania, wałki
do malowania ścian, worki na śmieci wykonane z papieru lub
z tworzyw sztucznych, wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, zakładki do stron, zakreślacze,
zeszyty do pisania lub rysowania, zszywacze jako artykuły
biurowe, zszywki biurowe, dzbanki, dozowniki mydła, doniczki okienne, doniczki na kwiaty, cukiernice, czajniczki
do herbaty, czajniki nieelektryczne, deski do krojenia chleba,
deski do krojenia do kuchni, butelki, butelki chłodnicze, butelki na napoje dla podróżnych, dzbanki do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, filiżanki,
foremki do wycinania ciasteczek, formy do ciast i ciastek, formy, foremki jako przybory kuchenne, formy i foremki jako
przybory kuchenne, frytownice nieelektryczne, gąbki czyszczące, gąbki do użytku domowego, gąbki ścierne do szorowania skóry, gąbki toaletowe, konewki, kieliszki do jajek, grzebienie, gofrownice do ciast nieelektryczne, kosze do użytku
domowego, kosze na chleb do użytku domowego, kosze
na papier, kosze na śmieci, kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, kubły, foremki do lodu, łopatki do ciast, łopatki do użytku domowego, łopatki do użytku kuchennego,
łyżki do butów, łyżki do lodów, łyżki do mieszania jako przybory kuchenne, naczynia na napoje, mydelniczki, naczynia
ceramiczne, shakery jako naczynia do mieszania koktajli, miseczki, miski ze szkła, młynki do pieprzu, ręczne, młynki
do użytku domowego, ręczne, miotły, miednice jako naczynia, mieszadełka do koktajli, blendery jako miksery, nieelek-
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tryczne, do celów domowych, menażki, metalowe naczynia
do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, naczynia
szklane do napojów, ozdoby z porcelany, pojemniki termoizolacyjne, pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki na kleje, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów
tekstylnych, podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów
tekstylnych, koszyki piknikowe z naczyniami, półmiski służące jako tace, półmiski do jarzyn, przenośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne, przybory kuchenne, przybory kuchenne nieelektryczne, przybory toaletowe, przykrywki
do dań, przyrządy do krojenia ciasta, salaterki, rękawice
do grilla, rękawice do piekarnika, rękawice do użytku domowego, rękawice kuchenne, rękawice ogrodnicze, rękawice
do mycia samochodów, pudełka na herbatę, pucharki
na owoce, pudełka na słodycze, pudełka obiadowe, pudełka
szklane, serwisy do herbaty, serwisy do kawy jako zastawa
stołowa, serwisy jako zastawa stołowa, skarbonki, skarbonki-świnki, słoiki na ciastka, słomki do picia, solniczki, spodeczki,
spryskiwacze, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła,
szklane naczynia do picia, szczypce do sałaty, szczypce
do lodu, szczypce do cukru, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, szczotki, tace do użytku domowego, tace papierowe, do użytku domowego, talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, termosy do napojów,
wiaderka do kostek lodu, wazy do zup, wazony, wanienki dla
niemowląt przenośne, torby izotermiczne, zastawa stołowa,
zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zraszacze, artykuły gimnastyczne, balony, bobsleje, bodyboard, butelki
do karmienia lalek, broń zabawkowa, buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, gra w domino, gra w kulki, gry planszowe, gry polegające na budowaniu, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry z obręczami, grzechotki, figurki do zabawy, dyski latające, dyski
sportowe, dżojstiki do gier wideo, dzwonki na choinkę, deskorolki, dętki do piłek do gry, domki dla lalek, drony (zabawki),
choinki z materiałów syntetycznych, deski do pływania,
gwizdki jako wabiki myśliwskie, hantle, hulajnogi jako zabawki, huśtawki, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów jako zabawki, kapiszony wybuchowe jako zabawki, kapoki do pływania, karty do bingo, karty do gry, kije do gier, kije golfowe,
kije hokejowe, konstrukcyjne klocki do zabawy, koła do ruletki, kołowrotki wędkarskie, konfetti, końcówki do kijów bilardowych, konie na biegunach jako zabawki, kontrolery
do konsoli gier, maty z zabawkami dla niemowląt, maski zabawkowe, łyżwy, łyżworolki, łuki do strzelania, łóżka dla lalek,
lotnie, lalki, latawce, lotki jako gry, kości do gry, kreda do kijów
bilardowych, kręgle, kubki na kości do gry, kule bilardowe,
misie pluszowe, modele będące zabawkami, modele pojazdów w zmniejszonej skali, ochraniacze jako części strojów
sportowych, ochraniacze na łokcie jako artykuły sportowe,
ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów oświetleniowych
i słodyczy, papierowe czapeczki na przyjęcia, pasy do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów jako artykuły sportowe,
pierścienie do rzucania jako gry, piłki do gier, piłki do gier i zabaw, płetwy do pływania, plansze do gry w warcaby, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, pneumatyczne
pistolety jako zabawki, sanki jako artykuły sportowe, samochody do zabawy, rzutki strzelnicze jako tarcze, rzutki, strzałki
jako gra, rowery trójkołowe dla dzieci jako zabawki, rzut podkową jako gry, roboty zabawkowe, rękawice golfowe, rękawice do gier, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla pałkarzy jako akcesoria do gier, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, podbieraki dla wędkarzy, proce jako artykuły sportowe, przybory do łucznictwa, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, siatki tenisowe, śmieszne gadżety
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na imprezy, tańce jako bibeloty, podarki na przyjęcia, śnieg
sztuczny na choinki, śnieżne kule, spławiki wędkarskie, sprzęt
do gier wideo, sprzęt wędkarski, stojaki do choinek, stoły
do piłkarzyków, szachownice, szachy, szpule do latawców,
tarcze strzelnicze, warcaby, wędki, wiszące karuzele dla dzieci
jako mobile, układanki jako puzzle, trampoliny, trampoliny
jako artykuły sportowe, torby na kije golfowe, na kółkach lub
bez, torby na narty i deski surfingowe, torby na sprzęt do krykieta, wózki na torby golfowe, worki treningowe, wrotki, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki wypchane,
zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zestawy
modeli w zmniejszonej skali do składania jako zabawki, żetony do gier hazardowych, żyłki wędkarskie, 38 transmisja programów telewizyjnych, transmisja programów radiowych,
transmisja plików cyfrowych, transfer strumieniowy danych,
przesyłanie wiadomości, przesyłanie on-line kartek z życzeniami, 41 fotografia, organizowanie loterii, organizowanie
konkursów w ramach edukacji lub rozrywki, organizowanie
i prowadzenie konferencji, produkcja mikrofilmów, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, 42 projektowanie
opakowań.
510453
(220) 2020 02 21
POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) POLOZAURY
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, zestawy kosmetyków, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, perfumowane balsamy do ciała- preparaty toaletowe, środki
perfumeryjne i zapachowe, żele do ciała, żele do opalania,
balsamy do opalania, balsamy samoopalające- kosmetyki,
mydła, olejki zapachowe, olejki do masażu, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne, 9 magnesy na lodówkę, pokrowce na smartfony, etui na smartfony, maski
do pływania, gogle do pływania, okulary przeciwsłoneczne, 14 biżuteria, broszki- biżuteria, zawieszki- biżuteria,
łańcuszki- biżuteria, biżuteria z bursztynu, breloki do kluczy jako kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi
zawieszkami, 16 globusy, gumki do ścierania, gazety, fotografie wydrukowane, folia z tworzywa sztucznego
do opakowywania, etykiety z papieru lub kartonu, dozowniki taśmy przylepnej jako artykuły biurowe, ekierki do rysowania, filtry do kawy papierowe, klamerki, klipsy do papieru, krauk jako klej rybi do papieru lub do użytku domowego, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku
domowego, kartki z życzeniami, karton, karty, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, karty pocztowe, książki,
kreda do pisania, komiksy, kokardy papierowe, koperty
jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z papieru lub
kartonu, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały piśmienne, maty papierowe,
notatniki jako notesy, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, obrazy i zdjęcia, papier ryżowy, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, papierowe podkładki pod
szklanki, pastele jako kredki, pędzle, periodyki jako czasopisma, pinezki, pióra i długopisy jako artykuły biurowe,
pióra kulkowe, pióra ze stali, podstawki na stół papierowe,
podstawki pod kufle do piwa, podstawki do długopisów
i ołówków, przybory szkolne jako artykuły piśmienne,
przyciski do papieru, przyrządy do rysowania, publikacje
drukowane, pudełka na pióra, pudełka z farbami jako artykuły szkolne, ramki i stojaki do fotografii, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, rysiki, rysunki, segregatory na luźne kartki, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, teczki z notatnikiem
(210)
(731)
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i przyborami do pisania w postaci zestawów, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania jako artykuły papiernicze, temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, torby papierowe, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki do pakowania jako koperty,
woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki
z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych,
tuby z tektury, wstążki papierowe, zakładki do książek,
wzory do haftowania, wzory do kalkowania, wałki do malowania ścian, worki na śmieci wykonane z papieru lub
z tworzyw sztucznych, wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, zakładki do stron, zakreślacze, zeszyty do pisania lub rysowania, zszywacze jako
artykuły biurowe, zszywki biurowe, 21 dzbanki, dozowniki
mydła, doniczki okienne, doniczki na kwiaty, cukiernice,
czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, deski
do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni, butelki,
butelki chłodnicze, butelki na napoje dla podróżnych,
dzbanki do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parzenia
kawy nieelektryczne, filiżanki, foremki do wycinania ciasteczek, formy do ciast i ciastek, formy, foremki jako przybory kuchenne, formy i foremki jako przybory kuchenne,
frytownice nieelektryczne, gąbki czyszczące, gąbki
do użytku domowego, gąbki ścierne do szorowania skóry,
gąbki toaletowe, konewki, kieliszki do jajek, grzebienie,
gofrownice do ciast nieelektryczne, kosze do użytku domowego, kosze na chleb do użytku domowego, kosze
na papier, kosze na śmieci, kubki, kubki z papieru lub
z tworzyw sztucznych, kubły, foremki do lodu, łopatki
do ciast, łopatki do użytku domowego, łopatki do użytku
kuchennego, łyżki do butów, łyżki do lodów, łyżki do mieszania jako przybory kuchenne, naczynia na napoje, mydelniczki, naczynia ceramiczne, shakery jako naczynia
do mieszania koktajli, miseczki, miski ze szkła, młynki
do pieprzu, ręczne, młynki do użytku domowego, ręczne,
miotły, miednice jako naczynia, mieszadełka do koktajli,
blendery jako miksery, nieelektryczne, do celów domowych, menażki, metalowe naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, naczynia szklane do napojów,
ozdoby z porcelany, pojemniki termoizolacyjne, pojemniki
kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki na kleje, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, podkładki
pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych,
podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnycłi, koszyki piknikowe z naczyniami, półmiski służące jako
tace, półmiski do jarzyn, przenośne pojemniki chłodzące,
nieelektryczne, przybory kuchenne, przybory kuchenne
nieelektryczne, przybory toaletowe, przykrywki do dań,
przyrządy do krojenia ciasta, salaterki, rękawice do grilla,
rękawice do piekarnika, rękawice do użytku domowego,
rękawice kuchenne, rękawice ogrodnicze, rękawice
do mycia samochodów, pudełka na herbatę, pucharki
na owoce, pudełka na słodycze, pudełka obiadowe, pudełka szklane, serwisy do herbaty, serwisy do kawy jako
zastawa stołowa, serwisy jako zastawa stołowa, skarbonki,
skarbonkl-świnki, słoiki na ciastka, słomki do picia, solniczki, spodeczki, spryskiwacze, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, szklane naczynia do picia, szczypce
do sałaty, szczypce do lodu, szczypce do cukru, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne,
szczotki, tace do użytku domowego, tace papierowe,
do użytku domowego, talerze, talerze jednorazowego
użytku, talerze papierowe, termoizolacyjne pojemniki
na żywność, termosy, termosy do napojów, wiaderka
do kostek lodu, wazy do zup, wazony, wanienki dla niemowląt przenośne, torby Izotermiczne, zastawa stołowa,
zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zraszacze,
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25 odzież, nakrycia głowy, czapki z daszkiem, kapelusze
przeciwsłoneczne, obuwie, japonki, obuwie na plażę,
klapki, obuwie plażowe, kostiumy kąpielowe, 26 broszki
jako dodatki do ubrań, dekoracyjne akcesoria do włosów,
elastyczne wstążki, kokardy do włosów, koraliki, inne niż
do wyrobu biżuterii, igły, guziki, girlandy sztuczne, gąbki
do upinania włosów w kok, kosmyki włosów, kwiaty
sztuczne, łaty przyklejane na gorąco do reperacji wyrobów włókienniczych, naparstki do szycia, ozdobne plakietki, artykuły pasmanteryjne z wyjątkiem nici, pióra jako
dodatki do ubrań, sztuczne owoce, szpilki do włosów,
spinki jako klamerki do włosów, spinki do włosów, siatki
na włosy, przepaski do włosów, poduszeczki do igieł, poduszeczki do szpilek, spinki wsuwki do włosów, sprężynki
do włosów jako akcesoria do włosów, sprężynki jako akcesoria do włosów, sztuczne rośliny, wsuwki do kręcenia
włosów, wsuwki do włosów, zamki błyskawiczne, zamki
błyskawiczne do toreb, zawieszki, inne niż do biżuterii,
łańcuszków lub breloków do kluczy, 28 artykuły gimnastyczne, balony, bobsleje, bodyboard, butelki do karmienia lalek, broń zabawkowa, buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, gra w domino, gra w kulki, gry planszowe, gry polegające na budowaniu, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry
z obręczami, grzechotki, figurki do zabawy, dyski latające,
dyski sportowe, dżojstiki do gier wideo, dzwonki na choinkę, deskorolki, dętki do piłek do gry, domki dla lalek, drony (zabawki), choinki z materiałów syntetycznych, deski
do pływania, gwizdki jako wabiki myśliwskie, hantle, hulajnogi jako zabawki, huśtawki, kalejdoskopy, kapiszony
do pistoletów jako zabawki, kapiszony wybuchowe jako
zabawki, kapoki do pływania, karty do bingo, karty do gry,
kije do gier, kije golfowe, kije hokejowe, konstrukcyjne
klocki do zabawy, koła do ruletki, kołowrotki wędkarskie,
konfetti, końcówki do kijów bilardowych, konie na biegunach jako zabawki, kontrolery do konsoli gier, maty z zabawkami dla niemowląt, maski zabawkowe, łyżwy, łyżworolki, łuki do strzelania, łóżka dla lalek, lotnie, lalki, latawce,
lotki jako gry, kości do gry, kreda do kijów bilardowych,
kręgle, kubki na kości do gry, kule bilardowe, misie pluszowe, modele będące zabawkami, modele pojazdów
w zmniejszonej skali, ochraniacze jako części strojów
sportowych, ochraniacze na łokcie jako artykuły sportowe, ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, papierowe czapeczki na przyjęcia,
pasy do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów jako artykuły sportowe, pierścienie do rzucania jako gry, piłki
do gier, piłki do gier i zabaw, płetwy do pływania, plansze
do gry w warcaby, pluszowe zabawki z przymocowanym
kocykiem, pneumatyczne pistolety jako zabawki, sanki
jako artykuły sportowe, samochody do zabawy, rzutki
strzelnicze jako tarcze, rzutki, strzałki jako gra, rowery trójkołowe dla dzieci jako zabawki, rzut podkową jako gry,
roboty zabawkowe, rękawice golfowe, rękawice do gier,
rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla
pałkarzy jako akcesoria do gier, pojazdy zdalnie sterowane
do zabawy, podbieraki dla wędkarzy, proce jako artykuły
sportowe, przybory do łucznictwa, przyrządy stosowane
do ćwiczeń fizycznych, siatki tenisowe, śmieszne gadżety
na imprezy, tańce jako bibeloty, podarki na przyjęcia,
śnieg sztuczny na choinki, śnieżne kule, spławiki wędkarskie, sprzęt do gier wideo, sprzęt wędkarski, stojaki
do choinek, stoły do piłkarzyków, szachownice, szachy,
szpule do latawców, tarcze strzelnicze, warcaby, wędki,
wiszące karuzele dla dzieci jako mobile, układanki jako
puzzle, trampoliny, trampoliny jako artykuły sportowe,
torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, torby na narty
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i deski surfingowe, torby na sprzęt do krykieta, wózki
na torby golfowe, worki treningowe, wrotki, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki wypchane, zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania jako zabawki, żetony do gier hazardowych, żyłki wędkarskie, 35 dekoracja
wystaw sklepowych, administrowanie programami lojalności konsumenta, pokazy towarów, negocjowanie umów
biznesowych dla osób trzecich, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, produkcja
filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingowe, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem bilbordów jako tablic reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej,
w związku z towarami: kosmetyki, kosmetyki dla dzieci,
zestawy kosmetyków, preparaty do mycia i pielęgnacji
ciała, perfumowane balsamy do ciała - preparaty toaletowe, środki perfumeryjne i zapachowe, żele do ciała, żele
do opalania, balsamy do opalania, balsamy samoopalające - kosmetyki, mydła, olejki zapachowe, olejki do masażu,
preparaty blokujące promieniowanie słoneczne, magnesy
na lodówkę, pokrowce na smartfony, etui na smartfony,
maski do pływania, gogle do pływania, okulary przeciwsłoneczne, biżuteria, broszki - biżuteria, zawieszki - biżuteria, łańcuszki - biżuteria, biżuteria z bursztynu, breloki
do kluczy- kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi
zawieszkami, globusy, gumki do ścierania, gazety, fotografie wydrukowane, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, etykiety z papieru lub kartonu, dozowniki taśmy
przylepnej jako artykuły biurowe, ekierki do rysowania,
filtry do kawy papierowe, klamerki, klipsy do papieru,
krauk jako klej rybi do papieru lub do użytku domowego,
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, kartki z życzeniami, karton, karty, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, karty pocztowe, książki, kreda
do pisania, komiksy, kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z papieru lub kartonu,
materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały
drukowane, materiały piśmienne, maty papierowe, notatniki jako notesy, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne,
obrazy i zdjęcia, papier ryżowy, papier w arkuszach jako
artykuły piśmienne, papierowe podkładki pod szklanki,
pastele jako kredki, pędzle, periodyki jako czasopisma, pinezki, pióra i długopisy jako artykuły biurowe, pióra kulkowe, pióra ze stali, podstawki na stół papierowe, podstawki
pod kufle do piwa, podstawki do długopisów i ołówków,
przybory szkolne jako artykuły piśmienne, przyciski do papieru, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, pudełka na pióra, pudełka z farbami jako artykuły szkolne,
ramki i stojaki do fotografii, ręczniki do twarzy papierowe,
ręczniki papierowe, rysiki, rysunki, segregatory na luźne
kartki, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty
do dokumentów, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania w postaci zestawów, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania jako artykuły papiernicze, temperówki
do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, torby papierowe, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych,
torebki do pakowania jako koperty, woreczki z papieru lub
tworzyw sztucznych, torebki z tworzyw sztucznych
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na odchody zwierząt domowych, tuby z tektury, wstążki
papierowe, zakładki do książek, wzory do haftowania,
wzory do kalkowania, wałki do malowania ścian, worki
na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych,
wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, zakładki do stron, zakreślacze, zeszyty do pisania
lub rysowania, zszywacze jako artykuły biurowe, zszywki
biurowe, dzbanki, dozowniki mydła, doniczki okienne, doniczki na kwiaty, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki
nieelektryczne, deski do krojenia chleba, deski do krojenia
do kuchni, butelki, butelki chłodnicze, butelki na napoje
dla podróżnych, dzbanki do kawy, nieelektryczne, dzbanki
do parzenia kawy nieelektryczne, filiżanki, foremki do wycinania ciasteczek, formy do ciast i ciastek, formy, foremki
jako przybory kuchenne, formy i foremki jako przybory
kuchenne, frytownice nieelektryczne, gąbki czyszczące,
gąbki do użytku domowego, gąbki ścierne do szorowania
skóry, gąbki toaletowe, konewki, kieliszki do jajek, grzebienie, gofrownice do ciast nieelektryczne, kosze do użytku
domowego, kosze na chleb do użytku domowego, kosze
na papier, kosze na śmieci, kubki, kubki z papieru lub
z tworzyw sztucznych, kubły, foremki do lodu, łopatki
do ciast, łopatki do użytku domowego, łopatki do użytku
kuchennego, łyżki do butów, łyżki do lodów, łyżki do mieszania jako przybory kuchenne, naczynia na napoje, mydelniczki, naczynia ceramiczne, shakery jako naczynia
do mieszania koktajli, miseczki, miski ze szkła, młynki
do pieprzu, ręczne, młynki do użytku domowego, ręczne,
miotły, miednice jako naczynia, mieszadełka do koktajli,
blendery jako miksery, nieelektryczne, do celów domowych, menażki, metalowe naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, naczynia szklane do napojów,
ozdoby z porcelany, pojemniki termoizolacyjne, pojemniki
kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki na kleje, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, podkładki
pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych,
podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, koszyki piknikowe z naczyniami, półmiski służące
jako tace, półmiski do jarzyn, przenośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne, przybory kuchenne, przybory kuchenne nieelektryczne, przybory toaletowe, przykrywki
do dań, przyrządy do krojenia ciasta, salaterki, rękawice
do grilla, rękawice do piekarnika, rękawice do użytku domowego, rękawice kuchenne, rękawice ogrodnicze, rękawice do mycia samochodów, pudełka na herbatę, pucharki na owoce, pudełka na słodycze, pudełka obiadowe,
pudełka szklane, serwisy do herbaty, serwisy do kawy jako
zastawa stołowa, serwisy jako zastawa stołowa, skarbonki,
skarbonki-świnki, słoiki na ciastka, słomki do picia, solniczki, spodeczki, spryskiwacze, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, szklane naczynia do picia, szczypce
do sałaty, szczypce do lodu, szczypce do cukru, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne,
szczotki, tace do użytku domowego, tace papierowe,
do użytku domowego, talerze, talerze jednorazowego
użytku, talerze papierowe, termoizolacyjne pojemniki
na żywność, termosy, termosy do napojów, wiaderka
do kostek lodu, wazy do zup, wazony, wanienki dla niemowląt przenośne, torby izotermiczne, zastawa stołowa,
zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zraszacze,
odzież, nakrycia głowy, czapki z daszkiem, kapelusze przeciwsłoneczne, obuwie, japonki, obuwie na plażę, klapki,
obuwie plażowe, kostiumy kąpielowe, broszki jako dodatki do ubrań, dekoracyjne akcesoria do włosów, elastyczne
wstążki, kokardy do włosów, koraliki, inne niż do wyrobu
biżuterii, igły, guziki, girlandy sztuczne, gąbki do upinania
włosów w kok, kosmyki włosów, kwiaty sztuczne, łaty
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przyklejane na gorąco do reperacji wyrobów włókienniczych, naparstki do szycia, ozdobne plakietki, artykuły pasmanteryjne z wyjątkiem nici, pióra jako dodatki do ubrań,
sztuczne owoce, szpilki do włosów, spinki jako klamerki
do włosów, spinki do włosów, siatki na włosy, przepaski
do włosów, poduszeczki do igieł, poduszeczki do szpilek,
spinki wsuwki do włosów, sprężynki do włosów jako akcesoria do włosów, sprężynki jako akcesoria do włosów,
sztuczne rośliny, wsuwki do kręcenia włosów, wsuwki
do włosów, zamki błyskawiczne, zamki błyskawiczne
do toreb, zawieszki, inne niż do biżuterii, łańcuszków lub
breloków do kluczy, artykuły gimnastyczne, balony, bobsleje, bodyboard, butelki do karmienia lalek, broń zabawkowa, buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, gra
w domino, gra w kulki, gry planszowe, gry polegające
na budowaniu, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry z obręczami, grzechotki, figurki do zabawy, dyski latające, dyski sportowe,
dżojstiki do gier wideo, dzwonki na choinkę, deskorolki,
dętki do piłek do gry, domki dla lalek, drony - zabawki,
choinki z materiałów syntetycznych, deski do pływania,
gwizdki jako wabiki myśliwskie, hantle, hulajnogi jako zabawki, huśtawki, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów
jako zabawki, kapiszony wybuchowe jako zabawki, kapoki
do pływania, karty do bingo, karty do gry, kije do gier, kije
golfowe, kije hokejowe, konstrukcyjne klocki do zabawy,
koła do ruletki, kołowrotki wędkarskie, konfetti, końcówki
do kijów bilardowych, konie na biegunach jako zabawki,
kontrolery do konsoli gier, maty z zabawkami dla niemowląt, maski zabawkowe, łyżwy, łyżworolki, łuki do strzelania,
łóżka dla lalek, lotnie, lalki, latawce, lotki jako gry, kości
do gry, kreda do kijów bilardowych, kręgle, kubki na kości
do gry, kule bilardowe, misie pluszowe, modele będące
zabawkami, modele pojazdów w zmniejszonej skali,
ochraniacze jako części strojów sportowych, ochraniacze
na łokcie jako artykuły sportowe, ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, papierowe
czapeczki na przyjęcia, pasy do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów jako artykuły sportowe, pierścienie
do rzucania jako gry, piłki do gier, piłki do gier i zabaw,
płetwy do pływania, plansze do gry w warcaby, pluszowe
zabawki z przymocowanym kocykiem, pneumatyczne pistolety jako zabawki, sanki jako artykuły sportowe, samochody do zabawy, rzutki strzelnicze jako tarcze, rzutki,
strzałki jako gra, rowery trójkołowe dla dzieci jako zabawki, rzut podkową jako gry, roboty zabawkowe, rękawice
golfowe, rękawice do gier, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla pałkarzy jako akcesoria do gier,
pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, podbieraki dla
wędkarzy, proce jako artykuły sportowe, przybory do łucznictwa, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, siatki tenisowe, śmieszne gadżety na imprezy, tańce jako bibeloty, podarki na przyjęcia, śnieg sztuczny na choinki,
śnieżne kule, spławiki wędkarskie, sprzęt do gier wideo,
sprzęt wędkarski, stojaki do choinek, stoły do piłkarzyków,
szachownice, szachy, szpule do latawców, tarcze strzelnicze, warcaby, wędki, wiszące karuzele dla dzieci jako mobile, układanki jako puzzle, trampoliny, trampoliny jako
artykuły sportowe, torby na kije golfowe, na kółkach lub
bez, torby na narty i deski surfingowe, torby na sprzęt
do krykieta, wózki na torby golfowe, worki treningowe,
wrotki, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki wypchane, zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania jako zabawki, żetony do gier hazardowych, żyłki wędkarskie, 38 transmisja programów telewizyjnych, transmisja programów radiowych, transmisja plików cyfrowych,
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transfer strumieniowy danych, przesyłanie wiadomości,
przesyłanie on-line kartek z życzeniami, 41 fotografia, organizowanie loterii, organizowanie konkursów w ramach
edukacji lub rozrywki, organizowanie i prowadzenie konferencji, produkcja mikrofilmów, udostępnianie filmów
on-line nie do pobrania, 42 projektowanie opakowań.
(210)
(731)
(540)
(540)

512089
(220) 2020 03 30
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
Czujnik do Generowania Bodźca

(531) 26.01.01, 26.01.02, 16.03.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne,
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, 10 aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparatura analityczna do celów medycznych, 35 reklama, dystrybucja, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, plakaty reklamowe, kreowanie wizerunku, usług i towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, sprzedaż,
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie
działalności gospodarczej, usługi zgrupowania produktów
w celu umożliwienia obejrzenia towaru i dokonanie zakupu,
42 usługi inżynierów lub naukowców w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów na polu naukowym
i technologicznym (w tym doradztwo technologiczne), badania naukowe, analizy przemysłowe i usługi badawcze.
(210)
(731)
(540)
(540)

512096
(220) 2020 03 30
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
Okulary Monitorujące Zachowanie Badanego

(531) 16.03.17, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne,
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, 10 aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparatura analityczna do celów medycznych, 35 reklama, dystrybucja, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, plakaty reklamowe, kreowanie wizerunku, usług i towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, sprzedaż,
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie
działalności gospodarczej, usługi zgrupowania produktów
w celu umożliwienia obejrzenia towaru i dokonanie zakupu,
42 usługi inżynierów lub naukowców w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów na polu naukowym
i technologicznym (w tym doradztwo technologiczne), badania naukowe, analizy przemysłowe i usługi badawcze.
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(210) 512192
(220) 2020 04 04
(731) KALINOWSKI MARCIN, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) SÖVEA
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, materiały nieprzetworzone i półprzetworzone zawarte w tej klasie, będące półproduktami: fiszbin, surowiec lub
półprodukt, fiszbin, bambus, pianka morska, pianka morska
jako materiał surowy lub częściowo przetworzony, plecionki
ze słomy z wyjątkiem mat, rattan jako materiał nieprzetworzony lub częściowo przetworzony, rotang - trzcinopalma,
ratan, siano onigaya jako materiał surowy lub częściowo
przetworzony, sploty słomiane, słomiane sploty- warkocze,
trzcina jako materiał do wyplatania, trzcina jako materiał surowy lub częściowo przetworzony, wiklina, drobne wyroby
niemetalowe, drabiny i ruchome schody, niemetalowe, plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, budy,
kojce i legowiska dla zwierząt domowych, 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: taśmy drewniane, taśmy korkowe, dekoracje wiszące
jako ozdoby, dekoracyjne płyty ścienne [meble] nietekstylne.
(210)
(731)
(540)
(540)

512806
(220) 2020 04 23
KASPEREK SYLWIA, Dziwiszów
(znak słowno-graficzny)
KeyMed MEDYCYNA REGENERACYJNA

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne, chirurgiczne, stomatologiczne, weterynaryjne, protezy kończyn,
oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 35 sprzedaż aparatury i instrumentów medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych,
weterynaryjnych, sprzedaż protez kończyn, oczu i zębów,
sprzedaż artykułów ortopedycznych, sprzedaż materiałów
do zszywania stosowanych w chirurgii, sprzedaż urządzeń
do obróbki fibryny bogato płytkowej, probówek do próżniowego poboru krwi, probówek do fibryny bogato płytkowej, stojaków na probówki do próżniowego poboru krwi,
wirówek laboratoryjnych do pozyskiwania osocza, bogato
płytkowego i fibryny bogato płytkowej, 39 dystrybucja aparatury i instrumentów medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych, weterynaryjnych, dystrybucja protez kończyn,
oczu i zębów, dystrybucja artykułów ortopedycznych, dystrybucja materiałów do zszywania stosowanych w chirurgii,
dystrybucja urządzeń do obróbki fibryny bogato płytkowej,
probówek do próżniowego poboru krwi, probówek do fibryny bogato płytkowej, stojaków na probówki do próżniowego poboru krwi, wirówek laboratoryjnych do pozyskiwania osocza bogato płytkowego i fibryny bogato płytkowej,
41 organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu medycyny regeneracyjnej i estetycznej, organizowanie i prowadzenie warsztatów z zakresu medycyny regeneracyjnej i estetycznej, organizowanie i prowadzenie kursów szkoleniowych
z zakresu medycyny regeneracyjnej i estetycznej, organizowanie i prowadzenie konferencji z zakresu medycyny rege-
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neracyjnej, organizowanie i prowadzenie kongresów z zakresu medycyny regeneracyjnej, organizowanie i prowadzenie
seminariów z zakresu medycyny regeneracyjnej, organizowanie i prowadzenie sympozjów z zakresu medycyny regeneracyjnej, 42 badania naukowe i usługi naukowe w dziedzinie medycyny, prace rozwojowe w dziedzinie medycyny.
514287
(220) 2020 06 02
BEANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Hostynne-Kolonia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BeanPol
(210)
(731)

(531) 05.07.01, 05.09.19, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 1 środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż
fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], 7 maszyny do pakowania, maszyny do separowania
zboża, maszyny rolnicze, maszyny wibracyjne [rolnicze maszyny], maszyny uprawowe do użytku rolniczego, 29 rośliny
strączkowe przetworzone, 30 zboża, mączka z roślin strączkowych, suszone ziarna pełnego zboża, 31 rośliny strączkowe, rośliny suszone, rośliny świeże, surowe zboża, 39 pakowanie produktów, pakowanie żywności, pakowanie produktów spożywczych.
514409
(220) 2020 06 04
KASAMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MAGNOLIA PARK
(510), (511) 35 wynajmowanie miejsc na umieszczanie
ogłoszeń lub reklam, organizacja wystaw, targów, pokazów
i promocji w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie kierowania i zarządzania działalnością
gospodarczą, 36 wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
wynajmowanie pomieszczeń do celów handlowych, wynajmowanie mieszkań, usługi pośrednictwa w sprawach
związanych z nieruchomościami, pośrednictwo w wynajmie
nieruchomości mieszkalnych i biurowych, pośrednictwo
w wynajmie powierzchni handlowych, administrowanie
nieruchomościami (na zlecenie osób trzecich), w tym kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, wycena nieruchomości, obsługa administracyjna
budynków mieszkalnych i biurowych, usługi wynajmu,
dzierżawy nieruchomości, pośrednictwo w najmie i handlu
nieruchomościami, usługi polegające na doradztwie w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości, pośredniczenie
w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane,
pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu
nieruchomości, mieszkań, powierzchni handlowej, zarządzanie nieruchomościami, usługi doradcze w zakresie inwestycji
na rynku nieruchomości, usługi finansowe, zarządzanie inwestycjami budowlanymi, doradztwo w zakresie kierowania
i zarządzania inwestycjami budowlanymi, 37 usługi związane
z budownictwem komercyjnym, 39 wynajem miejsc parkingowych, wynajem garaży, usługi administrowania miejscami
parkingowymi, usługi parkingowe, 43 wynajem noclegów,
usługi hotelarskie.
(210)
(731)
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514410
(220) 2020 06 04
KASAMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MAGNOLIA OFFICE PARK
(510), (511) 35 wynajmowanie miejsc na umieszczanie
ogłoszeń lub reklam, organizacja wystaw, targów, pokazów
i promocji w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie kierowania i zarządzania działalnością
gospodarczą, 36 wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
wynajmowanie pomieszczeń do celów handlowych, wynajmowanie mieszkań, usługi pośrednictwa w sprawach
związanych z nieruchomościami, pośrednictwo w wynajmie
nieruchomości mieszkalnych i biurowych, pośrednictwo
w wynajmie powierzchni handlowych, administrowanie
nieruchomościami (na zlecenie osób trzecich), w tym kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, wycena nieruchomości, obsługa administracyjna
budynków mieszkalnych i biurowych, usługi wynajmu,
dzierżawy nieruchomości, pośrednictwo w najmie i handlu
nieruchomościami, usługi polegające na doradztwie w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości, pośredniczenie
w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane,
pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu
nieruchomości, mieszkań, powierzchni handlowej, zarządzanie nieruchomościami, usługi doradcze w zakresie inwestycji
na rynku nieruchomości, usługi finansowe, zarządzanie inwestycjami budowlanymi, doradztwo w zakresie kierowania
i zarządzania inwestycjami budowlanymi, 37 usługi związane
z budownictwem komercyjnym, 39 wynajem miejsc parkingowych, wynajem garaży, usługi administrowania miejscami
parkingowymi, usługi parkingowe, 43 wynajem noclegów,
usługi hotelarskie.
(210)
(731)

514411
(220) 2020 06 04
KASAMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MAGNOLIA BUSINESS PARK
(510), (511) 35 wynajmowanie miejsc na umieszczanie
ogłoszeń lub reklam, organizacja wystaw, targów, pokazów
i promocji w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie kierowania i zarządzania działalnością
gospodarczą, 36 wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
wynajmowanie pomieszczeń do celów handlowych, wynajmowanie mieszkań, usługi pośrednictwa w sprawach
związanych z nieruchomościami, pośrednictwo w wynajmie
nieruchomości mieszkalnych i biurowych, pośrednictwo
w wynajmie powierzchni handlowych, administrowanie
nieruchomościami (na zlecenie osób trzecich), w tym kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, wycena nieruchomości, obsługa administracyjna
budynków mieszkalnych i biurowych, usługi wynajmu,
dzierżawy nieruchomości, pośrednictwo w najmie i handlu
nieruchomościami, usługi polegające na doradztwie w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości, pośredniczenie
w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane,
pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu
nieruchomości, mieszkań, powierzchni handlowej, zarządzanie nieruchomościami, usługi doradcze w zakresie inwestycji
na rynku nieruchomości, usługi finansowe, zarządzanie inwestycjami budowlanymi, doradztwo w zakresie kierowania
i zarządzania inwestycjami budowlanymi, 37 usługi związane
z budownictwem komercyjnym, 39 wynajem miejsc parkin(210)
(731)
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gowych, wynajem garaży, usługi administrowania miejscami
parkingowymi, usługi parkingowe, 43 wynajem noclegów,
usługi hotelarskie.
(210) 514667
(220) 2020 06 12
(731) Doppelherz Pharma GmbH, Flensburg, DE
(540) (znak słowny)
(540) DOPPELSIL
(510), (511) 5 produkty lecznicze stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji.
(210)
(731)
(540)
(540)

514707
(220) 2020 06 14
TRANSBUD NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Reda
(znak słowno-graficzny)
transbud 26-28 Mj/kg EKOGROSZEK LAWA
Zapakowano przez: TRANSBUD  
e-mail: transbud@transbud.biz
WARTOŚĆ OPAŁOWA 26-28 MJ/KG
UZIARNIENIE 5-25 MM SPIEKALNOŚĆ
RI 0-10 Przechowywanie produktu: Zaleca się
przechowywać pod zadaszeniem. Chronić
przed bezpośrednim działaniem warunków
atmosferycznych.

(531)

27.05.01, 01.01.01, 26.04.02, 26.02.01, 26.13.01, 26.11.03,
29.01.13
(510), (511) 4 paliwa i materiały oświetleniowe, węgiel-ekogroszek lawa.
514796
(220) 2020 06 16
POLSKIE MIĘSO I WĘDLINY ŁUKOSZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chybie
(540) (znak słowny)
(540) Strefa Indyka
(510), (511) 29 gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny
składnik], liofilizowane mięso, mięso gotowane, mięso gotowe do spożycia, mięso i wędliny, mięso i wyroby mięsne,
mięso konserwowane, mięso mielone [mięso siekane], mięso
mrożone, mięso pieczone, mięso pokrojone w plastry, mięso solone, mięso w puszce [konserwy], mięso świeże, mięso
(210)
(731)
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wędzone, mięso z indyka, paczkowane mięso, przyrządzone mięso konserwowe w puszce, smażone mięso, wędliny,
buliony mięsne, burgery mięsne, ekstrakty mięsne, galaretki
mięsne, galarety mięsne, konserwy mięsne, pasty mięsne
(w tym pasztety, smalec), potrawy mięsne gotowane, produkty mięsne mrożone, produkty mięsne w formie burgerów, przetworzone produkty mięsne, zupy i wywary, ekstrakty mięsne.
515031
(220) 2020 06 22
MARPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUSINESS ROYALS KING SIZE FILTER ENGLAND

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 etui do ładowania papierosów elektronicznych, elektroniczne pudełka na papierosy z możliwością
doładowania, 34 przewodowy waporyzator do elektronicznych papierosów i elektronicznych urządzeń do palenia,
tytoń surowy lub preparowany, wyroby tytoniowe, w tym
cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do zwijania własnych
papierosów, tytoń fajkowy, tytoń do żucia, tytoń tabakowy,
papierosy kretek do celów innych niż medyczne, snus, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), artykuły dla palaczy, w tym bibułka papierosowa, gilzy papierosowe, filtry
papierosowe, puszki tytoniowe, pudełka na papierosy i popielniczki, fajki, aparaty kieszeniowe do zwijania 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 urządzenia do palenia, papierosy elektroniczne, papierosy elektroniczne jako substytut tradycyjnych
papierosów, urządzenia elektroniczne do inhalacji aerozolu
zawierającego nikotynę, waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, tytoń i produkty tytoniowe, substytuty
tytoniu, artykuły dla palaczy do elektronicznych papierosów, części i wyposażenie wszystkich wyżej wymienionych
produktów ujęte w klasie 34, urządzenia do gaszenia podgrzewanych papierosów, cygar i podgrzewanych patyczków
tytoniowych, futerały ochronne i futerały na elektroniczne
papierosy i elektroniczne urządzenia do palenia.
(210) 515189
(220) 2020 06 25
(731) SZOZDA PAULINA GRYFNY DESIGN, Żory
(540) (znak słowny)
(540) Gryfny Design
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania opinii publicznej (poprzez internet, portale społecznościowe), badania
rynkowe (poprzez internet, portale społecznościowe), mar-
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keting ukierunkowany, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, optymalizacja
stron internetowych, outsourcing [doradztwo biznesowe],
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, profilowanie
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych,
reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie koncepcji reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi
marketingowe.
515218
(220) 2020 06 26
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) KWK RYDUŁTOWY
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania
węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla
i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja,
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych,
usługi transportowe.
(210)
(731)

(210) 515313
(220) 2020 06 29
(731) ANDROS Société en nom collectif, Biars-sur-Cère, FR
(540) (znak słowny)
(540) MocOwoc
(510), (511) 29 warzywa suszone, suszone owoce, konserwowane owoce, warzywa konserwowane, mrożone warzywa, mrożone owoce, warzywa gotowane, owoce gotowane, galaretki, dżemy, kompoty, owoce w puszkach, skórki
owocowe, owoce lukrowane, owoce krystalizowane, kompozycje owoców przetworzonych, owoce konserwowane
w alkoholu, pasta z owoców tłoczonych, miąższ owoców,
sałatki owocowe, kremy owocowe, musy owocowe, koktajle mleczne, 30 lód spożywczy, kruszony lód, lody, sorbety (lody), mrożone jogurty, 32 napoje na bazie owoców,
syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania
napojów, soki, napoje na bazie owoców lub warzyw, bezalkoholowe wyciągi z owoców, owocowe nektary, bezalkoholowe, sorbety [napoje], napoje mrożone, mrożony napój
z aromatem owocowym, soki warzywne [napoje], woda
kokosowa jako napój, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka,
napoje na bazie orzechów i soi, napoje na bazie owsa [niebędące substytutami mleka], soki warzywne na bazie ryżu,
soi, migdałów, owsa, kokosa oraz orzecha laskowego, soki
owocowe na bazie ryżu, soi, migdałów, owsa, kokosa oraz
orzecha laskowego.
(210) 515334
(220) 2020 06 29
(731) FUNDACJA FILMOWA WARSZAWA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) LAF
(510), (511) 41 organizowanie festiwali.

Nr ZT47/2020

515459
(220) 2020 07 02
YAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) abilite

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.13, 01.01.01,
01.01.02, 01.01.10
(510), (511) 2 tonery, 9 klawiatury, myszy do komputera,
bezprzewodowe myszy do komputerów, podkładki pod
myszy, podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod
nadgarstki dla użytkowników myszy komputerowych, obudowy komputerowe, słuchawki, słuchawki bezprzewodowe,
słuchawki bezprzewodowe do tabletów, słuchawki do gier
z wirtualną rzeczywistością, słuchawki douszne do telefonów komórkowych, słuchawki muzyczne, słuchawki osobiste do urządzeń do transmisji dźwięku, słuchawki [zakładane
na głowę], słuchawki stereofoniczne, słuchawki z mikrofonem do komunikacji, słuchawki z redukcją hałasu, słuchawki
[douszne], etui na telefony komórkowe, futerały na telefony
komórkowe, osłony na telefony komórkowe, skórzane etui
na telefony komórkowe, uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe, aktywne czujniki podczerwieni, mikrofalowe czujniki do wykrywania intruzów, 11 oprawy oświetleniowe, źródła światła [inne niż do celów medycznych lub
fotograficznych], 28 myszy do gier komputerowych.
515517
(220) 2020 07 02
FABRYKA CZEKOLADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FABRYKA CZEKOLADY
(210)
(731)

(531) 29.01.07, 27.05.01, 07.01.25
(510), (511) 35 usługi w zakresie zarządzania i administrowania działalnością gospodarczą, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania i administrowania działalnością instytucji kulturalnych i edukacyjnych, usługi w zakresie prac biurowych, usługi w zakresie
reklamy, marketingu i promocji sprzedaży, usługi w zakresie
reklamy, marketingu i promocji sprzedaży prowadzone za pośrednictwem radia, telewizji, prasy lub sieci komputerowej,
usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży
świadczone z wykorzystaniem billboardów, afiszy, plakatów,
neonów, flag i transparentów, usługi polegające na dostarczaniu informacji o charakterze handlowym, biznesowym,
reklamowym i marketingowym, w tym usługi świadczone
za pomocą stron internetowych i mediów społecznościowych, usługi public relations, usługi w zakresie edycji i publi-
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kacji tekstów promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie
rozpowszechniania materiałów promocyjnych i reklamowych
w postaci próbek, ulotek, katalogów, prospektów i broszur,
usługi w zakresie organizowania i prowadzenia wystaw, festynów, targów, pokazów, loterii, zawodów i konkursów w celach
reklamowych i promocyjnych, usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych wyżej
usług, 36 usługi w zakresie administrowania i zarządzania
nieruchomościami, usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie kupna, sprzedaży, zamiany, dzierżawy
i najmu nieruchomości, usługi polegające na pośredniczeniu
w pozyskiwaniu gruntów pod inwestycje budowlane oraz
w zawieraniu umów sprzedaży, najmu lub dzierżawy obiektów i lokali mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz
obiektów użyteczności publicznej, przeznaczonych do sprzedaży, wynajęcia lub wydzierżawienia, usługi pośrednictwa
w sprawach dotyczących kupna, sprzedaży, zamiany, wynajmu i/lub dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie wyceny
nieruchomości, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
w zakresie wszystkich wymienionych wyżej usług, 41 usługi
z zakresu kultury, edukacji i rozrywki, usługi w zakresie organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub
rozrywkowym, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia imprez o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub rozrywkowym, usługi w zakresie udzielania informacji o wydarzeniach
i imprezach kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych oraz
rezerwacji miejsc na te imprezy i wydarzenia, usługi w zakresie
organizacji, prowadzenia i obsługi zjazdów, kongresów, konferencji, sympozjów, seminariów i szkoleń, usługi w zakresie
organizacji i prowadzenia zajęć, konkursów i wystaw o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub rozrywkowym, usługi muzeów, usługi w zakresie udostępniania obiektów muzealnych,
usługi w zakresie udostępniania pomieszczeń i sprzętu muzealnego, usługi w zakresie wystaw muzealnych, w tym wystaw
stałych i czasowych, usługi kustoszy muzealnych, przewodników muzealnych i animatorów kultury, usługi redaktorskie
i wydawnicze, usługi w zakresie publikowania tekstów, innych
niż teksty reklamowe, usługi w zakresie publikacji książek, czasopism, broszur, ulotek i materiałów informacyjnych, edukacyjnych i instruktażowych, usługi w zakresie dystrybucji książek,
czasopism, broszur, ulotek i materiałów informacyjnych, edukacyjnych i instruktażowych, usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych wyżej
usług.
(210) 515608
(220) 2020 07 06
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) NETSKIN
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, preparaty przeciwsłoneczne
i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej,
środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
olejki esencjonalne, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy
ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski
kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty
i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do ciała, twarzy,
skóry głowy do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji
skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.
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515617
(220) 2020 07 06
GEMZAŁA WOJCIECH RATOWNIK24 - WOJCIECH
GEMZAŁA, Tomaszów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA LUMEDA

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 24.13.09, 26.11.12, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 39 transport, transport lądowy, transport drogowy, transport pasażerski, transport lądowy osób, transport
osób drogą lądową, usługi w zakresie transportu drogowego
dla osób, transport drogowy podróżnych, transport drogowy
pasażerów, transport lądowy podróżnych, transport pasażerów
mikrobusem, pasażerski transport samochodowy, transport
bagażu pasażerów, transport bagażu podróżnego, usługi transportowe, usługi transportu mikrobusami, usługi transportu pojazdami, usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu
osób, organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich
za pośrednictwem aplikacji, organizacja transportu osobowego
na rzecz osób trzecich poprzez aplikację on-line, czarterowanie
transportu, organizowanie transportu, logistyka transportu, rezerwowanie transportu, wynajmowanie transportu drogowego, organizowanie transportu pasażerskiego, wypożyczanie
środków transportu, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, organizowanie transportu dla pasażerów biznesowych,
udzielanie informacji dotyczących transportu pasażerskiego,
usługi rezerwacji w zakresie transportu, usługi konsultacyjne
związane z transportem, skomputeryzowane planowanie związane z transportem, rezerwacja miejsc na transport pojazdami
silnikowymi, usługi rezerwacji w zakresie transportu lądowego, usługi w zakresie organizowania transportu podróżnych,
zapewnianie wynajętych pojazdów do transportu pasażerów,
udostępnianie danych związanych z transportem pasażerów,
usługi informacyjne związane z metodami transportu, usługi
agencyjne w zakresie organizowania transportu podróżnych,
usługi transportu osób niepełnosprawnych, zapewnianie transportu drogowego osobom w podeszłym wieku, transport pacjentów karetką, transport pacjentów samochodem, transport
pacjentów mikrobusem, usługi transportu chorych, 41 kursy
szkoleniowe, kursy instruktażowe, prowadzenie kursów, zapewnianie kursów instruktażowych, zapewnianie kursów szkoleniowych, prowadzenie kursów edukacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów instruktażowych,
produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, usługi w zakresie zapewniania kursów
szkoleniowych, usługi doradztwa dotyczące opracowywania
kursów szkoleniowych, organizowanie uczestnictwa uczniów
w kursach edukacyjnych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych wykładach, organizacja szkoleń, szkolenia edukacyjne, szkolenie zaawansowane, wyznaczanie standardów szkoleń, szkolenia dla dorosłych, organizowanie
programów szkoleniowych, doradztwo w zakresie szkoleń,
warsztaty w celach szkoleniowych, usługi instruktażowe i szkoleniowe, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych,
usługi edukacji medycznej, nauczanie w dziedzinie medycyny,
szkolenia w dziedzinie medycyny, usługi nauczania dotyczące
medycyny, zapewnianie szkoleniowych kursów medycznych,
usługi edukacyjne z zakresu medycyny, kursy szkoleniowe
związane z medycyną, projekcja filmów do celów medycznych,
doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, usługi edukacyjne
dla dorosłych dotyczące medycyny, prowadzenie seminariów
edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, organizo-
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wanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, nauczanie technik ratowania życia, usługi edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy, przygotowanie zawodowe w zakresie pierwszej
pomocy, usługi szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 44 usługi paramedyczne, usługi medycyny alternatywnej, usługi opieki zdrowotnej, udzielanie informacji zdrowotnej,
usługi doradcze w zakresie zdrowia, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, pomoc medyczna w nagłych wypadkach.
515644
(220) 2020 07 06
PMR LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PMR MARKET EXPERTS

(210)
(731)

(531) 26.15.09, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, usługi w zakresie badania rynku, gromadzenie informacji handlowych, opracowywanie informacji gospodarczych, agencje informacji handlowej,
usługi informacji biznesowej, organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, 41 przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów (szkolenia), organizacja webinariów, organizacja
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, dostarczanie informacji edukacyjnych, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, komputerowy skład
drukarski, multimedialne wydania publikacji elektronicznych,
organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu
i handlu, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie szkoleń biznesowych, organizowanie zjazdów w celach
biznesowych, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, przygotowywanie tekstów do publikacji, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, publikacja
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub
Internetu, publikowanie drogą elektroniczną, udostępnianie
elektronicznych publikacji on-line, udostępnianie publikacji
on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych, usługi wydawnicze, w tym elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych,
wydawanie gazet.
515675
(220) 2020 07 07
SKROBICH ARKADIUSZ KANCELARIA RADCY
PRAWNEGO, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SQUARE Kancelaria Prawna
(210)
(731)
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.05
(510), (511) 45 audyty zgodności z prawem, audyty zgodności z przepisami, badania prawne, doradztwo prawne
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, doradztwo prawne związane z mapowaniem patentów, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie
własności intelektualnej, mediacje, prawne administrowanie
licencjami, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], sprawy sporne (usługi pomocy w -), udzielanie licencji [usługi
prawne] w ramach publikacji oprogramowania, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi monitorowania
prawnego, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, usługi prawne w dziedzinie imigracji, usługi prawne
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.
(210) 515805
(220) 2020 07 09
(731) MAZELA BARTŁOMIEJ ASPEN-LABORATORY, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) XYLONAT
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, powłoki, rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok, barwników i tuszów, żywice
naturalne w stanie surowym, powłoki ochronne do zapobiegania rdzy i powstrzymywania korozji, rozpuszczalniki do rozcieńczania farb, rozpuszczalniki do ponownego lakierowania
pojazdów, oleje zapobiegające korozji, materiały powłokowe
w postaci olejów, środki antykorozyjne, powłoki żywiczne, woski antykorozyjne, preparaty zapobiegające matowieniu.
515806
(220) 2020 07 09
MEDIA JET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NANOTAPE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 20.01.17
(510), (511) 16 dwustronna taśma przylepna do użytku domowego, dwustronna taśma klejąca do użytku biurowego,
taśma klejąca.
(210)
(731)
(540)
(540)

515827
(220) 2020 07 10
WOJTASZEK AGNIESZKA, Kościan
(znak słowno-graficzny)
MANUFAKTURA LODOWYCH MARZEŃ
ZOBACZ JAK NATURALNE SĄ NASZE LODY!
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(531) 03.04.02, 08.01.18, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 lody, sorbety [lody], lody mleczne, lody owocowe, 43 lodziarnie.
(210)
(731)
(540)
(540)

515942
(220) 2020 07 13
SOBISZ RÓŻA ALL CENTER GROUP, Kościelisko
(znak słowno-graficzny)
Czerwone Korale Natural House

(531) 02.07.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 pensjonaty, domy gościnne.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

516021
(220) 2020 07 13
SZMUC DOMINIK EDUMARATON, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
edu marathon

29.01.12, 27.05.01, 02.01.08, 02.01.16, 02.01.23, 02.03.08,
02.03.16, 02.03.23
(510), (511) 35 doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, doradztwo organizacyjne w zakresie programów lojalnościowych dla klientów,
doradztwo w zakresie public relations, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w zakresie reklamy, marketingu, komunikacji marketingowej, doradztwo biznesowe, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarcza, zarządzanie procesami gospodarczymi
i doradztwo w tym zakresie, doradztwo dla przedsiębiorstw
przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo w zarządzaniu przemysłowym w tym analiza
kosztów i zysków, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące
kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, doradztwo
biznesowe w zakresie finansowania rozwoju, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo związane z zarządzaniem, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, 36 doradztwo w dziedzinie
zarządzania ryzykiem, doradztwo w zakresie planowania finansowego, doradztwo inwestycyjne, doradztwo finansowe, doradztwo dotyczące usług pożyczkowych, doradztwo i analiza
finansowa, doradztwo związane z pomocą finansową do celów
edukacyjnych, doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych,
pozyskiwanie finansowania, 41 doradztwo w zakresie szkoleń,
doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo
w zakresie szkoleń biznesowych, przygotowanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń.

21

516097
(220) 2020 07 15
WITALIS MAREK, WITALIS TOBIASZ BASIOR BIS
SPÓŁKA CYWILNA, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUNA ART

(210)
(731)

(531) 01.07.06, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 23 bawełna do cerowania, bawełna (przędza
i nici z -), elastyczna przędza, elastyczne paski włókna syntetycznego dla włókiennictwa, jedwab uprzędzony, jedwab
(włókno i nici z -), juta (nici, przędza z-), lniane nici i przędza, mieszane nitki i przędze wyczeskowe, mieszanki nici
i przędzy na bazie włókien nieorganicznych, mieszanki nici
i przędzy na bazie bawełny, mieszanki nici i przędzy na bazie
konopi, mieszanki nici i przędzy na bazie włókien chemicznych, mieszanki nici i przędzy na bazie jedwabiu, mieszanki
przędzy i nici na bazie wełny, nić syntetyczna, nić żeglarska,
nici bawełniane, nici do cerowania, nici do haftu, nici do szycia, nici do szycia dla włókiennictwa, nici do użytku włókienniczego, nici dziewiarskie, nici elastyczne, nici i przędza
do cerowania, nici i przędza do haftowania, nici i przędza
do szycia, nici i przędza elastyczna do celów włókienniczych,
nici i przędza odporne na gorąco, nici i przędza powlekane
gumą (do użytku włókienniczego), nici i przędza w postaci odtłuszczonych odpadów, nici i przędza z bawełny, nici
i przędza z jedwabiu, nici i przędza z juty, nici i przędza z konopi siewnych, nici i przędza z lnu, nici i przędza z włókien
chemicznych do użytku tekstylnego, nici i przędza z włókien
syntetycznych, nici i przędza z włókien rami, nici i przędza
z włókien pół-syntetycznych (chemicznie przetworzona
przędza z włókien naturalnych), nici i przędza z włókna kokosowego, nici i przędza z włókna szklanego, nici i przędza
ze sztucznego jedwabiu, nici kauczukowe, nici krzemionkowe, nici metalowe do haftu, nici skręcane, nici szewskie, nici
włoskowe, nici wykonane z przędzy bawełnianej, nici z włókien metalowych do celów włókienniczych, nici zgrzebne
z lnu dla włókiennictwa, nici zgrzebne z wełny dla włókiennictwa, nici zgrzebne z włókna naturalnego dla włókiennictwa, niemetalowa przędza dla włókiennictwa, nitka wyczeskowa, nitka wyczeskowa z jedwabiu, pasmanteria (nici),
poliestrowa przędza teksturowa, pozłacane nici do celów
włókienniczych, przędza, przędza czesankowa, przędza czesankowa wykonana z włókna naturalnego, przędza do celów
włókienniczych, przędza do cerowania, przędza do haftowania, przędza do szycia, przędza do użytku domowego,
przędza do zastosowań tekstylnych, przędza dywanowa,
przędza dziewiarska, przędza dziewiarska wykonana z materiałów akrylowych, przędza dziewiarska wykonana z nylonu,
przędza dziewiarska wykonana z wełny, przędza (elastyczna-) do użytku włókienniczego, przędza flokowa, przędza
i nici do celów włókienniczych, przędza i nici z włókien regenerowanych (do użytku włókienniczego), przędza nitkowa,
przędza papierowa (dla włókiennictwa), przędza puchowa,
przędza syntetyczna, przędza szenilowa, przędza tkana
ręcznie, przędza włókiennicza, przędza woskowa, przędza
wykonana z angory dla włókiennictwa, przędza wykonana
z politrafluoroetylenu dla włókiennictwa, przędza wykonana
z włókna węglowego dla włókiennictwa, przędza z dzikiego
jedwabiu, przędza wykonana z jedwabiu dupion, przędza
z odpadów bawełnianych, przędza z ręcznie przędzonego
jedwabiu, przędza z sierści wielbłądziej przędza z wełny angorskiej, przędza z włókien ceramicznych dla włókiennictwa,
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przędza z włókien poliestrowych do użytku tekstylnego,
przędza z włókien syntetycznych lub mieszanych do celów
włókienniczych, przędza z włosia zwierzęcego, przędza
ze sztucznego jedwabiu, przędza do sprzedaży w zestawach, przędze kaszmirowe, przędze dziewiarskie, samodział,
skręcane bawełniane nici i przędza, skręcane jedwabne nici
i przędza, skręcane konopne nici i przędza, skręcane mieszanki nici i przędzy, skręcane włókna bawełny, srebrne nici
do celów włókienniczych, surowa przędza jedwabna, szpule
z nićmi, szpulki z przędzy, uprzednio zorientowana przędza
poliestrowa, uprzędzone nici, wełna ręcznie dziana, wełna
uprzędzona, włókna cięte z tworzyw sztucznych do użytku
tekstylnego, włókna flokowane, włókna tkackie do użytku
przemysłowego, włókna tkackie stosowane w szczelinach
do pomp, włókno szklane cięte.
516136
(220) 2020 07 17
AGROSIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goliany
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWÓJ ogród
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 preparaty chemiczne dla przemysłu, środki
chemiczne dla rolnictwa i leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki
do ochrony nasion, karbonyl do ochrony roślin, nawozy
użyźniające glebę, nawozy azotowe, nawóz ptasi guano,
wapniowy nawóz cyjanamiol, cyjanamid wapniowy, fosforany, superfosfaty, ściółka, torf, humus, wodorosty, żużel,
preparaty do użyźniania gleby, środki ochrony roślin przeciw
patogenom, ziemia do upraw, formowane podłoża do uprawiania roślin składające się z torfu, preparaty bakteriologiczne, inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, preparaty biologiczne do użytku w produkcji, 3 kosmetyki, środki perfumeryjne i zapachowe, środki do higieny jamy ustnej,
preparaty do prania, preparaty myjące, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
mydła, 5 środki przeciw robactwu i do tępienia pasożytów,
fungicydy, herbicydy, insektycydy, dodatki do pasz do celów
leczniczych, środki chwastobójcze, środki dezynfekcyjne
i antyseptyczne, pestycydy, 7 maszyny i urządzenia rolnicze,
ogrodnicze i leśne, maszyny rolnicze, do robót ziemnych,
budowlane, maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące i do obróbki powierzchni, 8 narzędzia rolnicze,
ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, narzędzia do zbierania owoców [narzędzia ręczne], ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, 17 artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich
[w tym zawory] oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, węże do podlewania, węże ogrodowe, folie
z tworzyw sztucznych nie do pakowania, 31 produkty rolne,
ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, produkty i ziarna rolnicze zbóż, świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, sadzonki, cebulki, kłącza i nasiona roślin ozdobnych, owocowych, warzyw i jarzyn, karmy
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dla zwierząt gospodarskich i domowych, pasze, mieszanki
paszowe, koncentraty i superkoncentraty paszowe, dodatki
do pasz nie do celów leczniczych, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, napoje dla zwierząt domowych, kwiaty
suszone.
(210) 516140
(220) 2020 07 17
(731) LISIECKI PAWEŁ, Głuchowo
(540) (znak słowny)
(540) FOX TRAVEL
(510), (511) 39 transport, usługi przewozu, przewożenie,
transport pasażerski, autobusowe usługi transportowe, organizowanie podróży autobusem, organizowanie wycieczek
autobusowych, organizowanie wycieczek autokarowych,
organizowanie wycieczek zagranicznych, transport autobusowy, transport autokarowy pasażerów, transport pasażerów
autobusami, rezerwacja transportu.
516152
(220) 2020 07 17
FREY PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FREY PHARMA

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25, 26.11.12
(510), (511) 3 antyperspiranty, balsamy inne niż do celów
medycznych, preparaty do czyszczenia, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła dezodoryzujące i dezynfekujące, mydła
i preparaty do golenia, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
środki do konserwacja skóry, pasty, kosmetyki, preparaty
do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do odchudzania, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, mleczko
kosmetyczne, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, mydła
przeciwpotowe do stóp, pasta do butów, perfumy, środki
perfumeryjne, preparaty do prania, suche szampony, szampony, środki sanitarne, środki czyszczące, produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, pomadki do ust, woda kolońska,
woda toaletowa, krem do opalania, olejki do opalania, balsamy do opalania, woda utleniona do celów kosmetycznych,
woda zapachowa, wywabiacze plam, zestawy kosmetyków,
środki do czyszczenia zębów, preparaty do opalania, maseczki kosmetyczne, olejki eteryczne, chusteczki nawilżane
środkami kosmetycznymi, depilatory, przybory toaletowe
i kosmetyczne, 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty
i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia
zębów, preparaty i artykuły higieniczne, mineralne dodatki
do żywności, wzbogacając organizm w niezbędne witaminy, pierwiastki i mikroelementy, odżywcze i regeneracyjne
dodatki do żywności, preparaty odżywcze z mikroelementami dla ludzi, dodatki odżywcze do celów leczniczych, apteczki medyczne, środki dezynfekcyjne i odkażające, środki
pomocnicze do użytku medycznego, preparaty chemiczne
do celów medycznych i/lub farmaceutycznych, preparaty
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diagnostyczne dla celów medycznych, środki sanitarne dla
celów medycznych, implanty chirurgiczne, materiały opatrunkowe, chirurgiczne materiały opatrunkowe, lecznicze
pastylki do ssania, leki ziołowe, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, herbaty ziołowe do celów medycznych,
napoje ziołowe do użytku leczniczego, słodycze do celów
leczniczych, dietetyczna żywność do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty lecznicze, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, płyny do celów farmaceutycznych,
syropy do użytku farmaceutycznego, 25 antypoślizgowe
przybory do obuwia, bandany na szyję, bielizna wchłaniająca pot, bluzy, odzież, części odzieży, obuwia i nakryć głowy,
cholewki do butów, cholewki do obuwia, czepki kąpielowe,
daszki, daszki do czapek, odzież sportowa, odzież gimnastyczna, odzież treningowa, odzież triatlonowa, odzież gotowa, odzież wodoodporna, odzież z imitacji skóry, ogrzewacze stóp nieelektryczne, okrycia wierzchnie, palta, pantofle
domowe, pantofle kąpielowe, paski, peleryny, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie sportowe, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, podkoszulki, stroje kąpielowe,
stroje plażowe, sukienki, swetry, szale, szaliki, trykoty, T-shirty,
32 napoje, napoje bezalkoholowe, napoje funkcjonalne, napoje izotoniczne, napoje owocowe, napoje instant, soki, soki
owocowe, soki wieloowocowe, soki warzywne, soki przecierowe, syropy, nektary, nektary owocowe i warzywne, wody
gazowane, wody niegazowane, wody mineralne, 35 reklama,
usługi w zakresie promocji i reklamy towarów w szczególności produktów farmaceutycznych, usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi marketingowe, promocja sprzedaży, agencje importowo-eksportowe, zarządzanie i administrowanie
w działalności handlowej i przemysłowej, badania opinii publicznej, badania rynku, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, ekspertyzy
w działalności gospodarczej, zarządzanie zbiorami informatycznymi i komputerowymi bazami danych, doradztwo
w zakresie zawartości i postaci dokumentacji rejestracyjnej
dla produktów farmaceutycznych i podobnych, a także
jej opracowywanie, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z suplementami diety.
516155
(220) 2020 07 17
VERDINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bronisze
(540) (znak słowny)
(540) Verdina
(510), (511) 29 mięso i wędliny, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, gotowane owoce, owoce konserwowane,
suszone owoce, konserwowane warzywa, warzywa suszone, warzywa gotowane, sałatki owocowe, sałatki warzywne,
galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, jaja,
mleko, mleczne produkty, oleje i tłuszcze jadalne, 31 produkty rolne (nieprzetworzone), płody rolne i z akwakultury,
produkty ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetworzone produkty ogrodnicze, zwierzęta żywe, świeże owoce, warzywa
świeże, nasiona, rośliny, żywe kwiaty naturalne, karma dla
zwierząt domowych, słód, 39 transport, usługi pakowania,
składowanie i dostarczanie towarów.
(210)
(731)

(210) 516178
(220) 2020 07 17
(731) SIADLAK-PETROW EVAN, Częstochowa
(540) (znak słowny)
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(540) EVAN PETROV
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, błyszczyki
do ust, pomadki do ust, puder do twarzy, brokat do twarzy
i ciała, szminki do ust, lakiery do paznokci, zmywacze do paznokci, kalkomanie do ozdabiania paznokci, zestawy kosmetyków, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, środki
perfumeryjne i zapachowe, produkty perfumeryjne, perfumy, zapachy, kosmetyki do makijażu, dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki upiększające, kremy i balsamy kosmetyczne, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, preparaty do kąpieli i pod prysznic,
mydła do użytku domowego, kadzidełka, środki zapachowe do pomieszczeń, zestawy do makijażu, rzęsy sztuczne,
sztuczne paznokcie, Farby do włosów, lakier do włosów,
odżywki do włosów, szampony, kosmetyki do włosów, woda
toaletowa, 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne, modne okulary, oprawki do okularów, 14 biżuteria, wyroby biżuteryjne,
wyroby jubilerskie, breloczki do kluczy, wisiorki do kluczy
(ozdoby lub breloczki), kasetki na biżuterię, szkatułki na biżuterię, zegary i zegarki, 18 aktówki, nosidełka dla niemowląt
do noszenia na ciele, etui na klucze, imitacje skóry, zestawy
podróżne [wyroby skórzane), kuferki na kosmetyki [puste],
kufry bagażowe, kufry podróżne, nici ze skóry, obroże dla
zwierząt, okrycia dla zwierząt, parasole, parasolki, plecaki,
portfele, portmonetki, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, pudła skórzane na kapelusze, rzemienie, worki, sakiewki,
skóra surowa lub półprzetworzona, wyprawione skóry, skóry
zwierzęce, skórzane pasy na ramię, skórzane smycze, teczki, torby, torby na kółkach, podróżne torby na ubranie, torby
na zakupy, torby plażowe, torby turystyczne, torebki, tornistry szkolne, walizki, pojemniki na wizytówki, wykończenia
i dekoracje ze skóry do mebli, 25 apaszki [chustki], bielizna
osobista, biustonosze, bluzy dresowe, boa na szyję, chustki [apaszki], daszki [nakrycia głowy], fartuchy [odzież], futra
[odzież], garnitury, getry, gorsety, halki [bielizna], kombinezony, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, koszule, krawaty, kurtki,
nakrycia głowy, legginsy, majtki, nauszniki [odzież], ocieplacze, obuwie, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież], paski
[odzież], pelerynki, piżamy, płaszcze kąpielowe, podwiązki,
pończochy, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, spódnice, stroje
na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienki damskie, swetry, szale, szaliki, szlafroki, woalki, welony
[odzież], wyprawki dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne
artykuły tekstylne, aplikacje [pasmanteria], broszki [dodatki
do ubrań], cekiny do ubrań, elastyczne wstążki, falbanki koronkowe, falbany do odzieży, frędzle, girlandy [hafty], guziki,
haftki [artykuły pasmanteryjne], hafty, igły, koraliki, inne niż
do wyrobu biżuterii, koronka, koronkowe ozdoby, oczka
do odzieży, haczyki do ubrań [zapięcia], ozdobne plakietki,
ozdoby do ubrań, artykuły pasmanteryjne z wyjątkiem nici,
sznurki do odzieży, szpilki, inne niż biżuteria, taśmy do zasłon, wstążki [artykuły pasmanteryjne], zamki błyskawiczne,
kwiaty sztuczne, sztuczne owoce, sztuczne rośliny, girlandy
sztuczne, pióra [dodatki do ubrań], 35 dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, organizacja pokazów mody w celach
promocyjnych, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi handlu hurtowego lub
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sprzedaży detalicznej lub sprzedaży detalicznej on-line lub
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: kosmetyki i preparaty kosmetyczne, zestawy
kosmetyków, produkty perfumeryjne, preparaty do pielęgnacji urody, zapachy, preparaty do mycia, okulary, wyroby
biżuteryjne i jubilerskie, breloczki, kasetki i szkatułki na biżuterię, zegary i zegarki, aktówki, parasole, parasolki, plecaki,
portfele, portmonetki, skóra surowa lub półprzetworzona,
teczki, torby, torebki, walizki, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, pudełka, opakowania, meble, akcesoria meblowe wyposażenia domu, pościel, materace, poduszki, ozdoby
i dekoracje, bielizna stołowa i pościelowa, tkaniny, materiały
tekstylne do produkcji odzieży, materiały tekstylne nietkane,
tekstylia, tekstylia do wyposażenia domu, wyroby tekstylne
i substytuty wyrobów tekstylnych, przykrycia na łóżka, zasłony i firany, odzież, obuwie, nakrycia głowy, wyroby pończosznicze, dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne
artykuły tekstylne, artykuły pasmanteryjne, sztuczne rośliny
i owoce, 39 pakowanie i składowanie towarów, transport,
spedycja, 42 wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], projektowanie
opakowań, projektowanie produktów, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie dekoracji
wnętrz, projektowanie mody, projektowanie akcesoriów
mody.
(210)
(731)
(540)
(540)

516181
(220) 2020 07 17
SIADLAK-PETROW EVAN, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
EP

(531) 27.05.01, 27.05.19
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, błyszczyki
do ust, pomadki do ust, puder do twarzy, brokat do twarzy
i ciała, szminki do ust, lakiery do paznokci, zmywacze do paznokci, kalkomanie do ozdabiania paznokci, zestawy kosmetyków, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, środki
perfumeryjne i zapachowe, produkty perfumeryjne, perfumy, zapachy, kosmetyki do makijażu, dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki upiększające, kremy i balsamy kosmetyczne, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, preparaty do kąpieli i pod prysznic,
mydła do użytku domowego, kadzidełka, środki zapachowe do pomieszczeń, zestawy do makijażu, rzęsy sztuczne,
sztuczne paznokcie, farby do włosów, lakier do włosów, odżywki do włosów, szampony, kosmetyki do włosów, woda
toaletowa, 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne, modne okulary, oprawki do okularów, 14 biżuteria, wyroby biżuteryjne,
wyroby jubilerskie, breloczki do kluczy, wisiorki do kluczy
(ozdoby lub breloczki), kasetki na biżuterię, szkatułki na biżuterię, zegary i zegarki, 18 aktówki, nosidełka dla niemowląt
do noszenia na ciele, etui na klucze, imitacje skóry, zestawy
podróżne [wyroby skórzane], kuferki na kosmetyki [puste],
kufry bagażowe, kufry podróżne, nici ze skóry, obroże dla
zwierząt, okrycia dla zwierząt, parasole, parasolki, plecaki,
portfele, portmonetki, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, pudła skórzane na kapelusze, rzemienie, worki, sakiewki,
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skóra surowa lub półprzetworzona, wyprawione skóry, skóry
zwierzęce, skórzane pasy na ramię, skórzane smycze, teczki, torby, torby na kółkach, podróżne torby na ubranie, torby
na zakupy, torby plażowe, torby turystyczne, torebki, tornistry szkolne, walizki, pojemniki na wizytówki, wykończenia
i dekoracje ze skóry do mebli, 25 apaszki [chustki], bielizna
osobista, biustonosze, bluzy dresowe, boa na szyję, chustki [apaszki], daszki [nakrycia głowy], fartuchy [odzież], futra
[odzież], garnitury, getry, gorsety, halki [bielizna], kombinezony, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, koszule, krawaty, kurtki,
nakrycia głowy, legginsy, majtki, nauszniki [odzież], ocieplacze, obuwie, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież], paski
[odzież], pelerynki, piżamy, płaszcze kąpielowe, podwiązki,
pończochy, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, spódnice, stroje
na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienki damskie, swetry, szale, szaliki, szlafroki, woalki, welony
[odzież], wyprawki dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne
artykuły tekstylne, aplikacje [pasmanteria], broszki [dodatki
do ubrań], cekiny do ubrań, elastyczne wstążki, falbanki koronkowe, falbany do odzieży, frędzle, girlandy [hafty], guziki,
haftki [artykuły pasmanteryjne], hafty, igły, koraliki, inne niż
do wyrobu biżuterii, koronka, koronkowe ozdoby, oczka
do odzieży, haczyki do ubrań [zapięcia], ozdobne plakietki,
ozdoby do ubrań, artykuły pasmanteryjne z wyjątkiem nici,
sznurki do odzieży, szpilki, inne niż biżuteria, taśmy do zasłon, wstążki [artykuły pasmanteryjne], zamki błyskawiczne,
kwiaty sztuczne, sztuczne owoce, sztuczne rośliny, girlandy
sztuczne, pióra [dodatki do ubrań], 35 dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, organizacja pokazów mody w celach
promocyjnych, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi handlu hurtowego lub
sprzedaży detalicznej lub sprzedaży detalicznej on-line lub
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związanej z następującymi produktami: kosmetyki i preparaty kosmetyczne, zestawy
kosmetyków, produkty perfumeryjne, preparaty do pielęgnacji urody, zapachy, preparaty do mycia, okulary, wyroby
biżuteryjne i jubilerskie, breloczki, kasetki i szkatułki na biżuterię, zegary i zegarki, aktówki, parasole, parasolki, plecaki,
portfele, portmonetki, skóra surowa lub półprzetworzona,
teczki, torby, torebki, walizki, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, pudełka, opakowania, meble, akcesoria meblowe wyposażenia domu, pościel, materace, poduszki, ozdoby
i dekoracje, bielizna stołowa i pościelowa, tkaniny, materiały
tekstylne do produkcji odzieży, materiały tekstylne nietkane,
tekstylia, tekstylia do wyposażenia domu, wyroby tekstylne
i substytuty wyrobów tekstylnych, przykrycia na łóżka, zasłony i firany, odzież, obuwie, nakrycia głowy, wyroby pończosznicze, dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, artykuły pasmanteryjne, sztuczne
rośliny i owoce, 39 pakowanie i składowanie towarów,
transport, spedycja, 42 wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], projektowanie opakowań, projektowanie produktów, projektowanie
graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie dekoracji
wnętrz, projektowanie mody, projektowanie akcesoriów mody.
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(210)
(731)
(540)
(540)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

516264
(220) 2020 07 21
DOBROWOLSKI PRZEMYSŁAW, Jelenia Góra
(znak słowno-graficzny)
STEROWNIKITECH.PL 22.4 °C

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18
(510), (511) 9 sterowniki automatyki przemysłowej, sterowniki elektroniczne, sterowniki urządzeń.
516295
(220) 2020 07 22
GALILU SPÓŁKA JAWNA - WARYNIA GRELA,
AGNIESZKA ŁUKASIK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) galilu

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi.
516296
(220) 2020 07 22
GALILU SPÓŁKA JAWNA - WARYNIA GRELA,
AGNIESZKA ŁUKASIK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) g
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi.
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516392
(220) 2020 07 23
ŻABICKA KATARZYNA, ŻABICKI ŁUKASZ SVERUM
NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA CYWILNA, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SVERUM

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 07.03.11
(510), (511) 35 obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, analiza marketingowa nieruchomości, reklama, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, handlowe informacje i porady dostarczane
w wyborze towarów i usług konsumentom, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowych, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 wynajem nieruchomości, wycena
nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, agencje nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, finansowanie
konsorcjalne nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości, usługi doradcze
dotyczące nieruchomości, usługi finansowe dotyczące nieruchomości, zarządzanie powiernicze nieruchomościami,
ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], usługi nabywania nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych
[nieruchomości], pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], usługi agencji
pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, udzielanie
informacji dotyczących wyceny nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie
odnawiania dzierżawy nieruchomości, usługi depozytowe
w zakresie nieruchomości, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości: usługi zarządzania nieruchomościami związane
z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych,
usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, udzielanie informacji o nieruchomościach,
dotyczących majątku i ziemi, usługi agencji nieruchomości
związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi
wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów
i mieszkań, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z lokalami do handlu detalicznego, usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami
rozrywkowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, doradztwo finansowe związane
z inwestowaniem w nieruchomości, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, usługi w zakresie odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, finansowe zarządzanie
projektami z dziedziny nieruchomości, usługi bankowości inwestycyjnej w zakresie nieruchomości, planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, organizowanie
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, 37 usługi doradcze
dotyczące renowacji nieruchomości, usługi nadzoru budow-
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lanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości,
42 projektowanie i opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej.
516394
(220) 2020 07 23
ŻABICKA KATARZYNA, ŻABICKI ŁUKASZ SVERUM
NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA CYWILNA, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) SVERUM
(510), (511) 35 obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, analiza marketingowa nieruchomości, reklama, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, handlowe informacje i porady dostarczane
w wyborze towarów i usług konsumentom, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowych, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 wynajem nieruchomości, wycena
nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, agencje nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, finansowanie
konsorcjalne nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości, usługi doradcze
dotyczące nieruchomości, usługi finansowe dotyczące nieruchomości, zarządzanie powiernicze nieruchomościami,
ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], usługi nabywania nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych
[nieruchomości], pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], usługi agencji
pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, udzielanie
informacji dotyczących wyceny nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie
odnawiania dzierżawy nieruchomości, usługi depozytowe
w zakresie nieruchomości, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych,
usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, udzielanie informacji o nieruchomościach,
dotyczących majątku i ziemi, usługi agencji nieruchomości
związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi
wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów
i mieszkań, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z lokalami do handlu detalicznego, usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami
rozrywkowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, doradztwo finansowe związane
z inwestowaniem w nieruchomości, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, usługi w zakresie odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, finansowe zarządzanie
projektami z dziedziny nieruchomości, usługi bankowości inwestycyjnej w zakresie nieruchomości, planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, organizowanie
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, 37 usługi doradcze
dotyczące renowacji nieruchomości, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości,
42 projektowanie i opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej.
(210)
(731)
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516445
(220) 2020 07 27
WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Apetiherb
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety,
syropy do użytku farmaceutycznego, leki naturalne, leki ziołowe, preparaty pobudzające apetyt, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, suplementy ziołowe, suplementy ziołowe
w płynie.
(210)
(731)

516518
(220) 2020 07 28
BURDA PAWEŁ EXPERT - PAWEŁ BURDA,
Stargard Szczeciński
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) expert
(210)
(731)

(531) 27.05.05, 29.01.12, 07.01.08
(510), (511) 36 agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje mieszkaniowe
(nieruchomości), doradztwo w zakresie nieruchomości.
516582
(220) 2020 07 29
SZUMISIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łowicz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SzumMi

(210)
(731)

(531)

29.01.08, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.07, 26.04.04, 26.04.09,
26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 9 aparaty do wytwarzania dźwięków, elektroniczne urządzenia audio, elektroniczne urządzenia do emisji
szumów, pokrowce, etui, futerały do przenośnych urządzeń
elektronicznych, 18 torby, torebki, walizki, parasole, paski skórzane, portfele, portmonetki, kosmetyczki podróżne, plecaki,
35 reklama, marketing, badania marketingowe, badania konsumenckie, reklama on-line za pośrednictwem komputerowej
sieci komunikacyjnej, usługi reklamowe i usługi w zakresie
informacji handlowej za pośrednictwem Internetu, wynajem
przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, sprzedaż
detaliczna i/lub hurtowa następujących towarów: aparatów
do wytwarzania dźwięków, elektronicznych urządzeń audio,
elektronicznych urządzeń do emisji szumów, pokrowców, etui,
futerałów do przenośnych urządzeń elektronicznych, toreb,
torebek, walizek, parasoli, pasków skórzanych, portfeli, portmonetek, kosmetyczek podróżnych, plecaków.
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516588
(220) 2020 07 30
FARBY KABE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Farby KABE TOP WHITE ANTI-REFLEX
(510), (511) 2 farby i lakiery.
(210)
(731)

516590
(220) 2020 07 30
FASHION STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Rzgów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V Valentina
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, odzież.
(210) 516760
(220) 2020 08 04
(731) STYŁA GRZEGORZ FOLSTYL, Inwałd
(540) (znak słowny)
(540) Folstyl
(510), (511) 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne.
516848
(220) 2020 08 06
TUSK-CUDNA KATARZYNA, WIKTOROWSKA JOANNA
MLE SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) MLE
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane, wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie,
esencje eteryczne, olejki eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetyczne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria), pomadki
do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody zapachowe, 9 etui na okulary, etui na smartfony, okulary przeciwsłoneczne, pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy,
pokrowce na smartfony, 14 zegary, zegarki i budziki, chronometry i chronografy, paski do zegarków, futerały i pudełka
na zegarki, pojemniki specjalnie przystosowane do ekspozycji zegarków, szkatułki na biżuterię, kasetki na biżuterię, zamykane szafki na biżuterię, pudełka na biżuterię, wszystkie
wykonane z metali szlachetnych i ich stopów lub metali posrebrzanych lub pozłacanych, biżuteria, medale, naszyjniki,
kolczyki, pierścionki, spinki do krawatów, spinki do mankietów, ozdoby osobiste, mianowicie broszki, szpilki, medaliony,
bransolety, wisiorki, łańcuszki i szpilki do krawatów, figurki
i ozdoby z metali szlachetnych, sztuczna biżuteria, kamienie
szlachetne, 18 imitacje skóry, futra, aktówki, teczki, kuferki,
parasole, paski, plecaki, portfele, etui na karty kredytowe
(portfele), etui na klucze, kosmetyczki, portmonetki, torby
na ubrania, torebki, walizki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi analiz rynkowych, dekoracja wystaw sklepo(210)
(731)
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wych, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, usługi modelingu
w zakresie promocji sprzedaży i reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, usługi public relations, usługi reklamowe, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem przestrzeni reklamowej, publikowanie tekstów sponsorowanych,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi
kreowania wizerunku firm, towarów i usług, dekorowanie
wystaw sklepowych, usługi sprzedaży towarów z naniesionym logo reklamowym rejestrowanego znaku towarowego,
takich jak: T-shirtów, wód perfumowanych, perfum, kosmetyków, odzieży oraz akcesoriów modowych, również za pośrednictwem sklepu internetowego, 41 usługi wydawnicze,
publikacja czasopism, magazynów, organizowanie konkursów, organizowanie pokazów mody, organizowanie przyjęć,
spektakli i wystaw, prowadzenie blogów, dzienników internetowych, publikacje on-line książek, periodyków, tekstów,
tekstów o tematyce modowej, tekstów innych niż reklamowe, publikacja zdjęć, w tym zdjęć reklamowych, modowych,
prezentujących stylizacje modowe, szkolenia w zakresie stylistyki, doradztwo w zakresie mody, usługi stylizacji modowej.
516849
(220) 2020 08 06
TUSK-CUDNA KATARZYNA, WIKTOROWSKA JOANNA
MLE SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) MLE COLLECTION
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane, wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie,
esencje eteryczne, olejki eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetyczne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria), pomadki
do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody zapachowe, 9 etui na okulary, etui na smartfony, okulary przeciwsłoneczne, pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy,
pokrowce na smartfony, 14 zegary, zegarki i budziki, chronometry i chronografy, paski do zegarków, futerały i pudełka
na zegarki, pojemniki specjalnie przystosowane do ekspozycji zegarków, szkatułki na biżuterię, kasetki na biżuterię, zamykane szafki na biżuterię, pudełka na biżuterię, wszystkie
wykonane z metali szlachetnych i ich stopów lub metali posrebrzanych lub pozłacanych, biżuteria, medale, naszyjniki,
kolczyki, pierścionki, spinki do krawatów, spinki do mankietów, ozdoby osobiste, mianowicie broszki, szpilki, medaliony,
bransolety, wisiorki, łańcuszki i szpilki do krawatów, figurki
i ozdoby z metali szlachetnych, sztuczna biżuteria, kamienie
szlachetne, 18 imitacje skóry, futra, aktówki, teczki, kuferki,
parasole, paski, plecaki, portfele, etui na karty kredytowe
(portfele), etui na klucze, kosmetyczki, portmonetki, torby
na ubrania, torebki, walizki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi analiz rynkowych, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, usługi modelingu
w zakresie promocji sprzedaży i reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, usługi public relations, usługi reklamowe, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem przestrzeni reklamowej, publikowanie tekstów sponsorowanych,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi
kreowania wizerunku firm, towarów i usług, dekorowanie
(210)
(731)
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wystaw sklepowych, usługi sprzedaży towarów z naniesionym logo reklamowym rejestrowanego znaku towarowego,
takich jak: T-shirtów, wód perfumowanych, perfum, kosmetyków, odzieży oraz akcesoriów modowych, również za pośrednictwem sklepu internetowego, 41 usługi wydawnicze,
publikacja czasopism, magazynów, organizowanie konkursów, organizowanie pokazów mody, organizowanie przyjęć,
spektakli i wystaw, prowadzenie blogów, dzienników internetowych, publikacje on-line książek, periodyków, tekstów,
tekstów o tematyce modowej, tekstów innych niż reklamowe, publikacja zdjęć, w tym zdjęć reklamowych, modowych,
prezentujących stylizacje modowe, szkolenia w zakresie stylistyki, doradztwo w zakresie mody, usługi stylizacji modowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

516868
(220) 2020 08 06
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Ameryka da się lubić

(531) 01.01.05, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe,
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły
papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne,
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii,
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi,
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry
planszowe, gry przystosowane do użytku z odbiornikami
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telewizyjnymi, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe,
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych,
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych
warunkach: promowanie koncertów muzycznych, promocja
[reklama] koncertów, 38 obsługa przekazu i przekazywanie
dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną,
naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych,
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym
udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
seriali, realizacja spektakli, produkcja radiowa, filmowa, telewizyjna i kinowa, koncerty muzyczne, prezentacja koncertów, organizowanie koncertów, rezerwacje koncertów, zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych, usługi
koncertów muzycznych, organizowanie koncertów muzycznych, prezentacja koncertów muzycznych, usługi koncertów
śpiewu, produkcja koncertów muzycznych, koncerty muzyczne na żywo, rezerwacja biletów na koncerty, rozrywka
w postaci koncertów, organizowanie koncertów muzyki pop,
organizowanie i prowadzenie koncertów, biura rezerwacji biletów koncertowych, koncerty muzyczne za pośrednictwem
telewizji, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, usługi
rezerwacji biletów na koncerty, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, usługi rezerwacji biletów
do teatru i na koncerty, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji
miejsc na koncerty muzyczne, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, 42 usługi w zakresie hostingu sieci
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internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia
witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
516904
(220) 2020 08 07
ZAGRODA SZCZĘŚLIWYCH ZWIERZĄT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Białęgi
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAGRODA SZCZĘŚLIWYCH ZWIERZĄT
LUCKY ANIMAL FARM
(210)
(731)

29

soki warzywne, syropy do napojów, napoje bezalkoholowe,
41 organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów, sympozjów związanych z edukacją dotyczącą ekologii, ekologicznych upraw i hodowli zwierząt, 43 prowadzenie hoteli, pensjonatów, domów turystycznych, agroturystyki, wynajmowanie pokojów turystom, wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, podawanie potraw i napojów w barach,
kafeteriach, restauracjach, kawiarniach, stołówkach.
517128
(220) 2020 08 14
GRUPA AZOTY POLYOLEFINS SPÓŁKA AKCYJNA,
Police
(540) (znak słowny)
(540) GAPSHOCK
(510), (511) 1 tworzywa sztuczne nieprzetworzone.

(210)
(731)

517129
(220) 2020 08 14
GRUPA AZOTY POLYOLEFINS SPÓŁKA AKCYJNA,
Police
(540) (znak słowny)
(540) GAPCLEAR
(510), (511) 1 tworzywa sztuczne nieprzetworzone.

(210)
(731)
(531) 03.04.02, 03.04.26, 27.05.01
(510), (511) 29 konserwowe, kiszone, gotowane, suszone,
mrożone owoce, warzywa i grzyby, dżemy, kompoty, soki
do celów kulinarnych, galaretki, sałatki, jaja, produkty mleczne, produkty z mięsa, dziczyzny i ryb, 30 miód, mleczko
pszczele, propolis, bułki, chleb, ciasto, wyroby cukiernicze,
kasze, mąka, makarony, ocet, sosy owocowe, zboża, zioła
do celów spożywczych, 31 świeże owoce i warzywa, nasiona, otręby zbożowe, zboża w ziarnach nieprzetworzone, zioła ogrodowe świeże, 32 soki owocowe, nektary owocowe,
soki warzywne, syropy do napojów, napoje bezalkoholowe,
41 organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów, sympozjów związanych z edukacją dotyczącą ekologii, ekologicznych upraw i hodowli zwierząt, 43 prowadzenie hoteli, pensjonatów, domów turystycznych, agroturystyki, wynajmowanie pokojów turystom, wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, podawanie potraw i napojów w barach,
kafeteriach, restauracjach, kawiarniach, stołówkach.
516909
(220) 2020 08 07
ZAGRODA SZCZĘŚLIWYCH ZWIERZĄT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Białęgi
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAGRODA SZCZĘŚLIWYCH ZWIERZĄT
FARM DER GLÜCKLICHEN TIERE
(210)
(731)

(531) 03.04.02, 03.04.26, 27.05.01
(510), (511) 29 konserwowe, kiszone, gotowane, suszone,
mrożone owoce, warzywa i grzyby, dżemy, kompoty, soki
do celów kulinarnych, galaretki, sałatki, jaja, produkty mleczne, produkty z mięsa, dziczyzny i ryb, 30 miód, mleczko
pszczele, propolis, bułki, chleb, ciasto, wyroby cukiernicze,
kasze, mąka, makarony, ocet, sosy owocowe, zboża, zioła
do celów spożywczych, 31 świeże owoce i warzywa, nasiona, otręby zbożowe, zboża w ziarnach nieprzetworzone, zioła ogrodowe świeże, 32 soki owocowe, nektary owocowe,

517130
(220) 2020 08 14
GRUPA AZOTY POLYOLEFINS SPÓŁKA AKCYJNA,
Police
(540) (znak słowny)
(540) GAPLEN
(510), (511) 1 tworzywa sztuczne nieprzetworzone.
(210)
(731)

517131
(220) 2020 08 14
GRUPA AZOTY POLYOLEFINS SPÓŁKA AKCYJNA,
Police
(540) (znak słowny)
(540) GAPSIT
(510), (511) 1 tworzywa sztuczne nieprzetworzone.

(210)
(731)

517473
(220) 2020 08 25
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) COVI-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 antybakte(210)
(731)
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ryjne do celów medycznych, chusteczki nasączane płynami
farmaceutycznymi, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, herbicydy, pestycydy, insektycydy.
517516
(220) 2020 08 26
AGROSIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goliany
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 26.11.12, 29.01.15, 26.01.07, 26.11.13, 26.13.25
(510), (511) 1 środki chemiczne dla rolnictwa i leśnictwa
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciw pasożytom, chemiczne środki do ochrony roślin i nasion z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, adiuwanty
dla środków ochrony roślin, surfaktanty, adiuwanty olejowe
i ich pochodne, adiuwanty mineralne, siarczan amonowy,
nawozy ogrodnicze i rolnicze, nawozy sztuczne i naturalne,
nawozy użyźniające glebę, koncentraty nawozowe, nawóz
ptasi guano, torf jako nawóz, surowce mineralne przeznaczone dla przemysłu i rolnictwa, dolomit, glikokrzemiany, serycyt, siarczany, fosforany, superfosfaty, karbonyl do ochrony
roślin, preparaty do użyźniania gleby, preparaty do uzdatniania wody, ściółka, wodorosty, żużel, ziemia do upraw, ziemia
próchnicza, mieszanki ogrodnicze na bazie torfu do upraw,
5 środki ochrony roślin, środki przeciw robactwu i do tępienia pasożytów, fungicydy, herbicydy, pestycydy, insektycydy,
środki chwastobójcze, środki owadobójcze, bakteriobójcze
i dezynfekujące, preparaty grzybobójcze, dodatki do pasz
do celów leczniczych.
517542
(220) 2020 08 26
MROZOWSKI GRZEGORZ FINNSERVIS-BIS,
Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FINNSERVIS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 windy, podnośniki, dźwigi, schody ruchome,
silniki i silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych,
podnośniki [urządzenia], podnośniki platformowe, podnośniki hydrauliczne, podnośniki [windy], windy i podnośniki,
podnośniki mechaniczne i hydrauliczne, 37 usługi w zakresie
montażu, konserwacji i napraw urządzeń i systemów dźwigowo-windowych i schodów ruchomych, usługi serwisowe
w zakresie urządzeń dźwigowo-windowych i schodów, serwisowanie dźwigów, serwisowanie podnośników.
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517544
(220) 2020 08 26
ARISTO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DULOXETAL
(510), (511) 5 leki i produkty farmaceutyczne do celów medycznych i dla ludzi.
(210)
(731)

517546
(220) 2020 08 26
PBI ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNIK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stare Babice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBRA PRZECHOWALNIA
(210)
(731)

(531)

02.01.16, 02.01.23, 07.01.24, 07.01.25, 26.15.11, 27.05.01,
29.01.13, 19.01.25
(510), (511) 39 wynajmowanie magazynów, składowanie towarów, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie kontenerów biurowych, sanitarnych, hotelowych,
komunikacyjnych, socjalnych, modułowych, transport kontenerów, składowanie kontenerów, przeładunek kontenerów,
wynajem kontenerów, wypożyczanie kontenerów, transport
kontenerowcami, wypożyczanie kontenerów ładunkowych,
leasing kontenerów towarowych, wypożyczanie kontenerów
magazynowych, zbieranie kontenerów na odpady, wynajem
przenośnych kontenerów magazynowych, usługi przewozu
drogowego kontenerów, składowanie kontenerów i ładunków, pakowanie towarów do kontenerów, usługi wynajmu
kontenerów na gruz, usługi w zakresie transportu kontenerowego, leasing podwozi kontenerowych na ładunek, wynajem kontenerów do magazynowania i składowania, usługi załadunku do kontenerów towarów ze statków, wypożyczanie
palet i kontenerów do składowania towarów, wypożyczanie
palet i kontenerów do transportu towarów, przechowywanie
pojazdów, przechowywanie bagażu, przechowywanie łodzi,
przechowywanie jachtów, przechowywanie futer, usługi
przechowywania żywności, usługi przechowywania paczek,
usługi przechowywania gazu, przechowywanie w chłodniach, przechowywanie bagażu pasażerów, przechowywanie komórek ludzkich, przechowywanie ropy naftowej,
tymczasowe przechowywanie dostaw, przechowywanie
towarów w chłodniach, przechowywanie pod zamknięciem
celnym, usługi przechowywania w chłodniach, przechowywanie ładunku przed przewozem, przechowywanie energii
i paliw, transport i przechowywanie odpadów, parkowanie
i przechowywanie pojazdów, tymczasowe przechowywanie
rzeczy osobistych, przechowywanie win pod zamknięciem
celnym, przechowywanie towarów pod zamknięciem celnym, wynajem pojemników do przechowywania odpadów,
przechowywanie ładunku, usługi w zakresie przechowywania bagażu, przechowywanie ładunków po ich transporcie, przechowywanie części do pojazdów mechanicznych,
magazynowanie, przechowywanie pod nadzorem odzieży,
przechowywanie instrumentów i sprzętu chirurgicznego,
parkowanie, przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi,
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tymczasowe bezpieczne przechowywanie rzeczy osobistych, usługi informacyjne związane z przechowywaniem,
usługi konsultacyjne związane z przechowywaniem, usługi
przystani dla łodzi [cumowanie, przechowywanie], przechowywanie środków chemicznych w kontrolowanej temperaturze, usługi w zakresie przechowywania statków powietrznych, przechowywanie gazu ziemnego skroplonego
na statkach, przechowywanie w warunkach chłodniczych
owoców morza, fizyczne magazynowanie przechowywanej elektronicznie muzyki cyfrowej, usługi składów w zakresie przechowywania pojazdów, fizyczne magazynowanie
przechowywanych elektronicznie gier komputerowych, fizyczne magazynowanie przechowywanych elektronicznie
zdjęć cyfrowych, fizyczne magazynowanie przechowywanych elektronicznie obrazów cyfrowych, przechowywanie
wina z kontrolowaną temperaturą i wilgotnością, fizyczne
magazynowanie danych lub dokumentów przechowywanych elektronicznie, usługi informacyjne związane z przechowywaniem w chłodniach, fizyczne magazynowanie
przechowywanych elektronicznie cyfrowych plików wideo,
udostępnianie obiektów i sprzętu do przechowywania produktów mrożonych, kriogeniczne przechowywanie tkanki
biologicznej przeznaczonej do późniejszej implantacji, przechowywanie jednostek pływających, jachtów, łodzi i pojazdów wodnych, udzielanie informacji związanych z tymczasowym przechowywaniem rzeczy osobistych, udostępnianie pomieszczeń i sprzętu do przechowywania w niskich
temperaturach, udostępnianie miejsc do przechowywania
rzeczy dla osób trzecich [self-storage], fizyczne magazynowanie przechowywanych elektronicznie cyfrowych danych,
zdjęć, plików audio i obrazowych, fizyczne magazynowanie
przechowywanych elektronicznie danych, dokumentów,
zdjęć cyfrowych, muzyki, obrazów, materiałów wideo i gier
komputerowych, przenoszenie i przewóz bagaży, usługi
przeprowadzkowe, dostarczanie przesyłek, przewożenie ładunków, składowanie, składowanie towarów, spedycja.
517549
(220) 2020 08 26
FRESHMAZOVIA.COM SPÓŁKA JAWNA MACIEJ
MAJEWSKI, Warka
(540) (znak słowny)
(540) FreshMazovia.com
(510), (511) 41 organizacja szkoleń, prowadzenie seminariów
szkoleniowych dla klientów, prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów, zapewnianie szkoleń w dziedzinie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi edukacyjne związane ze szkoleniem
personelu z zakresu technologii żywności, 42 audyt jakości
owoców, warzyw i metod uprawy, inspekcja towarów w zakresie kontroli jakości, certyfikacja owoców, warzyw i metod
uprawy, doradztwo w zakresie zapewniania jakości owoców
i warzyw, kontrola i testowanie jakości owoców, kontrola i testowanie jakości warzyw, kontrola i testowanie jakości metod
uprawy owoców i warzyw, świadczenie usług zapewniania
jakości, testowanie, analiza i wycena towarów i usług osób
trzecich do celów certyfikacji, usługi zapewnienia jakości,
usługi w zakresie akredytacji [certyfikacja kompetencji i jakości] w dziedzinie przemysłu spożywczego i napojów, usługi
doradcze związane z badaniem materiałów, usługi badawcze w rolnictwie, usługi rolnicze, pobieranie próbek gleby
i obserwacja upraw do celów analizy, badania agrochemiczne, usługi badań agrochemicznych, usługi badawczo-rozwojowe związane z nawozami, 44 doradztwo rolnicze, doradztwo sadownicze, doradztwo w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, materiały w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa
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i leśnictwa, usługi doradcze związane z uprawą roślin, usługi
doradcze i konsultingowe w zakresie stosowania nawozów
rolniczych i ogrodniczych.
517552
(220) 2020 08 27
CERAMIKA - KOŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Końskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOŃSKIE CERAMIKA
(210)
(731)

(531) 03.03.01, 03.03.17, 03.03.24, 04.05.13, 26.03.04, 27.05.01
(510), (511) 19 płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki
ceramiczne ścienne i podłogowe, oblicowania i okładziny
niemetalowe, posadzki niemetalowe, mozaiki dla budownictwa.
517554
(220) 2020 08 27
JANCZYK MIECZYSŁAW ZAKŁAD KRAWIECKI
JANIMEN, Męcina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JM
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.17
(510), (511) 10 maski chirurgiczne z wysokim współczynnikiem filtracji, maski medyczne, maski na twarz do użytku medycznego, maski na twarz do użytku medycznego dla ochrony
przeciwbakteryjnej, maski ochronne na nos do użytku medycznego, maski ochronne na twarz do użytku medycznego, maski
ochronne na usta do użytku medycznego, maski stosowane
przez personel medyczny, osłony na twarz do użytku medycznego, osłony ochronne na twarz do użytku chirurgicznego,
osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, 35 administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie sprzedażą, marketing dotyczący promocji, organizacja działalności gospodarczej, organizowanie i prowadzenie
aukcji, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach
handlowych, pokazy towarów, pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak
zwanych telezakupów i zakupów domowych, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie,
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prowadzenie pokazów w zakresie działalności gospodarczej,
reklama i marketing, reklama poprzez wszystkie publiczne
środki komunikacji, reklama on-line poprzez komputerowe sieci
komunikacyjne, reklamy radiowe i telewizyjne, usługi w zakresie pokazów towarów, sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym
za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych,
sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towarów:
maski chirurgiczne z wysokim współczynnikiem filtracji, maski medyczne, maski na twarz do użytku medycznego, maski
na twarz do użytku medycznego dla ochrony przeciwbakteryjnej, maski ochronne na nos do użytku medycznego, maski
ochronne na twarz do użytku medycznego, maski ochronne
na usta do użytku medycznego, maski stosowane przez personel medyczny, osłony na twarz do użytku medycznego, osłony
ochronne na twarz do użytku chirurgicznego, osłony ochronne
na twarz do użytku medycznego, 42 projektowanie wzorów,
projektowanie nowych produktów, projektowanie produktu
[wzornictwo].
517555
(220) 2020 08 27
GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREZ
(210)
(731)
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(531)

29.01.13, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10, 26.11.02, 26.11.05,
27.07.03
(510), (511) 33 whisky.
(210) 517563
(220) 2020 08 27
(731) FERENC BARTOSZ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) ERGONOMLY
(510), (511) 20 biurka, biurka do celów biurowych, biurka z regulacją wysokości, pulpity [biurka] do pracy w pozycji stojącej, ruchome biurka, biurka i stoły, biurka modułowe [meble],
przenośne biurka, stoły z regulacją wysokości, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, 28 sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, sprzęt do ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie, bieżnie stacjonarne do użytku w ćwiczeniach
fizycznych, ławki do ćwiczeń, ławki do ćwiczenia mięśni brzucha, maszyny do ćwiczeń fizycznych wyposażone w ciężarki,
maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, steppery [urządzenia] do ćwiczeń
aerobowych, urządzenia do ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia],
urządzenia do ćwiczeń do zabawy, taśmy do ćwiczeń, urządzenia do kulturystyki [ćwiczenia], urządzenia do wzmacniania ciała [ćwiczenia], wałki do ćwiczeń mięśni brzucha do celów utrzymywania formy fizycznej, artykuły i sprzęt sportowy.
517569
(220) 2020 08 27
GRUPA GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grupa Green
(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 28 artykuły sportowe i gimnastyczne, urządzenia
i przyrządy służące do kulturystyki, urządzenia i przyrządy służące do utrzymania ciała w dobrej kondycji fizycznej, 41 usługi
w zakresie prowadzenia klubów i ośrodków kultury fizycznej,
centrów kulturystycznych, ośrodków fitness, usługi prowadzenia działalności szkoleniowej we wszystkich dziedzinach życia
sportowego, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, edukacja w dziedzinie aktywności fizycznej, usługi w zakresie organizowania gier,
zabaw i konkursów sprawnościowych i rozrywkowych, zabaw
ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, pływania, ćwiczeń
na siłowni, obsługa i wynajmowanie obiektów sportowych, sal
gimnastycznych, siłowni, kortów tenisowych, basenów rehabilitacyjno-rekreacyjnych, wypożyczanie sprzętu sportowego,
organizowanie konferencji, kongresów, sympozjów, szkoleń
oraz zjazdów na zlecenie osób trzecich, 44 usługi świadczone
przez salony kosmetyczne i salony spa, usługi salonu fryzjerskiego, masażu, fizjoterapii.
517556
(220) 2020 08 27
ALTVATER Gessler – J.A. BACZEWSKI
Likörerzeugung GmbH, Wiedeń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) J.A.BACZEWSKI NA PODSTAWIE ORYGINALNEJ
PRZEDWOJENNEJ RECEPTURY WHISKY 1782
(210)
(731)

(531)

01.03.02, 01.03.12, 01.03.15, 05.03.13, 07.01.24, 16.01.01,
26.01.03, 26.01.16, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do sterowania energią elektryczną,
elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania energią,
baterie słoneczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii
elektrycznej z energii słonecznej, czujniki elektroniczne
do pomiaru promieniowania słonecznego, baterie słoneczne do użytku domowego, baterie słoneczne do ponownego ładowania, baterie słoneczne do celów przemysłowych,
moduły słoneczne, ogniwa słoneczne, kolektory słoneczne
do wytwarzania energii elektrycznej, ogniwa słoneczne
z krzemu krystalicznego, panele słoneczne, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, 11 kolektory energii słonecznej
do ogrzewania, kolektory słoneczne do celów grzewczych,
panele słoneczne do stosowania w ogrzewaniu, termiczne
kolektory słoneczne [ogrzewanie], urządzenia do magazynowania energii cieplnej [energii słonecznej] do ogrzewania,
37 instalacja systemów ogrzewania słonecznego, konserwacja i naprawa instalacji ogrzewania słonecznego, konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, 42 projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do sterowania, regulacji
i monitorowania systemów energii słonecznej.
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517572
(220) 2020 08 27
MONOLITH FILMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BODYGUARD ZAWODOWIEC
(510), (511) 35 badania, ekspertyzy, doradztwo w zakresie
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi informacyjno - doradcze w zakresie wdrażania nowych usług i produktów w przedsiębiorstwach,
poszukiwania partnerów i nawiązywania współpracy gospodarczej, tworzenia nowych firm, opracowania biznesplanu
i usługi informacyjne oraz doradcze dotyczące zarządzania
i prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia
strategii rozwoju firm, usługi zarządzania zasobami ludzkimi,
usługi reklamowe, promocji i marketingowe na rzecz osób
trzecich, tworzenie i obróbka tekstów oraz usługi edytorskie
w dziedzinie reklamy, publikowanie tekstów sponsorowanych, informacja handlowa i analiza kosztów, systematyzacja
i pozyskiwanie komputerowych baz danych, komputerowe
zarządzanie plikami, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych w zakresie: produkcji filmów, nagrań video, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych
i muzycznych, 41 usługi produkcji filmów, nagrań video, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
nadawanie programów telewizyjnych i radiowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, sympozjów,
konkursów w zakresie edukacji, zawodów sportowych i programów rozrywkowych, wypożyczanie kaset video, płyt CD.
(210)
(731)

(210) 517573
(220) 2020 08 27
(731) RZESZÓTKO MARCIN, Zakopane
(540) (znak słowny)
(540) Tatra Skymarathon
(510), (511) 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy, 41 działalność sportowa i kulturalna - organizowanie imprez sportowych.
517613
(220) 2020 08 30
CHYLICKA AGATA, CHYLICKI DARIUSZ PAPAYA
STORE CHYLICKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA CYWILNA,
Skarżysko-Kamienna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) papaya store
(210)
(731)

(531) 05.01.05, 05.01.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone
on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sklepów
detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi
i pielęgnacyjnymi.
517648
(220) 2020 08 31
DI-ZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DI-ZET
(210)
(731)
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(531) 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 7 maszyny do pakowania, maszyny do pakowania w folię, owijarki, tunele obkurczające, zgrzewarki, linie
technologiczne do pakowania, ciągi transportowe, transportery, części zamienne do maszyn do pakowania, maszyny pakujące do owijania, 16 folia z tworzyw sztucznych do pakowania, folia przylepna z tworzyw sztucznych do pakowania,
folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa,
do paletyzacji, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej,
także za pomocą sieci Internet maszyn do pakowania, akcesoriów do maszyn do pakowania, części zamiennych dla maszyn do pakowania, urządzeń elektronicznych wspomagających ruch fizyczny pracę maszyn do pakowania, oprogramowania komputerowego dla maszyn do pakowania, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, marketing, doradztwo specjalistyczne handlowe, usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych.
(210) 517653
(220) 2020 08 31
(731) GIWOJNO TOMASZ THOMAS, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.08, 29.01.12
(510), (511) 18 aktówki, torebki, portfele, portmonetki,
portfele na karty wizytowe, portfele na karty płatnicze, kuferki, komplety podróżne ze skóry, kuferki na kosmetyki, skórzane etui na klucze, plecaki, torby na zakupy, walizki, paski
skórzane.
518099
(220) 2020 09 10
FXL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) fakturaxl
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania, aplikacje biurowe i biznesowe, aplikacje do przepływu pracy,
aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania
na smartfony, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami
komórkowymi, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, pobieralne aplikacje na telefony
komputerowe do zarządzania informacjami, oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania
aplikacji (API), oprogramowanie dla księgowości, programy
komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, oprogramowanie
komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji
i danych, komputerowe (programy -) nagrane, komputerowe
programy operacyjne, komputerowe programy użytkowe
do zarządzania plikami, komputerowe urządzenia do programowania, oprogramowanie komputerowe [programy],
pakiety programów, nagrane programy komputerowe, programy do drukarek, programy do przetwarzania danych, pro(210)
(731)
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gramy do magazynowania danych, programy i oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów wykorzystywane w telefonach komórkowych, programy komputerowe,
programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe do przetwarzania danych, programy komputerowe
dotyczące spraw finansowych, programy komputerowe
[oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe
przechowywane w formie cyfrowej, programy na smartfony,
użytkowe programy komputerowe do pobrania, wstępnie
nagrane programy komputerowe, 35 księgowość, skomputeryzowana księgowość, fakturowanie, usługi fakturowania
dla przedsiębiorstw, usługi w zakresie fakturowania, sporządzanie faktur, rachunkowość, rachunkowość komputerowa,
skomputeryzowana rachunkowość, księgowość i rachunkowość, wystawianie rachunków, aktualizacja i utrzymywanie
danych w komputerowych bazach danych, księgowanie
kosztów, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, księgowość i prowadzenie ksiąg, rachunkowość, w szczególności
księgowość, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości,
42 wynajem programów komputerowych, wynajem oprogramowania i programów komputerowych, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, administracja serwerów,
programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania, pisanie na zamówienie programów komputerowych,
oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych,
programowanie oprogramowania do platform internetowych, programowanie oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie, usługi doradcze i informacyjne
związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, projektowanie,
opracowywanie i programowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja i konserwacja oprogramowania
i programów komputerowych, świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie oprogramowania komputerowego, tworzenie oprogramowania
komputerowego, tworzenie, utrzymywanie i adaptacja
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako
usługa [SaaS], usługi doradztwa w zakresie oprogramowania
jako usługi [SaaS], usługi doradztwa informatycznego.
(210)
(731)
(540)
(540)

518164
(220) 2020 09 10
EDIPRESSE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
wizaz pl

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, produkty i preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, produkty i preparaty, do opalania i chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym, produkty
i preparaty do, samoopalania, mydła, produkty i preparaty
do mycia, pielęgnacji układania i ochrony, włosów, produkty
i preparaty do koloryzacji i stylizacji włosów, produkty i preparaty do, makijażu i demakijażu, produkty i preparaty
do pielęgnacji, ochrony i malowania paznokci, produkty
i preparaty do pielęgnacji stóp i dłoni, preparaty do depilacji,
produkty i preparaty, do golenia i po goleniu, środki i preparaty do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, środki do czyszczenia zębów, środki perfumeryjne i zapachowe, perfumy, wody
toaletowe, olejki, esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, dezodoranty i środki przeciw poceniu, antyperspiranty, produkty i preparaty do higieny intymnej zawarte w tej klasie, środki
toaletowe zawarte w tej klasie, pudry kosmetyczne nielecz-
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nicze, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, 5 produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji, mycia i ochrony skóry, włosów i paznokci, preparaty dermatologiczne, preparaty farmaceutyczne stosowane w medycynie estetycznej, kosmetyki
do celów leczniczych, lecznicze kremy, emulsje, płyny, żele,
oliwki, pianki i balsamy, sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele lecznicze, mydła odkażające, anty bakteryjne,
dezynfekujące, lecznicze, lecznicze środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, środki lecznicze przeciw poceniu się, środki odkażające, środki odkażające do użytku domowego, chusteczki odkażające, chusteczki nasączone preparatami przeciwbakteryjnymi, ściereczki do czyszczenia nasączone środkami dezynfekującymi do celów higienicznych, antybakteryjne preparaty i środki do mycia twarzy i rąk, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekujące do użytku
domowego do celów higienicznych i do celów medycznych, produkty dezodoryzujące i oczyszczające powietrze
do użytku domowego, dezodoranty łazienkowe, suplementy diety, suplementy diety przeznaczone do polepszania stanu skóry, włosów i paznokci do celów leczniczych, witaminy
i preparaty witaminowe, plastry, materiały opatrunkowe, herbaty lecznicze, herbaty odchudzające do celów medycznych, 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych, utrwalone
na nośnikach informacje i dane, publikacje tekstowe, dźwiękowe i obrazowe utrwalone na nośnikach danych, publikacje
w postaci elektronicznej do pobrania, publikacje ładowalne
w postaci elektronicznej z Internetu, publikacje elektroniczne do pobrania w postaci gazet, magazynów, czasopism,
periodyków, poradników, publikacje drukowane w postaci
umożliwiającej odczyt elektroniczny, publikacje drukowane
w postaci zapisanej na nośnikach optycznych i magnetycznych, książki audio, książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, kasety,
płyty, pliki graficzne i muzyczne, aplikacje mobilne, programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, aplikacje, oprogramowanie i programy komputerowe
do przetwarzania i edytowania filmów, obrazów, grafiki, tekstu i dźwięku, oprogramowanie komputerowe stosowane
w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej, oprogramowanie blogów, fotografie cyfrowe do pobrania, czytniki książek cyfrowych, 16 materiały drukowane, publikacje
drukowane, gazety, dzienniki, periodyki, magazyny, czasopisma drukowane, książki, poradniki, podręczniki, słowniki, afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, broszury, druki,
ulotki, formularze, fotografie, kalendarze, katalogi, mapy, plany, naklejki, nalepki, znaczki, plakietki papierowe, obwoluty,
plakaty, prospekty, plany, rysunki, skorowidze, koperty, kartki
okolicznościowe, bilety i kupony papierowe, torby papierowe, torby na prezenty, torby na zakupy papierowe i z tworzyw sztucznych, biurowe i upominkowe artykuły papiernicze, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, długopisy i pióra, ołówki, podstawki, pojemniki, stojaki oraz kubki
na długopisy, pióra i ołówki, materiały instruktażowe, szkoleniowe i do nauczania z wyjątkiem aparatów, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne świadczone za pośrednictwem
mediów społecznościowych, blogów lub portali internetowych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, usługi w zakresie reklamy
prasowej, produkcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych, udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, wynajmowanie nośników reklamowych, publikowanie tekstów rekla-
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mowych, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych,
doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi tworzenia i zarządzania bazami danych:
usługi pozyskiwania i systematyzowania danych i informacji
do komputerowych baz danych: usługi kompilacji, aktualizacji i utrzymywania danych i informacji w komputerowych
bazach danych, usługi wyszukiwania danych i informacji
w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line,
usługi dostarczania informacji handlowych, usługi dostarczania informacji handlowych za pośrednictwem komputerowych baz danych, udostępnianie informacji biznesowych
w dziedzinie mediów społecznościowych, katalogowanie
informacji o towarach i usługach, dostarczanie informacji
konsumentom na temat towarów i usług, usługi rejestracji,
transkrypcji, składu, kompilacji i systematyzacji informacji
tekstowej i obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera,
usługi pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów handlowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, promowanie sprzedaży za pośrednictwem
programów lojalnościowych i motywacyjnych dla klientów,
promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie,
usługi w zakresie promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich,
promowanie sprzedaży za pośrednictwem artykułów promocyjnych w gazetach, periodykach, na blogach internetowych, portalach internetowych i w mediach społecznościowych, usługi zarządzania sprzedażą, zarządzanie biznesowe
w zakresie interaktywnej strony internetowej dla użytkowników stosujących aplikacje i oprogramowanie do wyszukiwania, przeglądania i oceniania treści internetowych, w celu zamawiania i nabywania towarów i usług, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów rabatowych, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart i kuponów rabatowych, zarządzanie
programem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom
uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie z rabatów, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, usługi informacyjne i doradcze dla
konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów
i usług, zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, informacje na temat rankingu
sprzedaży produktów, obsługa portali internetowych on-line
dla sprzedających i kupujących towary i usługi, usługi sprzedaży i wymiany towarów, w tym przez Internet: kosmetyków,
preparatów i produktów do mycia i pielęgnacji ciała, preparatów i produktów do opalania i chroniących przed promieniowaniem ultrafioletowym, preparatów i produktów do samoopalania, mydeł, produktów i preparatów do mycia, pielęgnacji, układania i ochrony włosów, produktów i preparatów do koloryzacji i stylizacji włosów, produktów i preparatów do makijażu i demakijażu, produktów i preparatów
do pielęgnacji, ochrony i malowania paznokci, produktów
i preparatów do pielęgnacji stóp i dłoni, preparatów do depilacji, produktów i preparatów do golenia i po goleniu, środków i preparatów do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, środków do czyszczenia zębów, środków perfumeryjnych i zapachowych, perfum, wód toaletowych, olejków esencjonalnych i ekstraktów aromatycznych, dezodorantów i środków
przeciw poceniu, antyperspirantów, produktów i preparatów do higieny intymnej, środków toaletowych, pudrów kosmetycznych, chusteczek nawilżanych do celów higienicznych i kosmetycznych, wacików do celów kosmetycznych,
produktów i preparatów leczniczych do pielęgnacji, mycia
i ochrony skóry, włosów i paznokci. preparatów dermatologicznych, preparatów farmaceutycznych stosowanych
w medycynie estetycznej, kosmetyków do celów leczni-
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czych, leczniczych kremów, emulsji, płynów, żeli, oliwek, pianek i balsamów, soli do kąpieli do celów medycznych, kąpieli leczniczych, mydeł odkażających, anty bakteryjnych, dezynfekujących, leczniczych, leczniczych środków do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, środków leczniczych przeciw
poceniu się, suplementów diety, suplementów diety przeznaczonych do polepszania stanu skóry, włosów i paznokci
do celów leczniczych, środków odkażających, środków odkażających do użytku domowego, chusteczek odkażających,
chusteczek nasączonych preparatami przeciwbakteryjnymi,
ściereczek do czyszczenia nasączonych środkami dezynfekującymi do celów higienicznych, anty bakteryjnych preparatów i środków do mycia twarzy i rąk, środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych, środków dezynfekujących do użytku domowego do celów higienicznych i do celów medycznych, produktów dezodoryzujących i oczyszczających powietrze do użytku domowego, dezodorantów łazienkowych,
witamin i preparatów witaminowych, plastrów, materiałów
opatrunkowych, herbat leczniczych, herbat odchudzających
do celów medycznych, artykułów papierniczych i biurowych, książek, gazet, czasopism, magazynów, periodyków,
poradników, albumów, atlasów, map, planów, kart pocztowych, kalendarzy, wyrobów porcelanowych i szklanych, artykułów ceramicznych, kubków, gier, zabawek i akcesoriów
do zabawy, okularów, odzieży i dodatków do odzieży, nakryć
głowy, butów, torebek, kosmetyczek, kwiatów, usługi w zakresie analizy i porównywania cen, usługi badania rynku
i opinii publicznej, badania rynku obejmujące sondaże opinii
publicznej, usługi prenumeraty gazet, czasopism oraz książek osobom trzecim, administrowanie prenumeratą gazet
dla osób trzecich, organizowanie wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych i handlowych, usługi współpracy
z blogerami, usługi zarządzania społecznością on-line, usługi
doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 38 usługi agencji informacyjnych i prasowych, usługi internetowego serwisu informacyjnego, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych, portali
i blogów internetowych, zapewnianie dostępu do platform
i portali w Internecie, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji, zasobów muzycznych, filmowych, książkowych, publikacji, zdjęć, filmów i obrazów za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, usługi
udostępniania portali internetowych o tematyce zdrowotnej, medycznej, farmakologicznej, usługi udostępniania portali internetowych związanych z kosmetologią, kosmetyką,
urodą, higieną żywienia, odżywianiem, dietetyką, przepisami
kulinarnymi, sportem i rekreacją, kulturą, sztuką, rozrywką,
komunikacja za pośrednictwem blogów on-line, usługi udostępniania internetowego forum dyskusyjnego, fora [pokoje
rozmów] dla serwisów społecznościowych, usługi udostępniania komputerowych baz danych, usługi przydzielania dostępu do baz danych, usługi ogłoszeń elektronicznych, udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, usługi w zakresie przekierowywania do stron internetowych,
usługi elektronicznej transmisji danych i dokumentów, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą
komputera, usługi poczty elektronicznej, transmisja programów telewizyjnych i radiowych, przekazywanie on-line kartek z życzeniami, wymiana danych elektronicznych, usługi
doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 41 usługi w zakresie edukacji i nauczania,
usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi
wydawnicze książkowe i Internetowe, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty
reklamowe, usługi wydawania czasopism, gazet, magazynów, dzienników, periodyków, książek, w tym w formie elek-
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tronicznej i w Internecie, usługi publikacji, publikowanie i redagowanie materiałów drukowanych, usługi w zakresie publikowania czasopism, gazet, magazynów, periodyków, książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, w tym w formie
elektronicznej i w Internecie nie do pobrania, publikacje
multimedialne i internetowe, organizowanie i prowadzenie
szkoleń w celach edukacyjnych i kulturalnych, organizowanie warsztatów szkoleniowych, doradztwo zawodowe i coaching, treningi rozwoju osobistego, wypożyczanie gazet,
czasopism, magazynów i książek, usługi bibliotek elektronicznych, usługi w zakresie organizowania, produkcji, przygotowywania i prowadzenia imprez edukacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych i sportowych, organizowanie i prowadzenie konkursów, konferencji, kongresów, wystaw i targów
w celach rozrywkowych, edukacyjnych i dobroczynnych, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji, kongresów, balów i koncertów, wydarzeń
i kampanii społecznych w celach edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie loterii i plebiscytów, organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania i wręczania nagród, przyznawanie nagród w dziedzinie kosmetyki, kosmetologii, urody, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki, przepisów kulinarnych, mody i stylu, usługi pisania blogów, publikowanie recenzji, zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, zapewnianie
rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, usługi filmowania, produkcja nagrań audio i video,
produkcja multimedialna, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, nagrywanie i montaż programów radiowych
i telewizyjnych, realizacja nagrań audiowizualnych, usługi fotograficzne, fotografika artystyczna, usługi fotoreportaży,
usługi reporterskie, usługi informacji o edukacji, imprezach
rozrywkowych, sportowych i kulturalnych, imprezach dobroczynnych, wypoczynku i rekreacji, usługi związane z rozrywką, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, usługi w zakresie wypoczynku i rekreacji,
udostępnianie publikacji on-line ze wskazówkami dotyczącymi receptur, wyboru receptur, planowania posiłków, opracowywania menu oraz ze wskazówkami kucharskimi, opracowywanie receptur i przepisów kulinarnych (materiały edukacyjne), usługi edukacyjne dotyczące gotowania, usługi
konsultacyjne, doradcze i informacyjnie w zakresie wyżej
wymienionych usług, 42 usługi w zakresie projektowania
i utrzymywania stron, portali i witryn internetowych dla osób
trzecich, administrowanie stronami internetowymi, projektowanie, zarządzanie i nadzór forami dyskusyjnymi on-line,
usługi przygotowywania serwisów informacyjnych, udostępnianie wyszukiwarek internetowych oraz stron internetowych w celu pozyskiwania informacji, w tym o tematyce
społecznej, zdrowotnej, medycznej, farmakologicznej, związanych z psychologią, kosmetologią, kosmetyką, urodą, higieną żywienia, odżywianiem, dietetyką, przepisami kulinarnymi, sportem i rekreacją, kulturą, sztuką, rozrywką, związanych z prowadzeniem domu i ogrodnictwem, udostępnianie stron internetowych w celu dostępu i pozyskiwania informacji w dziedzinie kosmetyki, kosmetologii, urody, higieny
żywienia, odżywiania, dietetyki, przepisów kulinarnych,
mody i stylu, udostępnianie miejsc na serwerach, udostępnianie miejsca w Internecie na błogi, usługi kawiarenek internetowych, hosting serwerów i platform, hosting stron internetowych, hosting treści cyfrowych w Internecie, w tym
blogów on-line, usługi projektowania i opracowywania baz
danych, usługi testowania produktów, testowanie kosmetyków, prace badawczo rozwojowe, badania socjologiczne dotyczące problematyki społecznej, badania i analizy naukowe,
badania w dziedzinie mediów społecznościowych, publikowanie informacji naukowych, 44 usługi poradnictwa w za-
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kresie zdrowia, medycyny, farmakologii, kosmetologii, kosmetyki, urody, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki, usługi informacji medycznej i zdrowotnej, udostępnianie informacji o placówkach służby zdrowia, gabinetach lekarskich,
kosmetycznych, fryzjerskich, salonach piękności, gabinetach
masażu, salonach SPA, aptekach, udostępnianie informacji
o lekach, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług.
(210) 518167
(220) 2020 09 10
(731) EDIPRESSE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) wizaz.pl
(510), (511) 3 kosmetyki, produkty i preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, produkty i preparaty, do opalania i chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym, produkty
i preparaty do, samoopalania, mydła, produkty i preparaty
do mycia, pielęgnacji układania i ochrony, włosów, produkty i preparaty do koloryzacji i stylizacji włosów, produkty
i preparaty do, makijażu i demakijażu, produkty i preparaty
do pielęgnacji, ochrony i malowania paznokci, produkty
i preparaty do pielęgnacji stóp i dłoni, preparaty do depilacji, produkty i preparaty, do golenia i po goleniu, środki
i preparaty do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, środki do,
czyszczenia zębów, środki perfumeryjne i zapachowe, perfumy, wody toaletowe, olejki, esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, dezodoranty i środki przeciw poceniu, antyperspiranty, produkty i preparaty do higieny intymnej zawarte
w tej klasie, środki toaletowe zawarte w tej, klasie, pudry
kosmetyczne nielecznicze, chusteczki nawilżane do celów
higienicznych, i kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, 5 produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji,
mycia i ochrony skóry, włosów i paznokci, preparaty dermatologiczne, preparaty farmaceutyczne stosowane w medycynie estetycznej, kosmetyki do celów leczniczych, lecznicze kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki, pianki i balsamy, sole
do kąpieli do celów medycznych, kąpiele lecznicze, mydła
odkażające, anty bakteryjne, dezynfekujące, lecznicze, lecznicze środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, środki lecznicze przeciw poceniu się, środki odkażające, środki odkażające do użytku domowego, chusteczki odkażające, chusteczki nasączone preparatami przeciwbakteryjnymi, ściereczki do czyszczenia nasączone środkami dezynfekującymi do celów higienicznych, anty bakteryjne preparaty
i środki do mycia twarzy i rąk, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekujące do użytku domowego
do celów higienicznych i do celów medycznych, produkty
dezodoryzujące i oczyszczające powietrze do użytku domowego, dezodoranty łazienkowe, suplementy diety, suplementy diety przeznaczone do polepszania stanu skóry,
włosów i paznokci do celów leczniczych, witaminy i preparaty witaminowe, plastry, materiały opatrunkowe, herbaty
lecznicze, herbaty odchudzające do celów medycznych,
9 magnetyczne i optyczne nośniki danych, utrwalone
na nośnikach informacje i dane, publikacje tekstowe,
dźwiękowe i obrazowe utrwalone na nośnikach danych,
publikacje w postaci elektronicznej do pobrania, publikacje
ładowalne w postaci elektronicznej z Internetu, publikacje
elektroniczne do pobrania w postaci gazet, magazynów,
czasopism, periodyków, poradników, publikacje drukowane w postaci umożliwiającej odczyt elektroniczny, publikacje drukowane w postaci zapisanej na nośnikach optycznych i magnetycznych, książki audio, książki w formacie
cyfrowym do pobierania z Internetu, nagrania dźwiękowe
i audiowizualne, kasety, płyty, pliki graficzne i muzyczne,
aplikacje mobilne, programy i oprogramowanie do mobil-
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nych urządzeń komunikacyjnych, aplikacje, oprogramowanie i programy komputerowe do przetwarzania i edytowania filmów, obrazów, grafiki, tekstu i dźwięku, oprogramowanie komputerowe stosowane w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej, oprogramowanie blogów,
fotografie cyfrowe do pobrania, czytniki książek cyfrowych,
16 materiały drukowane, publikacje drukowane, gazety,
dzienniki, periodyki, magazyny, czasopisma drukowane,
książki, poradniki, podręczniki, słowniki, afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, broszury, druki, ulotki, formularze,
fotografie, kalendarze, katalogi, mapy, plany, naklejki, nalepki, znaczki, plakietki papierowe, obwoluty, plakaty, prospekty, plany, rysunki, skorowidze, koperty, kartki okolicznościowe, bilety i kupony papierowe, torby papierowe, torby
na prezenty, torby na zakupy papierowe i z tworzyw sztucznych, biurowe i upominkowe artykuły papiernicze, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, długopisy i pióra,
ołówki, podstawki, pojemniki, stojaki oraz kubki na długopisy, pióra i ołówki, materiały instruktażowe, szkoleniowe
i do nauczania z wyjątkiem aparatów, 35 usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych, blogów lub portali internetowych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, Internetu, Intranetu, usługi w zakresie reklamy prasowej, produkcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych, udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam,
wynajmowanie nośników reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów
społecznościowych, usługi tworzenia i zarządzania bazami
danych: usługi pozyskiwania i systematyzowania danych
i informacji do komputerowych baz danych: usługi kompilacji, aktualizacji i utrzymywania danych i informacji w komputerowych bazach danych, usługi wyszukiwania danych
i informacji w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line, usługi dostarczania informacji handlowych,
usługi dostarczania informacji handlowych za pośrednictwem komputerowych baz danych, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów społecznościowych, katalogowanie informacji o towarach i usługach, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów
i usług, usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji
i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, usługi pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów handlowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych i motywacyjnych dla klientów, promowanie towarów
i usług osób trzecich w Internecie, usługi w zakresie promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich, promowanie sprzedaży za pośrednictwem artykułów promocyjnych w gazetach, periodykach, na blogach internetowych, portalach
internetowych i w mediach społecznościowych, usługi zarządzania sprzedażą, zarządzanie biznesowe w zakresie interaktywnej strony internetowej dla użytkowników stosujących aplikacje i oprogramowanie do wyszukiwania, przeglądania i oceniania treści internetowych, w celu zamawiania i nabywania towarów i usług, promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem programów rabatowych, promowanie towarów i usług osób trzecich po-
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przez dystrybucję kart i kuponów rabatowych, zarządzanie
programem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom
uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie z rabatów, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, usługi informacyjne i doradcze dla
konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów
i usług, zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, informacje na temat rankingu
sprzedaży produktów, obsługa portali internetowych
on-line dla sprzedających i kupujących towary i usługi,
usługi sprzedaży i wymiany towarów, w tym przez Internet:
kosmetyków, preparatów i produktów do mycia i pielęgnacji ciała, preparatów i produktów do opalania i chroniących
przed promieniowaniem ultrafioletowym, preparatów
i produktów do samoopalania, mydeł, produktów i preparatów do mycia, pielęgnacji, układania i ochrony włosów,
produktów i preparatów do koloryzacji i stylizacji włosów,
produktów i preparatów do makijażu i demakijażu, produktów i preparatów do pielęgnacji, ochrony i malowania paznokci, produktów i preparatów do pielęgnacji stóp i dłoni,
preparatów do depilacji, produktów i preparatów do golenia i po goleniu, środków i preparatów do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, środków do czyszczenia zębów, środków
perfumeryjnych i zapachowych, perfum, wód toaletowych,
olejków esencjonalnych i ekstraktów aromatycznych, dezodorantów i środków przeciw poceniu, antyperspirantów,
produktów i preparatów do higieny intymnej, środków toaletowych, pudrów kosmetycznych, chusteczek nawilżanych do celów higienicznych i kosmetycznych, wacików
do celów kosmetycznych, produktów i preparatów leczniczych do pielęgnacji, mycia i ochrony skóry, włosów i paznokci. preparatów dermatologicznych, preparatów farmaceutycznych stosowanych w medycynie estetycznej, kosmetyków do celów leczniczych, leczniczych kremów,
emulsji, płynów, żeli, oliwek, pianek i balsamów, soli do kąpieli do celów medycznych, kąpieli leczniczych, mydeł odkażających, anty bakteryjnych, dezynfekujących, leczniczych, leczniczych środków do pielęgnacji zębów i jamy
ustnej, środków leczniczych przeciw poceniu się, suplementów diety, suplementów diety przeznaczonych do polepszania stanu skóry, włosów i paznokci do celów leczniczych, środków odkażających, środków odkażających
do użytku domowego, chusteczek odkażających, chusteczek nasączonych preparatami przeciwbakteryjnymi, ściereczek do czyszczenia nasączonych środkami dezynfekującymi do celów higienicznych, anty bakteryjnych preparatów i środków do mycia twarzy i rąk, środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych, środków dezynfekujących do użytku domowego do celów higienicznych i do celów medycznych, produktów dezodoryzujących i oczyszczających powietrze do użytku domowego, dezodorantów łazienkowych, witamin i preparatów witaminowych, plastrów, materiałów opatrunkowych, herbat leczniczych, herbat odchudzających do celów medycznych, artykułów papierniczych i biurowych, książek, gazet, czasopism, magazynów,
periodyków, poradników, albumów, atlasów, map, planów,
kart pocztowych, kalendarzy, wyrobów porcelanowych
i szklanych, artykułów ceramicznych, kubków, gier, zabawek i akcesoriów do zabawy, okularów, odzieży i dodatków
do odzieży, nakryć głowy, butów, torebek, kosmetyczek,
kwiatów, usługi w zakresie analizy i porównywania cen,
usługi badania rynku i opinii publicznej, badania rynku
obejmujące sondaże opinii publicznej, usługi prenumeraty
gazet, czasopism oraz książek osobom trzecim, administrowanie prenumeratą gazet dla osób trzecich, organizowanie
wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych i handlowych, usługi współpracy z blogerami, usługi zarządza-
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nia społecznością on-line, usługi doradcze, konsultacyjne
i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług,
38 usługi agencji informacyjnych i prasowych, usługi internetowego serwisu informacyjnego, zapewnianie dostępu
do treści, stron internetowych, portali i blogów internetowych, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji, zasobów muzycznych, filmowych, książkowych, publikacji, zdjęć, filmów i obrazów za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, usługi udostępniania portali internetowych o tematyce zdrowotnej,
medycznej, farmakologicznej, usługi udostępniania portali
internetowych związanych z kosmetologią, kosmetyką,
urodą, higieną żywienia, odżywianiem, dietetyką, przepisami kulinarnymi, sportem i rekreacją, kulturą, sztuką, rozrywką, komunikacja za pośrednictwem blogów on-line, usługi
udostępniania internetowego forum dyskusyjnego, fora
[pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, usługi
udostępniania komputerowych baz danych, usługi przydzielania dostępu do baz danych, usługi ogłoszeń elektronicznych, udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, usługi w zakresie przekierowywania do stron internetowych, usługi elektronicznej transmisji danych i dokumentów, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi poczty elektronicznej,
transmisja programów telewizyjnych i radiowych, przekazywanie on-line kartek z życzeniami, wymiana danych elektronicznych, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne
w zakresie wyżej wymienionych usług, 41 usługi w zakresie
edukacji i nauczania, usługi wydawnicze, elektroniczne
usługi wydawnicze, usługi wydawnicze książkowe i Internetowe, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, usługi wydawania czasopism, gazet, magazynów, dzienników, periodyków, książek, w tym w formie elektronicznej i w Internecie,
usługi publikacji, publikowanie i redagowanie materiałów
drukowanych, usługi w zakresie publikowania czasopism,
gazet, magazynów, periodyków, książek i tekstów innych
niż teksty reklamowe, w tym w formie elektronicznej i w Internecie nie do pobrania, publikacje multimedialne i internetowe, organizowanie i prowadzenie szkoleń w celach
edukacyjnych i kulturalnych, organizowanie warsztatów
szkoleniowych, doradztwo zawodowe i coaching, treningi
rozwoju osobistego, wypożyczanie gazet, czasopism, magazynów i książek, usługi bibliotek elektronicznych, usługi
w zakresie organizowania, produkcji, przygotowywania
i prowadzenia imprez edukacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych i sportowych, organizowanie i prowadzenie konkursów, konferencji, kongresów, wystaw i targów w celach
rozrywkowych, edukacyjnych i dobroczynnych, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, zjazdów,
konferencji, kongresów, balów i koncertów, wydarzeń
i kampanii społecznych w celach edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie loterii i plebiscytów,
organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania
i wręczania nagród, przyznawanie nagród w dziedzinie kosmetyki, kosmetologii, urody, higieny żywienia, odżywiania,
dietetyki, przepisów kulinarnych, mody i stylu, usługi pisania blogów, publikowanie recenzji, zapewnianie recenzji
użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych,
zapewnianie rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, usługi filmowania, produkcja nagrań
audio i video, produkcja multimedialna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie i montaż programów radiowych i telewizyjnych, realizacja nagrań audiowizualnych, usługi fotograficzne, fotografika artystycz-
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na, usługi fotoreportaży, usługi reporterskie, usługi informacji o edukacji, imprezach rozrywkowych, sportowych i kulturalnych, imprezach dobroczynnych, wypoczynku i rekreacji, usługi związane z rozrywką, udostępnianie rozrywki
multimedialnej za pomocą strony internetowej, usługi
w zakresie wypoczynku i rekreacji, udostępnianie publikacji
on-line ze wskazówkami dotyczącymi receptur, wyboru receptur, planowania posiłków, opracowywania menu oraz
ze wskazówkami kucharskimi, opracowywanie receptur
i przepisów kulinarnych (materiały edukacyjne), usługi edukacyjne dotyczące gotowania, usługi konsultacyjne, doradcze i informacyjnie w zakresie wyżej wymienionych usług,
42 usługi w zakresie projektowania i utrzymywania stron,
portali i witryn internetowych dla osób trzecich, administrowanie stronami internetowymi, projektowanie, zarządzanie i nadzór forami dyskusyjnymi on-line, usługi przygotowywania serwisów informacyjnych, udostępnianie wyszukiwarek internetowych oraz stron internetowych w celu
pozyskiwania informacji, w tym o tematyce społecznej,
zdrowotnej, medycznej, farmakologicznej, związanych
z psychologią, kosmetologią, kosmetyką, urodą, higieną żywienia, odżywianiem, dietetyką, przepisami kulinarnymi,
sportem i rekreacją, kulturą, sztuką, rozrywką, związanych
z prowadzeniem domu i ogrodnictwem, udostępnianie
stron internetowych w celu dostępu i pozyskiwania informacji w dziedzinie kosmetyki, kosmetologii, urody, higieny
żywienia, odżywiania, dietetyki, przepisów kulinarnych,
mody i stylu, udostępnianie miejsc na serwerach, udostępnianie miejsca w Internecie na błogi, usługi kawiarenek internetowych, hosting serwerów i platform, hosting stron
internetowych, hosting treści cyfrowych w Internecie,
w tym blogów on-line, usługi projektowania i opracowywania baz danych, usługi testowania produktów, testowanie kosmetyków, prace badawczo rozwojowe, badania socjologiczne dotyczące problematyki społecznej, badania
i analizy naukowe, badania w dziedzinie mediów społecznościowych, publikowanie informacji naukowych, 44 usługi poradnictwa w zakresie zdrowia, medycyny, farmakologii, kosmetologii, kosmetyki, urody, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki, usługi informacji medycznej i zdrowotnej,
udostępnianie informacji o placówkach służby zdrowia,
gabinetach lekarskich, kosmetycznych, fryzjerskich, salonach piękności, gabinetach masażu, salonach SPA, aptekach, udostępnianie informacji o lekach, usługi doradcze,
konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług.
518254
(220) 2020 09 14
PLAYINBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rawa Mazowiecka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jabłka Wareckie 500 lat tradycji
(210)
(731)

(531) 24.15.01, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 świeże jabłka, jabłka nieprzetworzone.
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518291
(220) 2020 09 14
NBS COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nbs communications
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 24.15.01, 27.05.01
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów,
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi sprzedaży aplikacji systemu lojalnościowego dla małych firm.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 przygotowywanie i umieszczanie w środkach masowego przekazu reklam firm i ich towarów, organizacja prezentacji i konferencji prasowych, opracowywanie
materiałów promocyjnych, organizowanie wysyłki pocztowej materiałów promocyjnych, przeprowadzanie badań
rynku i badań opinii społecznej, doradztwo w zakresie: usług
reklamowych i promocji, usług marketingowych, badań
rynku, badań opinii społecznej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, public relations,
agencje reklamowe.
518306
(220) 2020 09 15
CENTRUM HANDLOWE JANTAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lębork
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hortons FASHION OUTLET

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna,
odzież sportowa, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
tekstyliów, odzieży, dodatków odzieżowych, obuwia, nakryć
głowy, toreb, plecaków, galanterii skórzanej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej on-line tekstyliów, odzieży, dodatków odzieżowych, obuwia, nakryć głowy, toreb, plecaków,
galanterii skórzanej, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży
wysyłkowej odzieży, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, organizowanie targów
handlowych i reklamowych, organizowanie pokazów mody
w celach handlowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów
w zakresie produktów odzieżowych i kosmetycznych, badania rynkowe.
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518324
(220) 2020 09 16
WEST-ARBEIT LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lublin
(znak słowno-graficzny)
WEST-ARBEIT

(531) 02.07.23, 27.05.01, 26.11.01, 29.01.13
(510), (511) 35 rekrutacja personelu, przesłuchiwanie wykonawców [rekrutacja personelu], rekrutacja personelu
na czas nieokreślony, rekrutacja personelu tymczasowego,
usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu, usługi
rekrutacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, usługi agencji w zakresie rekrutacji personelu, agencje pośrednictwa pracy, agencje zatrudnienia,
agencje zatrudnienia tymczasowego, biura pośrednictwa
pracy, dobór personelu [dla osób trzecich], dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, dostarczanie
informacji o zatrudnieniu, dostarczanie informacji w zakresie
rekrutacji pracowników, dostarczanie informacji w zakresie usług relokacji pracowników, ogłoszenia odnoszące się
do rekrutacji personelu, dobór personelu za pomocą metod
psychotechnicznych, pomoc w zakresie rekrutacji personelu
i obsadzania stanowisk, biura pośrednictwa pracy, profesjonalne usługi w zakresie rekrutacji, przeprowadzanie testów
w celu określania umiejętności potrzebnych w pracy, usługi
administracyjne w zakresie relokacji personelu, usługi agencji pośrednictwa pracy, usługi agencji pośrednictwa pracy
dotyczące au pair, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej, usługi biur pośrednictwa pracy dla
niań, usługi biura pośrednictwa pracy, usługi w zakresie obsadzania stanowisk pracy dla pomocy domowych, usługi
w zakresie pośrednictwa pracy, usługi w zakresie pracowników tymczasowych, usługi w zakresie rekrutacji personelu,
usługi w zakresie relokacji pracowników, usługi w zakresie
wyszukiwania stanowisk pracy i personelu, usługi w zakresie
wyszukiwania stanowisk pracy i rekrutacji personelu, usługi
w zakresie zatrudnienia personelu na czas określony, usługi
w zakresie znajdowania zatrudnienia dla niań.
(210)
(731)
(540)
(540)

518337
(220) 2020 09 16
KUBIAK PIOTR, Gorzów Wielkopolski
(znak słowno-graficzny)
Laser Tools

518320
(220) 2020 09 16
LOYRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOYRISE

(210)
(731)

(531) 26.11.02, 27.05.01, 27.05.07, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do domowego sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektryczne-
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go, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi
narzędziami do budowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów.
(210) 518359
(220) 2020 09 16
(731) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) APATOR
(510), (511) 9 sprzęt elektryczny i elektroniczny, liczniki
energii elektrycznej, aparatura elektryczna i elektroniczna
do pomiarów i kontroli zużycia energii elektrycznej, rejestratory w postaci wielokanałowych urządzeń do rejestracji
i bilansowania energii elektrycznej i średnich mocy, automaty do sprzedaży energii elektrycznej, systemy do zarządzania energią w przemyśle, systemy zdalnego odczytu,
rozwiązania smart grid, systemy przedpłatowe, urządzenia
do analizy danych pomiarowych, czujniki i sensory sieciowe,
aparaty, przyrządy i urządzenia elektroniczne, komputery,
przetworniki pomiarowe, konwertery, panele przyłączeniowe, inteligentne urządzenia elektroniczne (IED), zdalne terminale dostępowe (RTU), zabezpieczenia cyfrowe, sensory
i czujniki sieciowe, analizatory jakości energii, przetworniki,
przekształtniki i kondycjonery energii, urządzenia, aparaty
i przyrządy pomiarowe, rejestrujące, kontrolne, sygnalizacyjne, sterujące, dystrybucyjne, alarmowe, zawory elektromagnetyczne, instalacje elektryczne, materiały i osprzęt
do nich zawarte w tej klasie, aparatura do przetwarzania
informacji, elektryczna aparatura rozdzielcza i sterownicza,
przetworniki przepływu, liczniki wody, wodomierze, przepływomierze, radiowe systemy odczytu wskazań wodomierzy, przewodowe systemy zdalnego odczytu dla wodomierzy i ciepłomierzy, akcesoria do zdalnego przekazywania wskazań, nakładki komunikacyjne, systemy i aplikacje,
przeliczniki energii cieplnej, liczniki ciepła, liczniki chłodu,
regulatory ciepła, czujniki i przetworniki temperatury, podzielniki kosztów ogrzewania, przetworniki przepływu
do ciepłomierzy, gazomierze, analizatory gazu, przeliczniki
i przetworniki objętości i temperatury, urządzenia komunikacyjne i telekomunikacyjne w tym machine to machine
(M2M) do przesyłania, kompresji i przetwarzania, szyfrowania i deszyfrowania, autoryzacji i uwiarygadniania danych
pomiarowych i sterujących, zewnętrzne i wewnętrzne
modemy i moduły telekomunikacyjne i teletransmisyjne,
nakładki radiowe, koncentratory oraz splittery, routery, rozdzielacze, transmitery i retransmitery danych pomiarowych
i sterujących wraz z aplikacjami do parametryzacji i sterowania siecią telekomunikacyjną i urządzeniami telekomunikacyjnymi, urządzenia telekomunikacyjne optyczne, radiowe,
przewodowe i satelitarne, urządzenia przeciwprzepięciowe,
ograniczniki przepięć, ograniczniki przepięć w sieciach i obwodach elektrycznych, skrzynki przyłączeniowe, skrzynki
bezpiecznikowe, skrzynki rozdzielcze, podstawy bezpiecznikowe, przełączniki krzywkowe obrotowe, łączniki krzywkowe, odłączniki, rozłączniki, rozłączniki bezpiecznikowe,
wyłączniki, przełączniki, przekaźniki, styczniki, wyłączniki
nadprądowe, uziemniki, transformatory pomiarowe, cewki,
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elektromagnesy, urządzenia elektryczne, złącza elektryczne,
detektory, sieciowe terminale dostępowe, urządzenia, aplikacje i systemy do: pomiaru i rozliczeń za lokalne zużycie
i generację mediów energetycznych w tym przedpłatowe,
sprzęt przetwarzający dane i komputery do rozliczeń wewnętrznych w ramach wspólnot energetycznych i klastrów
energii, elektryczna i elektroniczna aparatura przeciwwybuchowa, napędy, przemienniki, przekształtniki, falowniki oraz
urządzenia rozruchowe AC/DC wraz z usługami ich projektowania i aplikacji, instalacje elektryczne, aplikacje i systemy
do zdalnego monitorowania, nadzoru i sterowania procesami przemysłowymi i automatyzacji oraz robotyzacji linii produkcyjnych, pulpity rozdzielcze, panele operatorskie i interfejsy człowiek-maszyna (HMI), bazy danych, aplikacje i systemy do: zdalnego odczytu urządzeń pomiarowych oraz
czujników i sensorów, do analityki danych pomiarowych,
do zarządzania popytem i podażą mediów energetycznych, do zarządzania efektywnością wykorzystania energii
i mediów energetycznych, do optymalizacji zużycia energii
i mediów, bilansowania zużycia mediów energetycznych
i mikro-bilansowania, do zarządzania magazynami energii,
do obsługi stacji ładowania i stacji tankowania, do nadzoru monitorowania i sterowania, do zarządzania majątkiem
sieci dystrybucyjnych, do zarządzania oświetleniem ulicznym i budynkowym, do zarządzania i optymalizacji pracy
urządzeń elektrycznych wewnątrz klastrów i spółdzielni
energetycznych i wewnątrz budynków, do zarządzania
pracą brygad serwisowych, do optymalizacji aktywnego
zarządzania majątkiem sieciowym, parametryzacji urządzeń
pomiarowych, sterujących, przyrządów, czujników i sensorów sieciowych, nadzoru stacji energetycznych, zabezpieczeń i automatyk sieciowych, systemów telemechaniki
rozproszonej, systemów telemechaniki skupionej, automatycznego przywracania zasilania i automatyzacji pracy sieci,
11 armatura bezpieczeństwa i regulacyjna do urządzeń i instalacji grzewczych, wodnych i gazowych, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalnością handlową, prace biurowe, rejestrowanie, odczytywanie, zdalne odczytywanie lub wizualizowanie danych,
w tym danych dotyczących zużycia w sieciach: użyteczności publicznej, gazowych, wodociągowych, ciepłowniczych
i elektrycznych, obliczanie kosztów zużycia gazu, wody,
ciepła i elektryczności, sporządzanie rachunków, 37 naprawy, usługi instalacyjne, usługi w zakresie instalowania,
naprawy i konserwacji liczników energii elektrycznej, gazomierzy, liczników energii cieplnej, systemów pomiarowych
i aparatury kontrolno-pomiarowej, instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących
i nawigacyjnych, półprzewodnikowych zespołów napędowych prądu stałego i przemiennego, półprzewodnikowych
zespołów rozruchowych, przemienników częstotliwości,
aparatury górniczej, aparatury łączeniowej, wypożyczanie
maszyn i urządzeń, 38 świadczenie usług: operator inteligentnej sieci mediów energetycznych, operator rozliczeń
billingu autoryzacji i uwiarygadniania, operator wirtualnej
elektrowni i zarządzania popytem i podażą energii, operator pomiarów dla systemów, liczników, czujników i aparatury kontrolno-pomiarowej, operator ruchu na sieci, pomiary jako usługa, obsługa sieci jako usługa, inteligentna sieć
jako usługa, zarządzanie efektywnością energetyczną jako
usługa, audyty energetyczne, paszportyzacja, digitalizacja,
migracja i standaryzacja danych, usługa sterowania przepływem mocy i energii oraz przepływem mediów energetycznych, detekcja uszkodzeń i wycieków oraz uszkodzeń
sieci i spadków ciśnienia mediów energetycznych, usługi
w zakresie oferowania dostępu do zdalnego generowania
kodów dla przedpłatowych liczników energii elektrycznej

Nr ZT47/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych, usługi
telekomunikacyjne w zakresie sektora zaopatrzenia w gaz,
wodę i energię elektryczną, w tym komunikacja ze sprzętem do zaopatrzenia w media i powiązanymi urządzeniami,
usługi telekomunikacyjne do stosowania przez dostawców
gazu, wody i prądu, w tym przesyłanie wiadomości, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów,
zapewnienie dostępu do baz danych, wynajem sprzętu
telekomunikacyjnego, transmisja danych, w szczególności
danych dotyczących zużycia w gazowych, wodociągowych,
ciepłowniczych i elektrycznych sieciach użyteczności publicznej, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, szkolenia z obsługi systemów, aplikacji, urządzeń oraz doboru i zastosowania produktów, wdrożenia, konsulting, 42 naukowe i techniczne usługi i badania
oraz ich projektowanie, usługi konstruktorskie, ekspertyzy
inżynieryjne, usługi laboratoryjne w zakresie wykonywania
pomiarów wielkości elektrycznych i wielkości mechanicznych, testowanie materiałów, opracowanie programów
komputerowych, projektowanie i rozwój komputerowego
sprzętu i oprogramowania, doradztwo w zakresie techniki
napędowej, przemysłowa analiza i badanie usług, usługi
w zakresie technologii informacyjnych, testowanie (kontrola
jakości), weryfikowanie i certyfikowanie liczników zużycia,
mierzenie, kontrolowanie i analizowanie danych.
518377
(220) 2020 09 16
CRICKET LIGHTERS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sanok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Solebo
(210)
(731)

41

(540) Loveplants
(510), (511) 27 dekoracje ścienne (nietekstylne), ścienne
dekoracje, nietekstylne, dekoracje ścienne z materiałów
nietekstylnych, ręcznie robione, ścienne materiały dekoracyjne, nietekstylne, 31 dekoracje kwiatowe [naturalne], dekoracje kwiatowe [świeże], dekoracje kwiatowe [suszone],
dekoracyjna mierzwa ze zrębków, kwiaty konserwowane
do dekoracji, kwiaty suszone do dekoracji, rośliny suszone
do dekoracji, rośliny zielone naturalne do dekoracji, suszone pałki do dekoracji, wieńce z suszonych ziół do dekoracji,
dekoracje z roślin stabilizowanych, dekoracje z mchów i porostów, 35 prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej.
518412
(220) 2020 09 18
PODEJMA MICHAŁ AGENCJA MARKETINGOWA
EFEKTO, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) EFEKTO
(510), (511) 35 reklama.
(210)
(731)

(210) 518414
(220) 2020 09 18
(731) KORZUS ALEKSANDRA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) MAD DRIVER
(510), (511) 32 piwo bezalkoholowe, napoje na bazie piwa,
bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, bezalkoholowe napoje słodowe, bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane
herbatą, napoje bezalkoholowe, piwo.
518523
(220) 2020 10 21
PRZEDSIĘBIORSTWO ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE PZZ
W STOISŁAWIU SPÓŁKA AKCYJNA, Stoisław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MŁYNY STOISŁAW
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki zapachowe do celów domowych, saszetki zapachowe, karty do aromatyzowania do celów domowych, karty zapachowe do celów domowych, 34 środki
aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, karty
do aromatyzowania tytoniu i papierosów.
518395
(220) 2020 09 17
CHYZHEVSKA OLEKSANDRA CHOICE-QUALIFIED
APPLE CENTER, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHOICE

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości, usługi naukowe i technologiczne, usługi
projektowania, usługi w zakresie technologii informacyjnych,
usługi w zakresie projektowania.
(210) 518399
(220) 2020 09 17
(731) KOZŁOWSKI SEWERYN, Suchedniów
(540) (znak słowny)

(531) 29.01.03, 27.05.01
(510), (511) 30 mąki żytnie, mąki pszenne, mąka owsiana,
mąka jęczmienna, zarodki pszenne, kasza manna, kasza
manna błyskawiczna, kasza jęczmienna, płatki owsiane górskie błyskawiczne, płatki jęczmienne, kasza gryczana, otręby pszenne spożywcze, otręby owsiane spożywcze, kasza
owsiana, kasza żytnia.
518524
(220) 2020 10 22
PRZEDSIĘBIORSTWO ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE PZZ
W STOISŁAWIU SPÓŁKA AKCYJNA, Stoisław
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) M MŁYNY STOISŁAW

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 30 mąki żytnie, mąki pszenne, mąka owsiana,
mąka jęczmienna, zarodki pszenne, kasza manna, kasza
manna błyskawiczna, kasze jęczmienna, płatki owsiane górskie błyskawiczne, płatki jęczmienne, kasza gryczana, otręby pszenne spożywcze, otręby owsiane spożywcze, kasza
owsiana, kasza żytnia.
518529
(220) 2020 10 22
PRZEDSIĘBIORSTWO ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE PZZ
W STOISŁAWIU SPÓŁKA AKCYJNA, Stoisław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MŁYNY STOISŁAW
(210)
(731)

(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 30 mąki żytnie, mąki pszenne, mąka owsiana,
mąka jęczmienna, zarodki pszenne, kasza manna, kasza
manna błyskawiczna, kasze jęczmienna, płatki owsiane górskie błyskawiczne, płatki jęczmienne, kasza gryczana, otręby pszenne spożywcze, otręby owsiane spożywcze, kasza
owsiana, kasza żytnia.
(210)
(731)
(540)
(540)

518543
(220) 2020 09 22
Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(znak słowno-graficzny)
BIOTEBAL

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.03.30
(510), (511) 3 kosmetyki, 44 informacja medyczna, usługi
doradcze dotyczące pielęgnacji urody, pielęgnacja urody dla
ludzi, pielęgnacja urody, usługi doradcze dotyczące urody,
doradztwo w zakresie urody, udzielanie informacji o urodzie,
salony piękności, usługi pielęgnacji urody, w szczególności

Nr ZT47/2020

w zakresie rzęs, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała
i urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, udzielanie
wiadomości i informacji w dziedzinie medycyny.
(210) 518551
(220) 2020 09 22
(731) DELERT TOMASZ CANFOR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Canfor
(510), (511) 41 organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, administrowanie [organizacja] konkursami, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], konkursy przez telefon, organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja konkursów edukacyjnych, organizacja seminariów, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, organizowanie corocznych konferencji związanych z logistyką, organizowanie dorocznych konferencji dotyczących telekomunikacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzanie
konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród, organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
wykładów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów,
organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub
rozrywkowych], organizowanie i prowadzenie seminariów
i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie konferencji, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących edukacji, organizowanie konferencji
dotyczących szkoleń, organizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie
nauk medycznych, organizowanie konferencji związanych
z handlem, organizowanie konferencji związanych z biznesem, organizowanie konferencji dotyczących handlu, organizowanie konferencji związanych z rozrywką, organizowanie
konferencji dotyczących rozrywki, organizowanie konferencji związanych z reklamą, organizowanie konkursów artystycznych, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie
konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie kursów
instruktażowych dla turystów, organizowanie pokazów
w celach szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach
edukacyjnych, organizowanie seminariów, organizowanie
seminariów związanych z działalnością kulturalną, organizowanie seminariów związanych z reklamą, organizowanie seminariów dotyczących szkoleń, organizowanie seminariów
dotyczących edukacji, organizowanie seminariów związanych z edukacją, organizowanie seminariów w celach rekreacyjnych, organizowanie seminariów dotyczących handlu,
organizowanie seminariów dotyczących biznesu, organizowanie seminariów związanych z rozrywką, organizowanie
seminariów szkoleniowych, organizowanie seminariów edukacyjnych, organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, organizowanie seminariów i konferencji, organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, organi-
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zowanie spotkań i konferencji, organizowanie sympozjów
medycznych związanych z naukami morskimi, organizowanie wykładów, organizowanie wystaw do celów edukacyjnych, organizowanie wystaw do celów rozrywkowych, organizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie wystaw
w celach edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach
szkoleniowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych, organizowanie zjazdów w celach biznesowych, organizowanie
zjazdów w celach kulturalnych, organizowanie zjazdów
w celach handlowych, organizowanie zjazdów w celach rekreacyjnych, organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych,
organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, planowanie konferencji w celach edukacyjnych, planowanie seminariów w celach edukacyjnych, planowanie wykładów w celach edukacyjnych, prowadzenie konferencji edukacyjnych,
prowadzenie konkursów telefonicznych, prowadzenie konkursów w Internecie, prowadzenie seminariów, prowadzenie
seminariów i kongresów, prowadzenie seminariów szkoleniowych, prowadzenie warsztatów i seminariów na temat
samoświadomości, prowadzenie zjazdów w celach rozrywkowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń, przygotowywanie seminariów dotyczących handlu, seminaria, sympozja związane
z edukacją, udostępnianie informacji na temat kongresów,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów, usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem,
organizowaniem i prowadzeniem sympozjów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, usługi w zakresie
konferencji, usługi w zakresie wystaw w celach edukacyjnych, badania edukacyjne, budowanie zespołu (edukacja),
certyfikacja w odniesieniu do nagród edukacyjnych, akademie, analizowanie wyników testów i danych edukacyjnych
dla osób trzecich, coaching w zakresie życia osobistego [life
coaching], doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji,
doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo
w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo
w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe [edukacja], doradztwo zawodowe i coaching, dostarczanie informacji dotyczących
edukacji, dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja,
edukacja dorosłych, edukacja on-line z komputerowej bazy
danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, edukacja
prawna, edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny
pracy, edukacja w dziedzinie informatyki, edukacja w dziedzinie posługiwania się komputerami, edukacja w dziedzinie
przetwarzania danych, edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, kursy edukacyjne dotyczące finansów, kursy językowe,
kursy korespondencyjne dotyczące inwestowania, kursy powtórkowe do egzaminów państwowych, kursy rozwijające
umiejętności konsultacyjne, kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe w dziedzinie nauk ścisłych, kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania,
kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, kursy szkoleniowe
w dziedzinie ubezpieczeń, kursy szkoleniowe w dziedzinie
bankowości, kursy szkoleniowe w formie pisemnej, kursy
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szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, kursy szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, kursy szkoleniowe w zakresie
inżynierii, kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem
i biznesem, kursy szkoleniowe w zakresie oprogramowania
komputerowego, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy
szkoleniowe z zakwaterowaniem, kursy szkoleniowe związane z medycyną, kursy szkoleniowe związane z analizą systemów, kursy szkoleniowe związane ze sprzętem komputerowym, kursy szkoleniowe związane z obsługą klienta, kursy
szkoleniowe związane z projektowaniem baz danych, kursy
szkolne w zakresie pomocy w nauce, kursy szkolne związane
z przygotowaniem do egzaminów, kursy w zakresie opracowywania programów i sprzętu komputerowego, kursy w zakresie rozwoju osobistego, nauczanie dotyczące zarządzania, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu
i technologii informacyjnej, opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych,
organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych związanych z sektorem turystycznym, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie
warsztatów i seminariów w zakresie samoświadomości, organizacja i przeprowadzanie seminariów w dziedzinie onkologii, organizacja kursów językowych, organizacja sympozjów dotyczących edukacji, organizacja sympozjów dotyczących szkoleń, organizacja szkoleń, organizacja warsztatów
i seminariów, organizacja zajęć, organizowanie festiwali
do celów edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach
szkoleniowych, organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie targów do celów akademickich, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych,
organizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie targów
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie on-line, organizowanie
i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie
i prowadzenie zajęć, organizowanie imprez edukacyjnych,
organizowanie indywidualnej nauki języków, organizowanie
komputerowych kursów szkoleniowych, organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, organizowanie kongresów edukacyjnych, organizowanie kursów instruktażowych, organizowanie kursów korespondencyjnych,
organizowanie kursów stosujących metody nauczania programowanego, organizowanie kursów stosujących metody
nauki samodzielnej, organizowanie kursów szkoleniowych
związanych z projektowaniem, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych w instytutach dydaktycznych, organizowanie kursów w zakresie szkoleń technicznych, organizowanie kursów wykorzystujących
metody samokształcenia, organizowanie kursów wykorzystujących metody nauczania na odległość, organizowanie
prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie programów szkoleniowych, organizowanie programów szkolenia
młodzieży związanych z branżą budowlaną, organizowanie
seminariów edukacji ustawicznej, organizowanie spotkań
z dziedziny edukacji, organizowanie sympozjów edukacyjnych, organizowanie szkoleń biznesowych, organizowanie
szkoleń handlowych, organizowanie szkoleń sportowych,
organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i ży-
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wienia, organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach
edukacyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych, organizowanie warsztatów, organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, organizowanie wycieczek do celów szkoleniowych, organizowanie wykładów edukacyjnych, organizowanie zajęć dydaktycznych, pokazy [do celów szkoleniowych], pokazy edukacyjne, programy edukacyjne i szkoleniowe w zakresie zarządzania ryzykiem, prowadzenie imprez edukacyjnych, prowadzenie konferencji biznesowych, prowadzenie kursów, prowadzenie kursów dotyczących administrowania działalnością gospodarczą, prowadzenie kursów dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie kursów dotyczących szkoleń administracyjnych, prowadzenie kursów
edukacyjnych z zakresu biznesu, prowadzenie kursów edukacyjnych z biznesu, prowadzenie kursów edukacyjnych dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie kursów edukacyjnych w zakresie inżynierii, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych związanych z branżą turystyczną, prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu nauk ścisłych, prowadzenie
kursów instruktażowych, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, prowadzenie kursów korespondencyjnych, prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet, prowadzenie
kursów, seminariów i warsztatów, prowadzenie kursów szkoleniowych na temat zarządzania działalnością gospodarczą,
prowadzenie kursów szkoleniowych on-line związanych
z odżywianiem, prowadzenie podstawowych kursów czytania i pisania, prowadzenie seminariów instruktażowych związanych z organizacją czasu, prowadzenie seminariów szkoleniowych dla klientów, prowadzenie seminariów szkoleniowych związanych z zarządzaniem czasem, prowadzenie seminariów z dziedziny onkologii, prowadzenie warsztatów
edukacyjnych w dziedzinie biznesu, prowadzenie warsztatów [szkolenia], przekazywanie know-how [szkolenia], przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, seminaria edukacyjne, skomputeryzowane szkolenia, skomputeryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa zawodowego, świadczenie
usług w zakresie szkół i kursów językowych, szkolenia biznesowe, szkolenia dla dorosłych, szkolenia dla personelu w zakresie technologii żywności, szkolenia dotyczące prowadzenia ksiąg, szkolenia edukacyjne, szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, szkolenia komputerowe, szkolenia personelu, szkolenia przemysłowe, szkolenia techniczne w dziedzinie ryzyka przemysłowego, szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa, szkolenia techniczne związane z higieną, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w dziedzinie
medycyny, szkolenia w dziedzinie oprogramowania, szkolenia w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, szkolenia
w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, szkolenia
w zakresie edukacji komputerowej, szkolenia w zakresie elektronicznego przetwarzania danych, szkolenia w zakresie
kwalifikacji zawodowych, szkolenia w zakresie możliwości
zatrudnienia, szkolenia w zakresie opracowywania systemów oprogramowania, szkolenia w zakresie opracowywania programów komputerowych, szkolenia w zakresie projektowania systemów oprogramowania, szkolenia w zakresie
projektowania programów komputerowych, szkolenia w zakresie projektowania komputerów, szkolenia w zakresie przetwarzania danych, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia
w zakresie rozwijania pamięci komputerowych, szkolenia
w zakresie technik komputerowych, szkolenia w zakresie
technik komunikacyjnych, szkolenia w zakresie technologii
komunikacyjnych, szkolenia w zakresie technik przetwarzania danych, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych,
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szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
szkolenia z obsługi systemów skomputeryzowanych, szkolenia z prezentacji żywności, szkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych, szkolenia z zakresu public relations, szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, szkolenia z zakresu świadczenia usług
prawnych, szkolenia z zakresu użytkowania komputerów,
szkolenia związane z finansami, szkolenia związane z przetwarzaniem danych, szkolenia związane z technikami przetwarzania danych, szkolenie biznesowe prowadzone za pomocą gry, szkolenie biznesowe zapewniane za pomocą
struktury symulacyjnej, szkolenie dotyczące komputerów,
szkolenie i coaching w dziedzinie przemówień politycznych,
szkolenie i coaching w dziedzinie debat politycznych, szkolenie i instruktaż, szkolenie personelu dla zapewnienia maksymalnej ochrony bezpieczeństwa, szkolenie personelu zajmującego się finansami, szkolenie techniczne związane
z analizą chemiczną, szkolenie w zakresie administracji, szkolenie w oparciu o komputery, szkolenie w zakresie bankowości, szkolenie w zakresie podatków, szkolenie w zakresie rachunkowości, szkolenie w zakresie żywienia [nie medyczne],
szkolenie z zakresu sprzedaży, szkolenie za pośrednictwem
mediów radiowo-telewizyjnych, szkolenie zaawansowane,
szkolenie związane z karierą zawodową, testy edukacyjne,
trening rozwoju osobistego, trening umiejętności zawodowych, udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, udostępnianie
kursów korespondencyjnych, udostępnianie kursów szkoleniowych w zakresie komputerów, udostępnianie materiałów
egzaminacyjnych i testów, udzielanie informacji edukacyjnych on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, udzielanie kursów szkolenia zawodowego,
usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], usługi
doradcze w zakresie edukacji dotyczące księgowości, usługi
doradcze w zakresie szkoleń komputerowych, usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu,
usługi doradcze w zakresie edukacji, usługi doradcze w zakresie szkoleń, usługi doradztwa dotyczące opracowywania
kursów szkoleniowych, usługi doradztwa edukacyjnego,
usługi edukacji biznesowej, usługi dotyczące edukacji technologicznej, usługi edukacji dla dorosłych, usługi edukacji
medycznej, usługi edukacji na poziomie podstawowym
związane z umiejętnością czytania i pisania, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące farmacji, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące medycyny, usługi
edukacyjne dla dorosłych dotyczące prawa, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące handlu, usługi edukacyjne dla
dorosłych odnoszące się do księgowości, usługi edukacyjne
dla dorosłych dotyczące audytu, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące finansów, usługi edukacyjne dla dorosłych
dotyczące zagadnień środowiskowych, usługi edukacyjne
dla dorosłych dotyczące własności intelektualnej, usługi
edukacyjne dla dorosłych dotyczące bankowości, 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 handlu, usługi
edukacyjne dotyczące zastosowania systemów komputerowych, usługi edukacyjne dotyczące ochrony środowiska,
usługi edukacyjne dotyczące oprogramowania komputerowego, usługi edukacyjne dotyczące zastosowania oprogramowania komputerowego, usługi edukacyjne dotyczące
przemysłu rolniczego, usługi edukacyjne dotyczące umiejętności komunikacyjnych, usługi edukacyjne dotyczące syste-
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mów komputerowych, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi edukacyjne dotyczące projektowania, usługi edukacyjne dotyczące przemysłu, usługi edukacyjne dotyczące
pisania programów komputerowych, usługi edukacyjne dotyczące religii, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się do służby zdrowia, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z BHP, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością
gospodarczą, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane
z zarządzaniem majątkiem nieruchomym, usługi edukacyjne
i szkoleniowe związane z grami, usługi edukacyjne odnoszące się do usług w zakresie jakości, usługi edukacyjne oparte
na systemach komputerowych, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, usługi edukacyjne w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem franszyzowym, usługi edukacyjne w zakresie zarządzania, usługi edukacyjne wspomagane komputerowo
w dziedzinie zarządzania biznesowego, usługi edukacyjne
z zakresu farmacji, usługi edukacyjne z zakresu medycyny,
usługi edukacyjne związane ze szkoleniem sprzedażowym,
usługi edukacyjne związane z przetwarzaniem danych, usługi edukacyjne związane z zadowoleniem klienta, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej
dzieci, usługi edukacyjne związane z zanieczyszczeniem
wody, usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, usługi edukacyjne związane z ochroną środowiska,
usługi edukacyjne związane ze szkoleniem personelu z zakresu technologii żywności, usługi edukacyjne związane
z biznesem, usługi edukacyjne związane z architekturą, usługi edukacyjne związane z odżywianiem, usługi edukacyjne
związane z bezpieczeństwem drogowym, usługi edukacyjne związane z technologią żywności, usługi edukacyjne
związane z higieną, usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych, usługi informacji telefonicznej związane
z edukacją, usługi informacyjne dotyczące edukacji, usługi
instruktażowe i szkoleniowe, usługi instruktażowe w zakresie
przetwarzania danych, usługi konsultacyjne dotyczące analizy wymagań szkoleniowych, usługi konsultacyjne związane
ze szkoleniami pracowników, usługi kształcenia praktycznego, usługi mentoringu biznesowego, usługi nauczania dotyczące medycyny, usługi nauczania języka angielskiego, usługi nauczania umiejętności komunikacyjnych, usługi nauczania w zakresie metod pedagogicznych, usługi nauczania
związane z branżą chirurgiczną, usługi nauczania związane
z branżą stomatologiczną, usługi nauczania związane z pomocą biznesową, usługi nauki języka obcego, usługi nauki
na odległość świadczone on-line, usługi oceny w zakresie
sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, usługi organizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, usługi
szkolenia dla personelu, usługi szkolenia kadry w dziedzinie
handlu detalicznego, usługi szkolenia personelu, usługi szkolenia personelu działu sprzedaży, usługi szkolenia pielęgniarek i pielęgniarzy, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania,
usługi szkolenia zawodowego, usługi szkoleniowe dla biznesu, usługi szkoleniowe dla inżynierów dźwięku, usługi szkoleniowe dla kierowców z umiejętności prowadzenia pojazdu,
usługi szkoleniowe dla pielęgniarek i pielęgniarzy środowiskowych, usługi szkoleniowe dla przemysłu, usługi szkoleniowe dla techników kinowych, usługi szkoleniowe dotyczące
ekspresji wokalnej, usługi szkoleniowe dotyczące stosowania
technologii informatycznej, usługi szkoleniowe dotyczące
przesyłania danych, usługi szkoleniowe dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, usługi szkoleniowe dotyczące
przemówień, usługi szkoleniowe dotyczące zdrowia zawodowego, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life
coachingu, usługi szkoleniowe w dziedzinie edukacji komputerowej, usługi szkoleniowe w dziedzinie oprogramowa-
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nia komputerowego, usługi szkoleniowe w dziedzinie finansów, usługi szkoleniowe w dziedzinie zarządzania handlem
detalicznym, usługi szkoleniowe w dziedzinie zarządzania
projektami, usługi szkoleniowe w dziedzinie opracowywania
oprogramowania komputerowego, usługi szkoleniowe w zakresie użytkowania oprogramowania komputerowego, usługi szkoleniowe w zakresie sprzedaży, usługi szkoleniowe
w zakresie produkcji, usługi szkoleniowe w zakresie systemów komputerowych, usługi szkoleniowe w zakresie sprzedaży dla detalistów, usługi szkoleniowe w zakresie sportu,
usługi szkoleniowe w zakresie logistyki, usługi szkoleniowe
w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, usługi szkoleniowe
w zakresie doradztwa do spraw zarządzania, usługi szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy, usługi szkoleniowe związane z przetwarzaniem danych, usługi trenerskie,
usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi w zakresie nauczania języków obcych, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia kursów szkoleniowych, usługi w zakresie szkoleń
komputerowych, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, usługi
w zakresie szkolenia nauczycieli, usługi w zakresie szkoleń
handlowych, usługi w zakresie szkolenia zawodowego, usługi w zakresie szkoleń inżynieryjnych, usługi w zakresie szkolenia i kształcenia zawodowego, usługi w zakresie tworzenia
programów do nauki przetwarzania danych, usługi w zakresie wykładów związane z umiejętnościami zarządzania, usługi w zakresie wykładów związane z umiejętnościami sprzedażowymi, usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, usługi w zakresie zapewniania szkoleń z zakresu używania komputerów, warsztaty w celach edukacyjnych,
warsztaty w celach szkoleniowych, wykłady na temat umiejętności marketingowych, wypożyczanie symulatorów szkoleniowych, wyznaczanie standardów edukacyjnych, wyznaczanie standardów szkoleń.
(210)
(731)
(540)
(540)

518576
(220) 2020 09 23
PĘKALA AGNIESZKA, Tomaszkowo
(znak słowno-graficzny)
STOLNICA&WAŁEK

(531) 11.01.22, 24.17.25, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 30 ciasta [słodkie lub słone], ciasta zawierające
mięso, empanada (nadziewany pieróg), gotowe potrawy
na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe
potrawy zawierające [głównie] ryż, gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, makarony zawierające nadzienia,
naleśniki, pierożki chińskie z nadzieniem pikantnym (won ton),
pierożki ravioli, placki, 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 wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski składające się głównie z chleba,
przekąski składające się głównie ze zboża, przekąski składające się głównie z ryżu, przekąski składające się z produktów
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zbożowych, przekąski słone na bazie zbóż, przekąski słone
na bazie kukurydzy, przekąski sporządzone z produktów
zbożowych, przekąski wieloziarniste, samosy, ciasto na biszkopty, cienkie kruche naleśniki (papad), cienkie kruche placki
z przyprawami [papad], cienkie kruche placki z przyprawami
[poppadom], cienkie naleśniki (popadoms), 35 usługi handlu
detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, 43 przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, przygotowywanie żywności
dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, puby, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe,
serwowanie jedzenia i napojów, usługi w zakresie gotowania
posiłków, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie przygotowywania posiłków.
518591
(220) 2020 09 22
A.S.K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KANGUREK
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego
w zakresie sprzedaży towarów: kosmetyki dla dzieci, jednorazowe pieluchy papierowe dla małych dzieci, preparaty
dietetyczne dla dzieci, sztućce dla dzieci, edukacyjne programy komputerowe dla dzieci, kaski ochronne dla dzieci,
zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, artykuły do karmienia i smoczki, butelki do karmienia
dzieci, gryzaki pierścienie dla ząbkujących dzieci, smoczki
dla dzieci, domowe podgrzewacze do butelek dziecięcych [elektryczne], budki do wózków dziecięcych, foteliki
bezpieczeństwa dla dzieci do użycia w pojazdach, rowery
dziecięce, uprzęże do wózków dziecięcych, wózki dziecięce, instrumenty muzyczne dla dzieci, książki dla dzieci, pudełka z farbami dla dzieci, parasole i parasolki, szelki do prowadzenia dzieci, skrzynki i pudełka na zabawki, chodziki dla
dzieci, kosze do noszenia dzieci, łóżeczka dla dzieci, meble
do pokojów dziecinnych, pościel do łóżeczek dziecięcych,
kubeczki do karmienia dzieci, nocniki dla dzieci, kocyki
dziecięce, narzuty do łóżeczek dziecięcych, nakrycia głowy, buty dziecięce, czepki damskie, dziecinne, jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, koszulki dla
dzieci, kostiumy kąpielowe dla dzieci, kombinezony dla
niemowląt i małych dzieci, odzież dziecięca, gry, zabawki
i akcesoria do zabawy, baseny kąpielowe [zabawki], czterokołowe pojazdy dla dzieci [zabawki] dmuchane baseny
kąpielowe do celów rekreacyjnych [zabawki, dmuchane
zabawki do jeżdżenia, drewniane klocki do budowania
[zabawki], elektroniczne zabawki do nauki, elektroniczne
zabawki wielofunkcyjne, elektryczne zabawki [figurki] akcji,
figurki akcji [zabawki lub artykuły zabawkowe], hulajnogi
[zabawki], inteligentne pluszowe zabawki, klocki do budowy [zabawki], kolejki zabawki, konie na biegunach [zabawki], leżaczki bujane (zabawki), huśtawki dla dzieci, maty
z puzzli piankowych [zabawki] miniaturowe modele samochodów [zabawki lub przedmioty do zabawy], modele konstrukcji w zmniejszonej skali [zabawki], modele pojazdów
w zmniejszonej skali [zabawki], modele [zabawki], nadmuchiwane zabawki do kąpieli, pistolety na wodę [zabawki],
nakręcane chodzące zabawki, pojazdy jeżdżące dla dzieci
[zabawki], pojazdy sterowane radiowo [zabawki], pojazdy
zabawki z elementami do przekształcania, przenośne gry
i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, repliki
zwierząt jako zabawki, roboty zabawki sterowane za pomocą radia, rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], zabawki dla
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dzieci, mechaniczne zabawki akcji, zabawki dla niemowląt, zabawki do jeżdżenia, zabawki do ciągnięcia, zabawki
do piaskownicy, zabawki do rysowania, zabawki do użytku
w wózkach dziecięcych, zabawki do użytku na zewnątrz,
zabawki do wody, zabawki do zawieszania w łóżeczkach
dziecięcych, zabawki edukacyjne, zabawki modułowe, zabawki inteligentne, zabawki pluszowe, zabawki - pojazdy
sterowane elektronicznie, zabawki rozwojowe dla niemowląt, zestawy modeli do składania [zabawki], artykuły do zabawy dla dzieci.
(210)
(731)
(540)
(540)

518619
(220) 2020 09 22
LASOTA RAFAŁ, Łódź
(znak słowno-graficzny)
WŁOSKI TEMAT DON PALERMO

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 43 restauracje, bary, usługi gastronomiczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

518621
(220) 2020 09 22
CHAAYA MARIO, Kraków
(znak słowno-graficzny)
le goût CHOCOLAT & CAFÉ

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 30 czekolada, czekolada pitna, wyroby cukiernicze, kawa, kakao, musy czekoladowe, musy deserowe,
naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem, ciastka, croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], bułeczki z czekoladą,
bułeczki słodkie, gofry, jogurt mrożony (lody spożywcze),
lody, napoje kawowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, orzechy w czekoladzie, galaretki owocowe [słodycze], pasty
czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty
na bazie czekolady, tarty (z owocami), wyroby czekoladowe do dekoracji ciast.
518669
(220) 2020 09 24
APNOTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) APNOTUS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane,
komputerowe bazy danych, dane zapisane elektronicznie,
dane zapisane elektronicznie z Internetu, oprogramowanie
komputerowe [programy], programy komputerowe, programy komputerowe do korzystania z Internetu i sieci www,
programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe do projektowania interfejsów użytkownika, programy
komputerowe do przetwarzania danych, programy komputerowe do użycia w telekomunikacji, oprogramowanie
dla przedsiębiorstw, oprogramowanie do analizy danych
biznesowych, oprogramowanie do aplikacji i serwerów
internetowych, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, freeware [oprogramowanie darmowe], interaktywne
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę
informacji, komputerowe oprogramowanie użytkowe, komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, komputerowe oprogramowanie do celów rozrywkowych, oprogramowanie do eksploracji danych, zintegrowane pakiety oprogramowania, platformy oprogramowania
komputerowego dla sieci społecznościowych, 42 badania
w zakresie oprogramowania komputerowego, badania związane z opracowywaniem programów i oprogramowania
komputerowego, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu
i oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania i opracowywania oprogramowania komputerowego, aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych, aktualizacja oprogramowania
do smartfonów, badania i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego,
hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji
związanych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu
i oprogramowania komputerowego, instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, instalacja, konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja, aktualizacja
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, integracja
oprogramowania komputerowego, konfiguracja oprogramowania komputerowego, opracowywanie i testowanie
oprogramowania, opracowywanie interaktywnego oprogramowania multimedialnego, opracowywanie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, opracowywanie
projektów technicznych w dziedzinie sprzętu i oprogramowania komputerowego, opracowywanie rozwiązań oprogramowania komputerowego dla dostawców i użytkowników
Internetu, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów,
treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, prace badawczo-rozwojowe w zakresie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania, programowanie oprogramowania do platform
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informacyjnych w internecie, programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów
i forów internetowych, programowanie oprogramowania
do platform internetowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych,
projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania do smartfonów, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania
nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, zapewnianie oprogramowania on-line, nie do pobrania, do użytku w komunikacji, zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego oprogramowania, 43 usługi
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania
żywności i napojów, doradztwo kulinarne, informacja o usługach restauracyjnych, udostępnianie opinii na temat restauracji, udostępnianie opinii na temat restauracji i barów,
udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji w zakresie
barów, udzielanie informacji związanych z przygotowaniem
żywności i napojów, usługi doradcze dotyczące żywności,
usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności.
518671
(220) 2020 09 24
APNOTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) foodinly

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 11.01.04, 26.01.16, 29.01.13
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane,
komputerowe bazy danych, dane zapisane elektronicznie,
dane zapisane elektronicznie z Internetu, oprogramowanie komputerowe [programy], programy komputerowe,
programy komputerowe do korzystania z Internetu i sieci www, programy komputerowe do pobrania, programy
komputerowe do projektowania interfejsów użytkownika,
programy komputerowe do przetwarzania danych, programy komputerowe do użycia w telekomunikacji, oprogramowanie dla przedsiębiorstw, oprogramowanie do analizy danych biznesowych, oprogramowanie do aplikacji
i serwerów internetowych, edukacyjne oprogramowanie
komputerowe, freeware [oprogramowanie darmowe], interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające
wymianę informacji, komputerowe oprogramowanie użytkowe, komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, komputerowe oprogramowanie
do celów rozrywkowych, oprogramowanie do eksploracji
danych, zintegrowane pakiety oprogramowania, platformy
oprogramowania komputerowego dla sieci społecznościowych, 42 badania w zakresie oprogramowania komputerowego, badania związane z opracowywaniem programów
i oprogramowania komputerowego, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowe-
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go, doradztwo w zakresie projektowania i opracowywania
oprogramowania komputerowego, aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych,
aktualizacja oprogramowania do smartfonów, badania
i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, hosting, oprogramowanie
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu i oprogramowania
komputerowego, instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, instalacja,
konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie
oprogramowania komputerowego, integracja oprogramowania komputerowego, konfiguracja oprogramowania
komputerowego, opracowywanie i testowanie oprogramowania, opracowywanie interaktywnego oprogramowania multimedialnego, opracowywanie oprogramowania
komputerowego dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych w dziedzinie sprzętu i oprogramowania
komputerowego, opracowywanie rozwiązań oprogramowania komputerowego dla dostawców i użytkowników
Internetu, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, platforma jako usługa [PaaS]
obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości,
prace badawczo-rozwojowe w zakresie oprogramowania
komputerowego, programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania, programowanie oprogramowania
do platform informacyjnych w Internecie, programowanie
oprogramowania do portali internetowych, chatroomów,
linii chatów i forów internetowych, programowanie oprogramowania do platform internetowych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji
mobilnych, projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania do smartfonów, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji
oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, zapewnianie oprogramowania on-line, nie do pobrania, do użytku w komunikacji,
zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego
oprogramowania, 43 usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, doradztwo kulinarne, informacja o usługach restauracyjnych, udostępnianie opinii na temat restauracji, udostępnianie opinii
na temat restauracji i barów, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów,
udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem
żywności i napojów, usługi doradcze dotyczące żywności,
usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności.
518672
(220) 2020 09 24
APNOTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) foodinly
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane,
komputerowe bazy danych, dane zapisane elektronicznie,
dane zapisane elektronicznie z Internetu, oprogramowanie
komputerowe [programy], programy komputerowe, programy komputerowe do korzystania z Internetu i sieci www,
programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe do projektowania interfejsów użytkownika, programy
komputerowe do przetwarzania danych, programy komputerowe do użycia w telekomunikacji, oprogramowanie dla
(210)
(731)
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przedsiębiorstw, oprogramowanie do analizy danych biznesowych, oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, freeware [oprogramowanie darmowe], interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji,
komputerowe oprogramowanie użytkowe, komputerowe
oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych,
komputerowe oprogramowanie do celów rozrywkowych,
oprogramowanie do eksploracji danych, zintegrowane pakiety oprogramowania, platformy oprogramowania komputerowego dla sieci społecznościowych, 42 badania w zakresie oprogramowania komputerowego, badania związane
z opracowywaniem programów i oprogramowania komputerowego, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu
i oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania i opracowywania oprogramowania komputerowego, aktualizacja i konserwacja oprogramowania
i programów komputerowych, aktualizacja oprogramowania do smartfonów, badania i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, badania, opracowywanie,
projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, dostarczanie
informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego, instalacja
i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania
komputerowego, instalacja, konfigurowanie i utrzymanie
oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja,
aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego,
integracja oprogramowania komputerowego, konfiguracja
oprogramowania komputerowego, opracowywanie i testowanie oprogramowania, opracowywanie interaktywnego
oprogramowania multimedialnego, opracowywanie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych w dziedzinie sprzętu i oprogramowania komputerowego, opracowywanie rozwiązań
oprogramowania komputerowego dla dostawców i użytkowników Internetu, opracowywanie rozwiązań aplikacji
oprogramowania komputerowego, platforma jako usługa
[PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, prace badawczo-rozwojowe w zakresie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów
i projektowanie oprogramowania, programowanie oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie,
programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych,
programowanie oprogramowania do platform internetowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
w dziedzinie aplikacji mobilnych, projektowanie i rozwój
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania do smartfonów, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej,
zapewnianie oprogramowania on-line, nie do pobrania,
do użytku w komunikacji, zapewnianie tymczasowego
dostępu do niepobieralnego oprogramowania, 43 usługi
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, doradztwo kulinarne, informacja
o usługach restauracyjnych, udostępnianie opinii na temat
restauracji, udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi
doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w zakresie
przygotowania żywności.
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518693
(220) 2020 09 23
PIANPOL TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) domostory

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.16, 26.01.18, 07.01.24
(510), (511) 20 etykiety z tworzyw sztucznych, fiszbin jako
surowiec lub półprodukt, fotele, haki do zasłon, karnisze
do zasłon, kanapy, krzesła, krzesła tapicerowane, łóżka, materace, maty do przewijania niemowląt, meble, meble tapicerowane, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci
inne niż pościel parawany jako meble, pianka morska, pościel
oprócz bielizny pościelowej, osprzęt niemetalowy do mebli,
poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, pulpity jako meble, rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rotang, sienniki,
sploty słomiane, stoły, stoliki, sznury do podwiązywania
zasłon, taborety, trzcina jako materiał do wyplatania, wyroby wikliniarskie, zasłony bambusowe, zasłony dekoracyjne
z koralików, 24 adamaszek, aksamit, tkaniny aramidowe, barchan, bawełniane tkaniny, bieżniki stołowe, brokaty, brukam,
całuny, ceraty stosowane jako obrusy, drelichy, drogiet stosowany jako tkaniny, drukowane tkaniny perkalowe, dzianina,
dżersej stosowany jako materiał, elastyczne materiały tkane,
filc, flanela stosowana jako ko tkanina, gaza, jedwab stosowany jako tkanina, jutowe tkaniny, kaliko jako perkal, kapy,
klejonka stosowana jako płótno klejowe, konopne tkaniny,
kotary na drzwi [zasłony], krepa stosowana jako tkanina, krepon, lniane tkaniny, marabut stosowany jako materiał, materiały lepkie przyklejane na gorąco, materiały o wzorze trellis,
materiały do tapicerki, materiały tekstylne do filtrowania,
materiały nieprzepuszczające gazów na balony, materiały
pokryte motywami rysunkowymi do haftowania, materiały
tekstylne nietkane, materiały włókiennicze, moleksin stosowany jako tkanina, moskitiery, narzuty na łóżka jako lambrekiny, obicia ścienne z materiałów tekstylnych, okładziny
do mebli z surowców włókienniczych, osłony do łóżek dziecięcych [pościel, ostnicowe tkaniny, pledy, płótno do haftu,
płótno do przewijania niemowląt, płótno klejowe inne niż
do celów piśmiennych, podszewki jako tkaniny, pokrowce na poduszki, pokrowce ochronne, pościel, prześcieradła
stosowane jako tkaniny, ratyna stosowana jako tkanina, ręczniki, rolety tekstylne, sukna bilardowe, surówka stosowana
jako materiał, szenila, szewiot stosowana jako tkanina, tkaniny elastyczne, tkaniny z rami, tkaniny z włókna szklanego
do celów włókienniczych, tkaniny imitujące skóry zwierzęce,
tkaniny ze sztucznego jedwabiu, tafta stosowana jako tkanina, tiul, tkaniny obiciowe, tkaniny typu solid-woven, tkaniny
wełniane, tkaniny wielowarstwowe, tkaniny na sita, tkaniny
tapicerskie i obiciowe, trykot stosowany jako materiał, włosianka stosowana jako materiał na worki, tkaniny wsypowe,
zefir stosowana jako tkanina, kompozyty tekstylno - gumowe w postaci tkanin tekstylnych w których co najmniej jedną
warstwę stanowi warstwa gumowa lub tkanina gumowana
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lub tkanina gumopodobna, uchwyty do zasłon z materiałów tekstylnych, zasłony, zasłony prysznicowe z materiałów
tekstylnych lub tworzyw sztucznych, zasłony z tkaniny lub
z tworzyw sztucznych, 27 dywaniki, dywany, kobierce, kompozyty tekstylno-gumowe w postaci podkładów lub pokryć podłogowych tekstylnych w których co najmniej jedną
warstwę stanowi warstwa gumowa lub tkanina gumowana,
maty antypoślizgowe, maty gimnastyczne, maty z plecionej
liny, linoleum, maty z trzciny, ścienne tekstylne materiały
wykończeniowe, wykładziny podłogowe, tapeta, tapety tekstylne, 35 agencje importowe i eksportowe, badanie rynku,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy
w działalności gospodarczej, opinie, organizowanie wystaw
lub targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy
towarów, promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich,
reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako zakupy, sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów włókienniczych
i tekstylnych w hurtowni, sklepach, poprzez Internet, sprzedaż hurtowa i detaliczna mebli, tkanin meblowych, obiciowych i tapicerskich, tkanin pościelowych: etykiety z tworzyw
sztucznych, fiszbin jako surowiec lub półprodukt, fotele,
kanapy, krzesła, krzesła tapicerowane, łóżka, materace, maty
do przewijania niemowląt, meble, meble tapicerowane, parawany jako meble, pianka morska, pościel, oprócz bielizny
pościelowej, osprzęt niemetalowy do mebli, poziome żaluzje
wewnętrzne z lamelkami, pulpity jako meble, rolety okienne
tekstylne wewnętrzne, rotang, sienniki, sploty słomiane, stoły, stoliki, sznury do podwiązywania zasłon, taborety, trzcina
jako materiał do wyplatania, wyroby wikliniarskie, zasłony
bambusowe, adamaszek, aksamit, tkaniny aramidowe, barchan, bawełniane tkaniny, bieżniki stołowe, brokaty, brukam,
całuny, ceraty stosowane jako obrusy, drelichy, drogiet stosowany jako tkaniny, drukowane tkaniny perkalowe, dzianina,
dżersej stosowany jako materiał, elastyczne materiały tkane,
filc, flanela stosowana jako tkanina, gaza, jedwab stosowany
jako tkanina, jutowe tkaniny, kaliko jako perkal, kapy, klejonka
stosowana jako płótno klejowe, konopne tkaniny, krepa stosowana jako tkanina, krepon, lniane tkaniny, marabut stosowany jako materiał, materiały lepkie przyklejane na gorąco,
materiały o wzorze trellis, materiały do tapicerki, materiały
tekstylne do filtrowania, materiały nieprzepuszczające gazów na balony, materiały pokryte motywami rysunkowymi
do haftowania, materiały tekstylne nietkane, materiały włókiennicze, moleksin stosowany jako tkanina, moskitiery, narzuty na łóżka jako lambrekiny, obicia ścienne z materiałów
tekstylnych, okładziny do mebli z surowców włókienniczych,
ostnicowe tkaniny, pledy, płótno do haftu, płótno do przewijania niemowląt, płótno klejowe inne niż do celów piśmiennych, podszewki jako tkaniny, pokrowce na poduszki, pokrowce ochronne, pościel, prześcieradła stosowane jako tkaniny, ratyna stosowana jako tkanina, ręczniki, rolety tekstylne,
sukna bilardowe, surówka stosowana jako materiał, szenila,
szewiot stosowana jako tkanina, tkaniny elastyczne, tkaniny
z rami, tkaniny z włókna szklanego do celów włókienniczych,
tkaniny imitujące skóry zwierzęce, tkaniny ze sztucznego jedwabiu, tafta stosowana jako tkanina, tiul, tkaniny obiciowe,
tkaniny typu solid-woven, tkaniny wełniane, tkaniny wielowarstwowe, tkaniny na sita, tkaniny tapicerskie i obiciowe,
trykot stosowany jako materiał, włosianka stosowana jako
materiał na worki, tkaniny wsypowe, zefir stosowana jako
tkanina, kompozyty tekstylno - gumowe w postaci tkanin
tekstylnych w których co najmniej jedną warstwę stanowi
warstwa gumowa lub tkanina gumowana lub tkanina gumo-

50

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

podobna, dywaniki, dywany, kobierce, kompozyty tekstylno
- gumowe w postaci podkładów lub pokryć podłogowych
tekstylnych w których co najmniej jedną warstwę stanowi
warstwa gumowa lub tkanina gumowana, maty antypoślizgowe, maty gimnastyczne, maty z plecionej liny, linoleum,
maty z trzciny, ścienne tekstylne materiały wykończeniowe,
wykładziny podłogowe, gadżety dekoracyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

518707
(220) 2020 09 24
SOBCZYŃSKI KAMIL MOSSIE, Konin
(znak słowno-graficzny)
the BETWINS

(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria, wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, wyroby jubilerskie [biżuteria], 25 odzież, nakrycia głowy,
części odzieży, obuwia i nakryć głowy, obuwie.
518716
(220) 2020 09 23
AS-BABUNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niemce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHRUP ASY

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 08.07.08, 08.07.17
(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)

518747
(220) 2020 09 24
DWORCZYŃSKI MARCIN B2BIKE, Józefów
(znak słowno-graficzny)
DAVCA

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 bagaż, 25 odzież.
(210) 518764
(220) 2020 09 25
(731) LE THANH HA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Viet Town VIETNAMESE CUISINE & MORE

(531)

05.09.15, 26.01.01, 26.01.12, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.07,
26.11.08, 26.11.09, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.14, 19.19.99,
08.07.03
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering).
(210) 518781
(220) 2020 09 24
(731) Bankernes EDB Central A.m.b.A., Roskilde, DK
(540) (znak słowny)
(540) BEC FINANCIAL TECHNOLOGIES
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy kontrolne i edukacyjne, optyczne, magnetyczne i elektroniczne nośniki danych,
płyty CD-ROM, sprzęt do przetwarzania danych, sprzęt
komputerowy i urządzenia peryferyjne do niego, programy
i oprogramowanie komputerowe, publikacje elektroniczne
do pobrania, rozprowadzane on-line lub za pomocą sieci
multimedialnych, elektroniczne sieci referencyjne i bazy danych, wyżej wymienione towary również do użytku z pocztą
elektroniczną i Internetem, 35 zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie czynności biurowych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzanie
bazami danych, badania dotyczące działalności gospodarczej, rekrutacja pracowników, 36 usługi finansowe i monetarne, bankowość, 37 konserwacja sprzętu komputerowego
(hardware), instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego,
42 projektowanie, opracowanie i rozbudowa sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego i sieci komputerowych, w tym serwerów komputerowych, konserwacja
oprogramowania komputerowego, instalacja i konfiguracja
oprogramowania komputerowego, hosting stron komputerowych dla osób trzecich, usługi doradcze w dziedzinie technologii dotyczące sieci komputerowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

518786
(220) 2020 09 24
Bankernes EDB Central A.m.b.A., Roskilde, DK
(znak słowno-graficzny)
bec

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy kontrolne i edukacyjne, optyczne, magnetyczne i elektroniczne nośniki danych,
płyty CD-ROM, sprzęt do przetwarzania danych, sprzęt
komputerowy i urządzenia peryferyjne do niego, programy
i oprogramowanie komputerowe, publikacje elektroniczne
do pobrania, rozprowadzane on-line lub za pomocą sieci
multimedialnych, elektroniczne sieci referencyjne i bazy danych, wyżej wymienione towary również do użytku z pocztą
elektroniczną i Internetem, 35 zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usłu-
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gi w zakresie czynności biurowych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzanie
bazami danych, informacja o działalności gospodarczej,
rekrutacja pracowników, 36 usługi finansowe i monetarne, bankowość, 37 konserwacja sprzętu komputerowego
(hardware), instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego, 42 projektowanie, opracowanie i rozbudowa sprzętu
komputerowego, oprogramowania komputerowego i sieci
komputerowych, w tym serwerów komputerowych, konserwacja oprogramowania komputerowego, instalacja i konfiguracja oprogramowania komputerowego, hosting stron
komputerowych dla osób trzecich, usługi doradcze w dziedzinie technologii dotyczące sieci komputerowych.
518804
(220) 2020 09 28
MATYJA ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO - HANDLOWE ANMA, Koziegłowy
(540) (znak słowny)
(540) Water be
(510), (511) 32 wody, woda niegazowana, woda mineralna,
woda gazowana, woda aromatyzowana, woda pitna, woda
źródlana, woda stołowa, woda sodowa, woda z lodowca,
woda wzbogacona odżywczo, wody o smaku owocowym,
napoje funkcjonalne na bazie wody, napoje na bazie wody
zawierające ekstrakty z herbaty, smakowa woda mineralna,
toniki jako napoje nielecznicze, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, napoje typu kola jako napoje bezalkoholowe,
napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, bezalkoholowe
napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, aromatyzowane
napoje gazowane, napoje aromatyzowane owocami, mrożone napoje owocowe, napoje owocowe niealkoholowe,
napoje owocowe i soki owocowe, napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, napoje owocowe, napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje
półmrożone, bezalkoholowe napoje słodowe, mrożone
napoje gazowane, napoje bezalkoholowe o podwyższonej
zawartości witamin, napoje bezalkoholowe wzbogacone
witaminami i solami mineralnymi, napoje bezalkoholowe
zawierające soki owocowe, napoje dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące nie do celów medycznych, napoje izotoniczne
nie do celów medycznych, napoje mrożone na bazie owoców, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje sportowe
wzbogacane proteinami, napoje wzbogacone substancjami
odżywczymi, napoje zawierające witaminy, niegazowane
napoje bezalkoholowe, sorbety w postaci napojów, napoje
orzeźwiające, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane
do sporządzania napojów, esencje do produkcji napojów,
pastylki do napojów gazowanych, preparaty rozpuszczalne
do sporządzania napojów, proszki do sporządzania napojów,
słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych,
syropy do napojów, syropy do wyrobu napojów, syropy
i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów,
wyciągi do sporządzania napojów, syropy owocowe - napoje bezalkoholowe, syropy do sporządzania smakowych wód
mineralnych, woda gazowana wzbogacona witaminami - napoje, woda niegazowana wzbogacona witaminami, woda
gazowana wzbogacona magnezem, woda niegazowana
wzbogacona magnezem, woda gazowana wzbogacona
kolagenem, woda niegazowana wzbogacona kolagenem,
woda gazowana wzbogacona minerałami, woda niegazowana wzbogacona minerałami, 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepu detalicznego z wodami i napojami, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie wód i napojów, 39 dostawa
butelkowanej wody do domów i biur.
(210)
(731)
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518809
(220) 2020 09 25
HYDRO-PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno
(540) (znak słowny)
(540) BLUSTER
(510), (511) 9 szafy sterownicze, urządzenia i przyrządy
do monitorowania, pomiaru, badania, testowania, regulacji, sterowania, kontroli pomp i ich zestawów, hydroforów
i ich zestawów, przepompowni ścieków, tłoczni ścieków,
oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, zestawów
do podnoszenia ciśnienia w instalacjach wodnych, przyrządy
nawigacyjne do sterowania i monitoringu systemów pompowych, oprogramowanie do wizualizacji i sterowania procesów przemysłowych, 38 usługi transmisji danych w technologii bezprzewodowej, radiotelefonów, złączy kablowych,
Internetu, satelitarnej, 42 projektowanie pomp, zestawów
pompowych, hydroforów, zestawów hydroforowych, zestawów ściekowych, przepompowni ścieków, tłoczni ścieków,
oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, zestawów
do podnoszenia ciśnienia, projektowanie układów sterowania i zasilania pomp, projektowanie urządzeń i sieci do transmisji danych, projektowanie budowlane, projektowanie
instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
elektrycznych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, usługi w zakresie
oprogramowania do wizualizacji i sterowania procesów
przemysłowych, doradztwo i konsulting w zakresie ochrony
środowiska, 45 usługi monitoringu pracy obiektów w gospodarce wodno-kanalizacyjnej i w przemyśle.
(210)
(731)

518849
(220) 2020 09 28
ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Kabanosy prezydenckie
(510), (511) 29 wędliny, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
wędlin, doradztwo w sprawie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, 39 magazynowanie, składowanie
i dystrybucja wędlin.

(210)
(731)

518852
(220) 2020 09 28
ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Duda Nasze polskie Kabanosy prezydenckie
(510), (511) 29 wędliny, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
wędlin, doradztwo w sprawie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, 39 magazynowanie, składowanie
i dystrybucja wędlin.

(210)
(731)

518853
(220) 2020 09 28
MINISTERSTWO MASAŻU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) Maderoterapia
(510), (511) 10 przyrządy do masażu estetycznego, urządzenia do masażu, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, 41 nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatówszkoleń, wyższe uczelnie- edukacja, 44 aromaterapia, chiropraktyka - nastawianie kręgosłupa, fizjoterapia, masaż, łaźnie
tureckie, salon piękności, usługi sanatoriów, szpitale, usługi
doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usłu(210)
(731)
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gi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej,
usługi medyczne, usługi saun, usługi telemedyczne, usługi
terapeutyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego.
518895
(220) 2020 09 30
FRATRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zbierzmy.pl

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 26.13.01
(510), (511) 9 platformy oprogramowania komputerowego,
oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie do handlu
elektronicznego i płatności elektronicznych, oprogramowanie do handlu detalicznego, oprogramowanie serwerów
w chmurze, oprogramowanie do przetwarzania w chmurze,
oprogramowanie do przetwarzania transakcji biznesowych,
oprogramowanie do prowadzenia sklepu on-line, oprogramowanie do operacji wykonywanych po stronie serwera
[server-side], oprogramowanie komputerowe do handlu
elektronicznego umożliwiające użytkownikom dokonywanie
elektronicznych transakcji biznesowych za pośrednictwem
światowej sieci komputerowej, oprogramowanie do płatności
elektronicznych, 35 usługi w zakresie reklamy, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, oferowanie
i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, produkcja filmów reklamowych, przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach
reklamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek], organizowanie
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych,
promocyjnych i reklamowych, prowadzenie badań opinii publicznej, badania rynkowe, badania biznesowe, badania w zakresie reklamy, usługi relacji z mediami, usługi w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca i czasu w mediach], informacja
i badania w zakresie działalności gospodarczej, usługi analizy
i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, doradztwo podatkowe [rachunkowość], badania i pozyskiwanie informacji
o działalności gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczących działalności gospodarczej, usługi w zakresie ekspertyzy
dotyczącej działalności gospodarczej, usługi w zakresie informacji handlowej, wyceny handlowe, pomoc w zakresie działalności gospodarczej, 41 edukacja, nauczanie i szkolenia, usługi
sportowe i kulturalne, organizowanie pokazów w celach kulturalnych, organizowanie pokazów w celach rozrywkowych,
organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, usługi rozrywkowe,
organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych, organizowanie wystaw
w celach rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach
szkoleniowych, 42 programowanie oprogramowania do platform internetowych, platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści
audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, platforma jako
usługa [paas], programowanie oprogramowania do platform
handlu elektronicznego, inżynieria oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa [saas], projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie rozwiązań oprogramowania komputerowego dla
dostawców i użytkowników Internetu.
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518920
(220) 2020 09 30
MOA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOABURGER
(210)
(731)

(531) 03.07.24, 26.01.04, 26.01.15, 27.05.01, 26.11.02, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, żywność przygotowana z mięsa, ryb, drobiu i dziczyzny
lub w przeważającej części z tych produktów, hamburgery, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, żywność sporządzona z konserwowanych, mrożonych, suszonych i gotowanych owoców i warzyw lub
w przeważającej części z tych produktów, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, desery z produktów mlecznych, sery, żywność sporządzona z mleka, produktów mlecznych lub serów lub w przeważającej części z tych
produktów, przekąski z owoców i warzyw, zamienniki mięsa
na bazie warzyw, napoje z przewagą mleka, sałatki owocowe, sałatki warzywne, konserwowane grzyby, zupy, jadalne
oleje i tłuszcze, 30 kawa, herbata, kakao, czekolada do picia, napoje na bazie kawy, napoje na bazie herbaty, napoje
na bazie kakao, napoje na bazie czekolady, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, żywność sporządzona z ryżu,
tapioki, sago lub w przeważającej części z tych produktów,
mąka i preparaty zbożowe, makarony i kluski, pizza, kanapki, taco, tarty, quiche, tortille, wafelki, chleb, bułki, słodkie
bułeczki typu muffin, ciasta i wyroby cukiernicze, mrożony
jogurt (lody spożywcze), lody, sorbety, sosy [przyprawy],
przekąski na bazie zbóż, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, mianowicie usługi barów, usługi restauracyjne, usługi kawiarni, usługi jadłodajni, usługi restauracji samoobsługowych, usługi barów przekąskowych, usługi cateringowe.
(210) 518938
(220) 2020 09 30
(731) KIESZCZYŃSKI JAN ADWOKAT, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LIGIT
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw,
45 usługi prawne, usługi w zakresie doradztwa prawnego,
usługi w zakresie pomocy prawnej.
518947
(220) 2020 09 30
PURCHALAK PAWEŁ UNLINK - PAWEŁ PURCHALAK,
Ząbki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OCP
(210)
(731)
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(531) 27.05.01
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w sklepie i hurtowni z artykułami o charakterze pamiątek
klubowych w postaci kubków, bidonów, breloków, otwieraczy do butelek, smyczy do kluczy i telefonów komórkowych,
kalendarzy, naklejek i emblematów na samochody, banerów,
reklamówek z nadrukami, ramek pod tablice rejestracyjne,
proporczyków, szalików, ubrań oraz nakryć głowy i toreb
bawełnianych, chust i innych przedmiotów i gadżetów reklamowych zawierających logo klubu, 38 udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego on-line, zapewnianie
dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, prowadzenie
forów społecznościowych, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości na adresy internetowe [przesyłanie
wiadomości internetowych], poczta elektroniczna, przydzielanie dostępu do baz danych.
518950
(220) 2020 09 30
GMURCZYK-WROŃSKA MAŁGORZATA
WYDAWNICTWO NERITON, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYDAWNICTWO NERITON
(210)
(731)

(531) 18.03.03, 06.01.04, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 16 książki.
(210) 518959
(220) 2020 10 01
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) MAJORA
(510), (511) 29 mięso, mięso mrożone, suszone, konserwowe, gotowane i półprzetworzone, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, wędliny, gotowe dania na bazie mięsa, ryb,
owoców morza, gotowe dania na bazie warzyw i/lub owoców, warzywa konserwowe.
(210)
(731)
(540)
(540)
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 kurczak gotowany, gotowe posiłki zawierające głównie kurczaka, kawałki kurczaka, ugotowane posiłki
składające się głównie z kurczaka, nuggetsy z kurczaka- małe
kawałki kurczaka w panierce.
518963
(220) 2020 10 01
BIURO PROJEKTÓW FINANSOWYCH PROFIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MYV
(510), (511) 5 intymne preparaty nawilżające, lubrykanty
na bazie silikonu do użytku osobistego, żele nawilżające
do użytku osobistego, feromony do użytku medycznego,
kremy do wzmacniania orgazmu, podpaski dla kobiet, preparaty do nawilżania pochwy, preparaty do ułatwiania stosunków seksualnych, środki do nawilżania pochwy, środki
farmaceutyczne działające na narządy zmysłów, środki nawilżające do pochwy, środki do higieny intymnej dla kobiet,
środki ułatwiające zbliżenie seksualne, wkładki higieniczne,
żele do stymulacji seksualnej, 10 akcesoria wspomagające
współżycie seksualne, przyrządy, artykuły, urządzenia związane z aktywnością seksualną, środki pomocnicze do stymulacji seksualnej dla dorosłych, urządzenia i przyrządy
do leczniczego wzmacniania mięśni Kegla, 35 doradztwo
i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, usługi konsultacyjne w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące zarządzania kampaniami pozyskiwania funduszy, usługi sprzedaży detalicznej oraz
sprzedaży prowadzonej za pomocą portali internetowych
w związku z: akcesoriami seksualnymi, intymnymi kosmetykami dla kobiet do stosowania zewnętrznego i wewnętrznego, środkami higieny osobistej, perfumami, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń edukacyjnych oferujących rozwój
osobisty oraz pogłębianie wiedzy dotyczącej ciała i psychologii kobiecej, organizowanie i prowadzenie konferencji, spotkań, warsztatów dla kobiet związanych z tematyką
ich kobiecości, usługi edukacyjne i instruktażowe, 42 doradztwo w projektowaniu stron internetowych, projektowanie
i obsługa portali internetowych z informacjami i poradami
dla kobiet dotyczących ich kobiecości, seksualności, praw,
opracowywanie platform komputerowych, programowanie
oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie.
(210)
(731)

518989
(220) 2020 10 01
EKOPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEUROTERMIKA

(210)
(731)

518962
(220) 2020 10 01
SUPERDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Karczew
(znak słowno-graficzny)
FASTGOOD
(531) 26.05.01, 27.05.01
(510), (511) 9 przewody elektryczne, kable elektryczne,
osprzęt do instalacji elektrycznych wewnętrznych, osprzęt
do linii energetycznych napowietrznych i kablowych, urządzenia, układy do rozdziału, dystrybucji i pomiaru paliw
stałych, ciekłych, gazowych, energii elektrycznej i cieplnej,
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rozdzielnie i rozdzielnice elektryczne, stacje elektroenergetyczne, publikacje elektroniczne, urządzenia do przesyłania
i odbioru sygnałów elektrycznych, akumulatory i baterie
akumulatorów, urządzenia telemetrii sieci ciepłowniczych,
układy i systemy w zakresie automatyki i sterowania dotyczące budownictwa komunalnego i przemysłowego,
odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, okulary ochronne, kaski, rękawice do ochrony
przed wypadkami, ochraniacze przed udarem napięciowym, maski ochronne, wydawnictwa elektroniczne, procesory, aparaty i instrumenty naukowe, geodezyjne, fotograficzne i optyczne, elektryczne i elektroniczne urządzenia do wytwarzania, rozdziału i wykorzystywania energii,
anteny, elektryczne i elektroniczne aparaty i instrumenty
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, nadzorujące, sterownicze, ratunkowe i do nauczania, komputery, mikroprocesory, elektroniczne urządzenia przetwarzania danych, ekranopisy i drukarki, urządzenia łącznościowe i ich zestawy,
magnetyczne i optyczne nośniki danych, gaśnice, tyrystory,
tranzystory, diody, elektryczne przetwornice i prostowniki,
transformatory, magnesy, oporniki elektryczne, przyłącza,
wyłączniki, styki i przerywacze, elektryczne przewody, kable
i szyny zbiorcze, elektryczne wyłączniki i wyzwalacze, elektryczne tablice sterownicze i przyrządy sterujące, elektryczne przekaźniki i izolatory oraz obudowy dla nich, kondensatory elektryczne, odgromniki, dławiki, odbieraki prądu,
urządzenia wymienne dla transformatorów elektrycznych,
gniazdka elektryczne i izolatory przepustowe, elektryczne
urządzenia i instalacje ochronne przekaźników, elektryczne
materiały przewodowe i izolacyjne, szafy i mufy kablowe,
bezpieczniki elektryczne, mierniki prądu, przewody i tablice pomiarowe, piorunochrony i materiały odgromowe,
elektryczne mechanizmy nastawcze i ich części, akustyczne
i optyczne urządzenia sygnalizacyjne, tablice sygnalizacyjne,
akumulatory, baterie, ogniwa i baterie paliwowe, elektryczne urządzenia wskazujące i zabezpieczające, monolityczne
elektroniczne układy scalone, optoelektroniczne przyrządy
i urządzenia, światłowodowe przyrządy i urządzenia, fotokomórki, urządzenia przekaźnikowe, rozdzielnie i sterownie
oraz stacje rozdzielcze i pomocnicze do przekazu i rozdziału
energii elektrycznej, elektroniczne dynamometry i momentometry, elektroniczne wskaźniki obciążenia, elektryczne
i elektroniczne urządzenia i instrumenty do nadzoru, sterowania i rozdziału i regulowania urządzeń do wytwarzania,
przekształcania, przesyłania i rozdziału energii elektrycznej,
urządzeń przemysłowych i przebiegu procesów przemysłowych, urządzenia do przesyłania, odbierania, zapisywania
i odtwarzania informacji przewodowo i bezprzewodowo,
komputery i urządzenia peryferyjne do komputerów oraz
inne urządzenia do przetwarzania danych, interfejsy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, programy komputerowe, urządzenia i podzespoły automatyki przemysłowej,
sterowania, kontroli, nadzoru, sygnalizacji oraz monitorowania procesów technologicznych, urządzenia i podzespoły
telekomunikacyjne, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła,
urządzenia zdalnego sterowania, urządzenia do sterowania i kontroli bojlerów, elektryczne urządzenia pomiarowe,
elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi,
instalacje elektryczne do sterowania zdalnego procesami
przemysłowymi.
518990
(220) 2020 10 01
EKOPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) NEUROREGULATOR

(531) 26.05.01, 27.05.01
(510), (511) 9 przewody elektryczne, kable elektryczne,
osprzęt do instalacji elektrycznych wewnętrznych, osprzęt
do linii energetycznych napowietrznych i kablowych, urządzenia, układy do rozdziału, dystrybucji i pomiaru paliw
stałych, ciekłych, gazowych, energii elektrycznej i cieplnej,
rozdzielnie i rozdzielnice elektryczne, stacje elektroenergetyczne, publikacje elektroniczne, urządzenia do przesyłania
i odbioru sygnałów elektrycznych, akumulatory i baterie akumulatorów, urządzenia telemetrii sieci ciepłowniczych, układy i systemy w zakresie automatyki i sterowania dotyczące
budownictwa komunalnego i przemysłowego, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, okulary ochronne, kaski, rękawice do ochrony przed wypadkami,
ochraniacze przed udarem napięciowym, maski ochronne,
wydawnictwa elektroniczne, procesory, aparaty i instrumenty naukowe, geodezyjne, fotograficzne i optyczne, elektryczne i elektroniczne urządzenia do wytwarzania, rozdziału i wykorzystywania energii, anteny, elektryczne i elektroniczne
aparaty i instrumenty pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne,
nadzorujące, sterownicze, ratunkowe i do nauczania, komputery, mikroprocesory, elektroniczne urządzenia przetwarzania danych, ekranopisy i drukarki, urządzenia łącznościowe i ich zestawy, magnetyczne i optyczne nośniki danych,
gaśnice, tyrystory, tranzystory, diody, elektryczne przetwornice i prostowniki, transformatory, magnesy, oporniki elektryczne, przyłącza, wyłączniki, styki i przerywacze, elektryczne przewody, kable i szyny zbiorcze, elektryczne wyłączniki
i wyzwalacze, elektryczne tablice sterownicze i przyrządy
sterujące, elektryczne przekaźniki i izolatory oraz obudowy
dla nich, kondensatory elektryczne, odgromniki, dławiki, odbieraki prądu, urządzenia wymienne dla transformatorów
elektrycznych, gniazdka elektryczne i izolatory przepustowe,
elektryczne urządzenia i instalacje ochronne przekaźników,
elektryczne materiały przewodowe i izolacyjne, szafy i mufy
kablowe, bezpieczniki elektryczne, mierniki prądu, przewody
i tablice pomiarowe, piorunochrony i materiały odgromowe,
elektryczne mechanizmy nastawcze i ich części, akustyczne
i optyczne urządzenia sygnalizacyjne, tablice sygnalizacyjne,
akumulatory, baterie, ogniwa i baterie paliwowe, elektryczne urządzenia wskazujące i zabezpieczające, monolityczne
elektroniczne układy scalone, optoelektroniczne przyrządy
i urządzenia, światłowodowe przyrządy i urządzenia, fotokomórki, urządzenia przekaźnikowe, rozdzielnie i sterownie
oraz stacje rozdzielcze i pomocnicze do przekazu i rozdziału
energii elektrycznej, elektroniczne dynamometry i momentometry, elektroniczne wskaźniki obciążenia, elektryczne
i elektroniczne urządzenia i instrumenty do nadzoru, sterowania i rozdziału i regulowania urządzeń do wytwarzania,
przekształcania, przesyłania i rozdziału energii elektrycznej,
urządzeń przemysłowych i przebiegu procesów przemysłowych, urządzenia do przesyłania, odbierania, zapisywania
i odtwarzania informacji przewodowo i bezprzewodowo,
komputery i urządzenia peryferyjne do komputerów oraz
inne urządzenia do przetwarzania danych, interfejsy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, programy komputerowe, urządzenia i podzespoły automatyki przemysłowej,
sterowania, kontroli, nadzoru, sygnalizacji oraz monitorowa-
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nia procesów technologicznych, urządzenia i podzespoły
telekomunikacyjne, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła,
urządzenia zdalnego sterowania, urządzenia do sterowania i kontroli bojlerów, elektryczne urządzenia pomiarowe,
elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi,
instalacje elektryczne do sterowania zdalnego procesami
przemysłowymi.
(210) 519012
(220) 2020 10 02
(731) TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Radio Alfa
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, broszury, czasopisma,
gazety, kalendarze, książki, rysunki, katalogi, 35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, badania opinii publicznej, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów
reklamowych, usługi marketingowe, usługi w zakresie opracowania graficznego dla celów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, 38 agencje informacyjne,
komunikacja radiowa, nadawanie bezprzewodowe, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych,
transmisja satelitarna, emisja radiowa, emisja programów
telewizyjnych i radiowych, 41 informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie konkursów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, radiowe programy rozrywkowe, udostępnianie muzyki cyfrowej
[nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie publikacji
elektronicznych [nie do pobrania], usługi prezenterów muzyki, usługi studia nagrań, wynajem odbiorników radiowych
i telewizyjnych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie loterii, organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, 42 przetwarzanie informacji dźwiękowych na postać cyfrową dla transmisji, gromadzenia i reprodukcji w sieciach cyfrowych, użyczenie stron internetowych
do tworzenia serwisów informacyjnych na rzecz osób trzecich, tworzenie i prowadzenie stron internetowych na rzecz
osób trzecich (patronaty), usługi w zakresie doradztwa oraz
opracowania ekspertyz i raportów naukowo - nadawczych
w dziedzinie mediów.
(210)
(731)
(540)
(540)

519014
(220) 2020 10 02
HOŁUBOWICZ DARIA, Borkowice
(znak słowno-graficzny)
TERAZ TWÓJ RUCH Daria T.A. Hołubowicz

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów
reklamowych i promocyjnych, dystrybucja produktów do celów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie
reklamy, marketingu i publicity, rozprowadzanie próbek dla
celów reklamowych, 38 usługi telekomunikacyjne, mianowicie transmisja elementów, takich jak media elektroniczne,
treści multimedialne, nagrania wideo, filmy, ilustracje, obrazy,
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teksty, zdjęcia, treści generowane przez użytkownika, treści
audio i informacje przez Internet i inne sieci komunikacyjne,
nadawanie, webcasting, transmisja strumieniowa i transmisja
treści audio, wideo za pośrednictwem Internetu i elektronicznych sieci łącznościowych, udostępnianie użytkownikom
forów społecznościowych i czatów w celu zamieszczania,
wyszukiwania, obserwowania, udostępniania, krytyki, oceniania i komentowania nagrań audio, wideo i innych treści
multimedialnych przez użytkowników przez Internet i inne
sieci komunikacyjne, przesyłanie wiadomości, informacji
i danych za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych i komunikacyjnych, udostępnianie on-line forów,
czat-roomów, dzienników, blogów oraz serwery do transmisji wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy użytkownikami, udostępnianie wspólnych forów
użytkowników on-line do wysyłania, szukania, oglądania,
dzielenia się, krytykowania, oceniania i komentowania treści
wideo i innych treści multimedialnych, zapewnianie cyfrowej
dystrybucji audycji audio i wideo za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, udostępnianie portalu z treściami
wideo do wspólnego korzystania w celach rozrywkowych
i edukacyjnych, 41 usługi edukacyjne i rozrywkowe, mianowicie udostępnianie strony internetowej obejmującej treści
audio, wideo, filmy, fotografie, inne materiały multimedialne
i powiązane informacje przez Internet oraz inne sieci łącznościowe na szeroki zakres tematów i zagadnień, edukacyjne
usługi doradcze, elektroniczne usługi biblioteczne mające
na celu dostarczanie informacji elektronicznych (w tym informacji archiwalnych) w formie tekstów, informacji audio i/lub
wideo, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja konkursów edukacyjnych,
organizacja seminariów dotyczących edukacji, organizacja
edukacyjnych kursów, szkoleń i warsztatów w tym za pośrednictwem sieci Internet i on-line, organizacja wystaw w celach
edukacyjnych, organizowanie programów szkoleniowych,
produkcja materiałów kursowych, w tym rozprowadzanych
na profesjonalnych kursach, produkcja prezentacji audiowizualnych, publikacja materiałów edukacyjnych, usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie edukacji, usługi dostarczania informacji dotyczących edukacji.
(210)
(731)
(540)
(540)

519016
(220) 2020 10 02
NOWICKI ADRIAN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
We Rule 2morrow

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji
elektronicznej, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
zapewnianie rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, zapewnianie recenzji użytkowników
w celach rozrywkowych lub kulturalnych.
(210) 519017
(220) 2020 10 01
(731) PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Rusiec
(540) (znak słowny)

56

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) GOONG
(510), (511) 29 dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe na bazie warzyw, zupy, zupy błyskawiczne, zupy
instant, zupy i wywary, zupy w proszku, koncentraty zup,
koncentraty rosołowe, buliony, suszone warzywa, mleko
kokosowe, 30 przyprawy spożywcze, przyprawy smakowe,
mieszanki przypraw, przyprawy w płynie, dodatki smakowe do zup, sosy, sos sojowy, sos chili, sosy do makaronów,
sosy do ryżu, ryż, makarony, makaron ryżowy, makaron błyskawiczny, ryż i potrawy na bazie ryżu, makaron i potrawy
na bazie makaronu.
519021
(220) 2020 10 01
080234
(320) 2020 04 07
(330) JM
British American Tobacco (Brands) Inc.,
Wilmington, US
(540) (znak słowny)
(540) LOVE THE NOW
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, surowy lub przetworzony,
tytoń do samodzielnego skręcania, tytoń do fajek, wyroby
tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych),
cygara, cygaretki, zapalniczki do papierosów, zapalniczki
do cygar, zapałki, artykuły dla palaczy, bibułka papierosowa, gilzy papierosowe, filtry do papierosów, kieszonkowe
urządzenia do skręcania papierosów, ręczne urządzenia
do umieszczania tytoniu w papierosowych gilzach, papierosy elektroniczne, płyny do papierosów elektronicznych,
wyroby tytoniowe do podgrzewania.
(210)
(310)
(731)

519030
(220) 2020 10 01
080250
(320) 2020 04 09
(330) JM
British American Tobacco (Brands) Inc.,
Wilmington, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAUSE
(210)
(310)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.04, 26.04.12, 29.01.14, 25.07.07
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, surowy lub przetworzony,
tytoń do samodzielnego skręcania, tytoń do fajek, wyroby
tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych),
cygara, cygaretki, zapalniczki do papierosów, zapalniczki
do cygar, zapałki, artykuły dla palaczy, bibułka papierosowa, gilzy papierosowe, filtry do papierosów, kieszonkowe
urządzenia do skręcania papierosów, ręczne urządzenia
do umieszczania tytoniu w papierosowych gilzach, papierosy elektroniczne, płyny do papierosów elektronicznych,
wyroby tytoniowe do podgrzewania.
519036
(220) 2020 10 01
VERIKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 20 biblioteczki [regały na książki], biurka, biurka
do celów biurowych, biurka modułowe [meble], blaty [części
mebli], dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, fotele,
fotele biurowe, fotele dopasowane do kształtu ciała [contour chair], fotele ergonomiczne z funkcją masażu na siedząco,
fotele rozkładane w łóżka, fotele rozkładane z odchylanym
oparciem, fotele rozkładane z podnóżkiem, fotele wypoczynkowe, fotele z regulowanym oparciem i podparciem
dla nóg [meble], gabloty [meble], kanapo-tapczany, kanapy,
kanapy rozkładane, komódki z szufladami, komody, komody
ścienne, kredensy, kredensy, toaletki, komody, krzesła, krzesła
biurowe, krzesła [fotele] biurowe, krzesła, fotele z ruchomym
oparciem, krzesła konferencyjne, krzesła na kółkach, krzesła
obrotowe, krzesła składane, krzesła stołowe, ławki, ławostoły,
ławy [meble], ławy ogrodowe połączone na stałe z ławkami,
leżaki, łóżka ze schowkiem [szufladami], łóżka, łóżka futonowe [meble], łóżka drewniane, łóżka dziecięce, meble, meble
biurowe, meble bambusowe, meble do siedzenia, meble
domowe, biurowe i ogrodowe, meble drewniane, meble kuchenne, meble łazienkowe, meble przystosowane do użytku na zewnątrz, meble ogrodowe wykonane z metalu, meble ogrodowe [patio], meble ogrodowe drewniane, meble
rattanowe, meble sypialne, meble sypialniane na wymiar
(do zabudowy), meble tapicerowane, meble wielofunkcyjne,
meble wypoczynkowe, meble z opcją zmieniania w łóżka,
meble zawierające łóżka, meblościanki, narożniki [meble],
niemetalowe półki ścienne [meble], niskie fotele bez podłokietników do siedzenia przy kominku, podnóżki, półki
biurowe, półki [meble], półki niemetalowe [meble], pudła
do przechowywania [meble], pufy [meble], regały [meble],
rozkładane fotele [do siedzenia i spania], rozkładane kanapy, rozkładane meble z obiciem, segmenty półek drewnianych [meble], segmenty mebli ściennych, siedzenia [meble],
skrzynie do przechowywania [meble], sofy, sofy rozkładane,
sofy rozsuwane, sprzęt biurowy [meble], stanowiska pracy
[meble], stoiska wystawowe, stojaki, półki, stoliki, stojaki wystawowe, stoły, stoły biurowe, stoły do użytku w ogrodach,
systemy półkowe [regały], szafki, szafki do przechowywania, szafy [meble], szuflady do mebli, szuflady do przechowywania [meble], taborety, tapczany posiadające miejsce
do przechowywania, toaletki [meble], wysokie stołki [meble],
zagłówki, zestawy mebli, zewnętrzne meble, 35 usługi agencji importowo-eksportowych, agencje informacji handlowej,
agencje reklamowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, usługi przetwarzania danych, organizacja wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie produktów
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w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, reklama i usługi
reklamowe, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklama zewnętrzna, reklama banerowa, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz
osób trzecich, zawieranie transakcji handlowych na rzecz
innych, przez sklepy on-line, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej następujących
towarów stanowiących wyposażenie domu: mebli, mebli
biurowych, mebli wypoczynkowych, mebli ogrodowych,
narożników [mebli], segmentów mebli ściennych, segmentów półek drewnianych [mebli], łóżek, krzeseł, foteli, kanap,
sof, szezlongów, podnóżków, taboretów, zagłówków, biblioteczek [regałów na książki], usługi sprzedaży hurtowej następujących towarów stanowiących wyposażenie domu: mebli,
mebli biurowych, mebli wypoczynkowych, mebli ogrodowych, narożników [mebli], segmentów mebli ściennych,
segmentów półek drewnianych [mebli], łóżek, krzeseł, foteli,
kanap, sof, szezlongów, podnóżków, taboretów, zagłówków,
biblioteczek [regałów na książki], udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, zaopatrzenie osób trzecich
[zakup towarów dla innych przedsiębiorstw] w meble, meble
biurowe, meble wypoczynkowe, meble ogrodowe, narożniki
[meble], segmenty mebli ściennych, segmenty półek drewnianych [mebli], łóżka, krzesła, fotele, kanapy, sofy, szezlongi,
podnóżki, taborety, zagłówki, biblioteczki [regały na książki],
towary stanowiących wyposażenie domu, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line następujących towarów
stanowiących wyposażenie domu: mebli, mebli biurowych,
mebli wypoczynkowych, mebli ogrodowych, narożników
[mebli], segmentów mebli ściennych, segmentów półek
drewnianych [mebli], łóżek, krzeseł, foteli, kanap, sof, szezlongów, podnóżków, taboretów, zagłówków, biblioteczek
[regałów na książki], usługi sprzedaży hurtowej świadczone
on-line następujących towarów stanowiących wyposażenie
domu: mebli, mebli biurowych, mebli wypoczynkowych,
mebli ogrodowych, narożników [mebli], segmentów mebli
ściennych, segmentów półek drewnianych [mebli], łóżek,
krzeseł, foteli, kanap, sof, szezlongów, podnóżków, taboretów, zagłówków, biblioteczek [regałów na książki].
519039
(220) 2020 10 01
VERIKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) VERIKON
(510), (511) 20 biblioteczki [regały na książki], biurka, biurka
do celów biurowych, biurka modułowe [meble], blaty [części
mebli], dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, fotele,
fotele biurowe, fotele dopasowane do kształtu ciała [contour chair], fotele ergonomiczne z funkcją masażu na siedząco,
fotele rozkładane w łóżka, fotele rozkładane z odchylanym
oparciem, fotele rozkładane z podnóżkiem, fotele wypoczynkowe, fotele z regulowanym oparciem i podparciem
dla nóg [meble], gabloty [meble], kanapo-tapczany, kanapy,
kanapy rozkładane, komódki z szufladami, komody, komody
ścienne, kredensy, kredensy, toaletki, komody, krzesła, krzesła
biurowe, krzesła [fotele] biurowe, krzesła, fotele z ruchomym
oparciem, krzesła konferencyjne, krzesła na kółkach, krzesła
obrotowe, krzesła składane, krzesła stołowe, ławki, ławostoły,
ławy [meble], ławy ogrodowe połączone na stałe z ławkami,
leżaki, łóżka ze schowkiem [szufladami], łóżka, łóżka futonowe [meble], łóżka drewniane, łóżka dziecięce, meble, meble
biurowe, meble bambusowe, meble do siedzenia, meble
(210)
(731)
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domowe, biurowe i ogrodowe, meble drewniane, meble kuchenne, meble łazienkowe, meble przystosowane do użytku na zewnątrz, meble ogrodowe wykonane z metalu, meble ogrodowe [patio], meble ogrodowe drewniane, meble
rattanowe, meble sypialne, meble sypialniane na wymiar
(do zabudowy), meble tapicerowane, meble wielofunkcyjne,
meble wypoczynkowe, meble z opcją zmieniania w łóżka,
meble zawierające łóżka, meblościanki, narożniki [meble],
niemetalowe półki ścienne [meble], niskie fotele bez podłokietników do siedzenia przy kominku, podnóżki, półki
biurowe, półki [meble], półki niemetalowe [meble], pudła
do przechowywania [meble], pufy [meble], regały [meble],
rozkładane fotele [do siedzenia i spania], rozkładane kanapy, rozkładane meble z obiciem, segmenty półek drewnianych [meble], segmenty mebli ściennych, siedzenia [meble],
skrzynie do przechowywania [meble], sofy, sofy rozkładane,
sofy rozsuwane, sprzęt biurowy [meble], stanowiska pracy
[meble], stoiska wystawowe, stojaki, półki, stoliki, stojaki wystawowe, stoły, stoły biurowe, stoły do użytku w ogrodach,
systemy półkowe [regały], szafki, szafki do przechowywania, szafy [meble], szuflady do mebli, szuflady do przechowywania [meble], taborety, tapczany posiadające miejsce
do przechowywania, toaletki [meble], wysokie stołki [meble],
zagłówki, zestawy mebli, zewnętrzne meble, 35 usługi agencji importowo-eksportowych, agencje informacji handlowej,
agencje reklamowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, usługi przetwarzania danych, organizacja wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, reklama i usługi
reklamowe, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklama zewnętrzna, reklama banerowa, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz
osób trzecich, zawieranie transakcji handlowych na rzecz
innych, przez sklepy on-line, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej następujących
towarów stanowiących wyposażenie domu: mebli, mebli
biurowych, mebli wypoczynkowych, mebli ogrodowych,
narożników [mebli], segmentów mebli ściennych, segmentów półek drewnianych [mebli], łóżek, krzeseł, foteli, kanap,
sof, szezlongów, podnóżków, taboretów, zagłówków, biblioteczek [regałów na książki], usługi sprzedaży hurtowej następujących towarów stanowiących wyposażenie domu: mebli,
mebli biurowych, mebli wypoczynkowych, mebli ogrodowych, narożników [mebli], segmentów mebli ściennych,
segmentów półek drewnianych [mebli], łóżek, krzeseł, foteli,
kanap, sof, szezlongów, podnóżków, taboretów, zagłówków,
biblioteczek [regałów na książki], udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, zaopatrzenie osób trzecich
[zakup towarów dla innych przedsiębiorstw] w meble, meble
biurowe, meble wypoczynkowe, meble ogrodowe, narożniki
[meble], segmenty mebli ściennych, segmenty półek drewnianych [mebli], łóżka, krzesła, fotele, kanapy, sofy, szezlongi,
podnóżki, taborety, zagłówki, biblioteczki [regały na książki],
towary stanowiących wyposażenie domu, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line następujących towarów
stanowiących wyposażenie domu: mebli, mebli biurowych,
mebli wypoczynkowych, mebli ogrodowych, narożników
[mebli], segmentów mebli ściennych, segmentów półek
drewnianych [mebli], łóżek, krzeseł, foteli, kanap, sof, szez-
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longów, podnóżków, taboretów, zagłówków, biblioteczek
[regałów na książki], usługi sprzedaży hurtowej świadczone
on-line następujących towarów stanowiących wyposażenie
domu: mebli, mebli biurowych, mebli wypoczynkowych,
mebli ogrodowych, narożników [mebli], segmentów mebli
ściennych, segmentów półek drewnianych [mebli], łóżek,
krzeseł, foteli, kanap, sof, szezlongów, podnóżków, taboretów, zagłówków, biblioteczek [regałów na książki].
519040
(220) 2020 10 01
REVAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REVAS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.03.01
(510), (511) 9 oprogramowanie symulacyjne, oprogramowanie interaktywne, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie biznesowe, oprogramowanie szkoleniowe, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie dla
studentów, 41 informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie konferencji edukacyjnych,
organizowanie wykładów, organizowanie szkoleń biznesowych, 42 projektowanie oprogramowania komputerowego,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, platformy
do gier jako oprogramowanie jako usługa.
(210)
(731)
(540)
(540)

519046
(220) 2020 10 02
PISKOREK ANTONI, Nowa Wieś
(znak słowno-graficzny)
Fiable

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 7 automatyczne maszyny do czyszczenia, maszyny i urządzenia do czyszczenia koszyków piekarniczych, dmuchawy elektryczne, dmuchawy [maszyny], elektryczne urządzenia do czyszczenia i polerowania, elektryczne urządzenia
do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, etykieciarki, formy
[części maszyn], instalacje do pakowania, instalacje elektryczne do czyszczenia [polerowanie], krajalnice do chleba [maszyny], krajarki, krajalnice do chleba, kruszarki do lodu, maszyny
do ciągłego czyszczenia i wybielania, maszyny do czyszczenia
ciśnieniowego, maszyny do czyszczenia i mycia powierzchni
zewnętrznych, maszyny do czyszczenia garnków, maszyny
do czyszczenia na sucho, maszyny do czyszczenia narzędzi,
maszyny do czyszczenia powierzchni przy użyciu wody pod
wysokim ciśnieniem, maszyny do czyszczenia przemysłowego, maszyny do czyszczenia przemysłowego [odkurzacze],
maszyny do czyszczenia przemysłowego [polerki], maszyny
do drukowania etykiet, maszyny do dozowania mydła, maszyny do formowania chleba, maszyny do krojenia żywności,
przeznaczone do użytku komercyjnego, maszyny do mycia
ciśnieniowego, maszyny do mycia butelek, maszyny do napełniania butelek, maszyny do obierania warzyw, maszyny
do pakowania, maszyny do polerowania, maszyny do paletowania, maszyny do produkcji herbatników, maszyny do pro-
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dukcji wody mineralnej, maszyny do produkcji wyrobów cukierniczych, maszyny do przetwarzania żywności, maszyny
do przetwórstwa zboża, maszyny do przetwórstwa owoców,
maszyny do przetwórstwa warzyw, maszyny do przygotowywania żywności [przemysłowe], maszyny do rozdrabniania,
maszyny do rozdrabniania odpadów, maszyny do sortowania
dla przemysłu, maszyny do szorowania, maszyny do szczelnego zamykania torebek po wypełnieniu, maszyny do wyciskania soku, maszyny do wyrobu makaronu, maszyny do wytwarzania makaronu, maszyny do zamykania butelek, maszyny
do zgrzewania torebek, maszyny i urządzenia do czyszczenia
[elektryczne], maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny przetwórcze do użytku w przemyśle spożywczym, maszyny ścierające do czyszczenia, maszyny zmiatające,
mieszarki elektryczne, narzędzia elektryczne, noże elektryczne,
noże do maszyn, osłony maszyn, pakowarki żywności, pistolety do maszyn rozpylających na sprężone powietrze, pistolety
natryskowe [narzędzia], przemysłowe maszyny do czyszczenia
na sucho, przemysłowe maszyny mieszające, roboty przemysłowe, silniki do maszyn, silniki elektryczne do maszyn, sterowniki pneumatyczne do maszyn, stoły do maszyn, szczotki [części maszyn], szczotki elektryczne, szczotki druciane
do maszyn, szczotki druciane [części maszyn], szczotki obrotowe do maszyn, szczotki obrotowe [maszyny], szczotki jako
części silników, generatorów i prądnic prądu stałego, szczotki
elektryczne jako części maszyn, szczotki stanowiące części silników, uchwyty [części maszyn], ubijarki do śmieci [maszyny],
ubijarki, ubijaki elektryczne, urządzenia do czyszczenia butelek, urządzenia do kapslowania, urządzenia do korkowania
butelek, urządzenia do mycia warzyw, urządzenia do nadrukowywania etykiet [inne niż biurowe], urządzenia do napowietrzania napojów, urządzenia do pakowania [maszyny], urządzenia do przetwarzania żywności, urządzenia do ubijania
odpadów, urządzenia do wyrobu napojów, urządzenia myjące, urządzenia do zraszania [maszyny], urządzenia zamiatające,
czyszczące, myjące i piorące, wentylatory do silników, wiatraki,
wielofunkcyjne urządzenia do czyszczenia parowego, worki
do odkurzaczy, worki i filtry przeciwkurzowe do odkurzaczy,
zasysające maszyny do czyszczenia [odkurzacze], zamiatarki
elektryczne, zawijarki, zawory, zębatki do maszyn, zrobotyzowane mechanizmy do użytku w przetwórstwie warzyw,
zrobotyzowane mechanizmy do użytku w przetwórstwie
żywności, zrobotyzowane mechanizmy do użytku w przetwórstwie owoców, zrobotyzowane mechanizmy do użytku
w przetwórstwie zbóż, zrobotyzowane napełniarki, zrobotyzowane pakowarki, zrobotyzowane maszyny do zamykania,
zrobotyzowane maszyny do etykietowania, zrobotyzowane
maszyny do wykańczania, maszyny i urządzenia dla przemysłu
piekarskiego, maszyny i urządzenia dla przemysłu cukierniczego, piece, maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, 35 administrowanie działalnością gospodarczą, administrowanie dotyczące marketingu,
administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą,
administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, administrowanie sprzedażą, doradztwo biznesowe, doradztwo dotyczące
reklamy, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, doradztwo i konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie marketingu,
doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie zarządzania firmą, dystrybucja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, dostarczanie informacji
marketingowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, handlowe informacje i porady
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udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, informacja handlowa, marketing telefoniczny, nadzór nad działalnością gospodarczą, nadzór nad zarządzaniem działalnością
gospodarczą, oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej,
czasu reklamowego i mediów na reklamy, organizacja wystaw
dla biznesu lub handlu, organizowanie targów i wystaw, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i administrowanie działalnością gospodarczą, przetwarzanie,
systematyzacja danych i zarządzanie nimi, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, udzielanie informacji dotyczących
marketingu, usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, usługi doradztwa biznesowego, usługi handlu
detalicznego związane z przyrządami do przygotowywania
żywności, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące produkcji, usługi promocyjne i reklamowe,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania
żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, usługi
w zakresie wystaw i prezentacji produktów, wynajem maszyn
lub urządzeń biurowych, wynajem powierzchni reklamowej
i materiałów reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, handel detaliczny i hurtowy związany z maszynami
i urządzeniami dla przemysłu piekarskiego, handel detaliczny
i hurtowy związany z maszynami i urządzeniami dla przemysłu
cukierniczego, handel detaliczny i hurtowy związany z maszynami i urządzeniami dla przemysłu spożywczego.
(210) 519060
(220) 2020 10 05
(731) AROMA P. DRANIAK SPÓŁKA JAWNA, Michałowice
(540) (znak słowny)
(540) WILD TAN
(510), (511) 3 kosmetyki i wyroby perfumeryjne, preparaty kosmetyczne do opalania, olejki kosmetyczne, olejki eteryczne.
519082
(220) 2020 10 01
CZARNY GROŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Rzyki
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 03.07.08, 03.07.24, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.15
(510), (511) 35 administrowanie hotelami, zarządzanie hotelami, marketing, reklama, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszech-

59

nianie ogłoszeń reklamowych, telemarketing, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, dystrybucja
produktów do celów reklamowych, dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, kampanie
marketingowe, oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, organizowanie
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych,
promocyjnych i reklamowych, promowanie towarów i usług
osób trzecich, promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, promowanie wydarzeń specjalnych, testowanie marki,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, zarządzanie biznesowe klubami sportowymi i restauracjami, zarządzanie programami lojalnościowymi, 41 usługi świadczone
przez kluby zdrowia [poprawianie kondycji], organizowanie
i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, narad, spotkań, balów, organizowanie i obsługa
wystaw innych niż reklamowe, usługi związane z organizacją wypoczynku, rozrywka, parki rozrywki, organizowanie
konkursów rozrywkowych, usługi lunaparków, usługi parków
rozrywki, planowanie przyjęć rozrywkowych, rezerwacja
miejsc na widowiska, organizacja koncertów, użytkowanie
obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego
[z wyjątkiem pojazdów], organizowanie zajęć sportowych
na urządzeniach sportowych, organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], rezerwacje biletowe na imprezy
kulturalne i sportowe, centra rozrywki, dyskoteki, edukacja,
obsługa gości na imprezach rozrywkowych, obsługa obiektów sportowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń
sportowych, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, organizowanie i prowadzenie zajęć, publikacje multimedialne, publikowanie drogą elektroniczną, sport i fitness,
świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, udostępnianie
obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów
i sprzętu do celów rekreacyjnych, usługi rekreacyjne, usługi
rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi sportowe i w zakresie fitnessu,
usługi trenerskie, usługi wynajmu związane ze sprzętem
i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, zajęcia sportowe, kulturalne i rekreacyjne, zapewnianie
infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, zapewnienie
obiektów i sprzętu na potrzeby rozrywki, 43 hotele, usługi
w zakresie prowadzenia hoteli i moteli, usługi hotelarskie,
usługi gastronomiczne, rezerwacje hotelowe, obsługa turystów i podróżnych, obsługa przyjęć okazjonalnych, kawiarnie, restauracje, kafeterie i bary, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
organizowanie bankietów, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, udostępnianie obiektów i sprzętu na wystawy, zjazdy,
targi, konferencje, wystawy, spotkania, bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, udostępnianie obiektów
na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie sal konferencyjnych, udostępnianie
terenów i sprzętu kempingowego, usługi rezerwacji pokojów, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, wynajem domków letniskowych, usługi kateringowe, 44 opieka zdrowotna,
niehospitalizacyjne placówki opieki medycznej, placówki
rekonwalescencji w warunkach sanatoryjnych, masaże, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi sanatoryjne, prowadzenie
punktów usługowych zapewniających korzystanie z kąpieli
i wszelkich udogodnień toaletowych, prowadzenie gabinetów kosmetycznych, medycznych i salonów piękności,
fizjoterapia, udostępnianie obiektów i sprzętu toaletowego,
udostępnianie łaźni tureckich, usługi dietetyków, usługi ko-
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smetyczne, usługi spa, usługi wizażystów, usługi w zakresie
odchudzania, usługi solarium, usługi saun, usługi salonów
piękności, usługi salonów fryzjerskich, usługi sanatoriów.
519100
(220) 2020 10 05
AOUZAL OUALID MAGHREB UNIFOOD
IMPORT EXPORT, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aroma Kebab taste the mediterranean
(210)
(731)

(531)

01.07.06, 01.07.19, 26.04.01, 26.04.03, 26.04.09, 26.11.02,
26.11.08, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, mięso gotowe do spożycia, mięso i wyroby mięsne, krojone warzywa, warzywa grillowane, warzywa konserwowane,
warzywa konserwowane [w oleju], frytki, oliwki nadziewane,
oliwki nadziewane czerwoną papryką, oliwki nadziewane
czerwoną papryką i migdałami, pasta z bakłażana, ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], hummus [pasta z ciecierzycy], falafel, 43 bary, bary przekąskowe, bary szybkiej
obsługi [snack-bary], restauracje oferujące dania na wynos,
restauracje z grillem, serwowanie jedzenia i napojów, usługi
barów i restauracji, usługi restauracji fast-food, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi w zakresie żywności
i napojów na wynos, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem.
519105
(220) 2020 10 05
ITERATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ITERATORS
(510), (511) 35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, badania
biznesowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, obróbka tekstów, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizowanie targów handlowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, produkcja filmów reklamowych, profilowanie
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych,
publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, rekrutacja personelu, rekrutacja personelu informatycznego, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub
(210)
(731)
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reklamowych, statystyczne zestawienia, zestawienia statystyczne [dla działalności gospodarczej lub celów handlowych], systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące administrowania technologią informacyjną, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi marketingowe, usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych,
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, marketingowe
i promocyjne, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi public relations, usługi reklamowe, promocyjne i public relations, usługi doradztwa w zakresie public relations, usługi
relacji z mediami, usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania
cen, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi
w zakresie wywiadu rynkowego, wsparcie administracyjne
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, handlowe wyceny, wyceny handlowe, wypożyczanie wyposażenia
biurowego w obiektach do co-workingu, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi reklamy graficznej, usługi w zakresie reklamy graficznej, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, chmura obliczeniowa, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, profesjonalne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa internetowego, badania i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
i opracowywania oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, hosting serwerów i oprogramowania kontroli dostępu jako usługi [ACaaS, Access Control as
a Service], aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne związane z instalacją
i konserwacją oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z konserwacją oprogramowania komputerowego, instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego dla systemów komputerowych, konserwacja oprogramowania komputerowego, naprawa [konserwacja, aktu-
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alizacja] oprogramowania komputerowego, opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania
komputerowego i baz danych, opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie
i konserwacja oprogramowania komputerowego do baz danych, projektowanie, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie,
konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie, konserwacja, wynajem
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, tworzenie,
konserwacja oraz modernizowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie i konserwacja oprogramowania
komputerowego, kontrola i testowanie jakości, kontrola jakości, kontrola jakości towarów i usług, kontrola jakości w zakresie systemów komputerowych, kontrola jakości w zakresie
oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, konwersja danych
i programów komputerowych [inna niż konwersja fizyczna],
konwersja programów komputerowych i danych, inna niż
konwersja fizyczna, monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów
komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, doradztwo związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania,
badania i opracowywanie projektów technicznych, opracowywanie projektów technicznych w dziedzinie sprzętu
i oprogramowania komputerowego, opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS]
obejmujące oprogramowanie do głębokiego uczenia, oprogramowanie jako usługa [SaaS], oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do głębokich sieci
neuronowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do uczenia maszynowego, platformy
do gier jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], platformy
do projektowania graficznego jako oprogramowanie jako
usługa [SaaS], platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], pisanie techniczne, platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, platforma jako usługa [PaaS], prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, doradztwo specjalistyczne związane z programowaniem komputerowym, doradztwo techniczne związane
z programowaniem komputerów, programowanie animacji
komputerowych, programowanie komputerów, programowanie komputerów w celu kontrolowania przepływu danych
pomiędzy kupującymi a dostawcami, programowanie komputerów do drukowania kodów kreskowych, programowanie komputerów do celów telekomunikacji, programowanie
komputerów i konserwacja programów komputerowych,
programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania, programowanie komputerów na potrzeby Internetu,
programowanie komputerów w dziedzinie medycyny, programowanie komputerowe dla osób trzecich, programowanie komputerowe w zakresie gier komputerowych, programowanie komputerowe w zakresie gier wideo, programowanie komputerowe w zakresie gier wideo i gier komputerowych, programowanie komputerowe dla branży energetycznej, programowanie komputerowe do przetwarzania
danych, programowanie komputerowe w zakresie systemów
do przetwarzania i przesyłania danych, programowanie
oprogramowania do gier komputerowych, programowanie
oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów kompu-

61

terowych, programowanie oprogramowania komputerowego do elektronicznych słowników i baz danych w zakresie
tłumaczeń językowych, programowanie oprogramowania
komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych, programowanie oprogramowania komputerowego
do szacowania i obliczania danych, projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogramowania komputerowego, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania
komputerowego, usługi doradcze i informacyjne związane
z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem
oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa technicznego związane z programowaniem komputerowym,
projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania, projektowanie komputerów i oprogramowania
komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego do sterowania terminalami samoobsługowymi, projektowanie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego na zamówienie, projektowanie, rysunek i tekst na zamówienie do oprogramowania
komputerowego, projektowanie sprzętu komputerowego
i oprogramowania, usługi doradcze i informacyjne związane
z projektowaniem oprogramowania komputerowego, aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego,
badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji związanych
z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji związanych
z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowania
komputerowego, pisanie i projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do symulatorów pojazdów, projektowanie i opracowywanie architektury oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do sterowania procesami, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do przetwarzania tekstów, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego do zarządzania bazami danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego
do logistyki, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania łańcuchem dostaw, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku z technologią medyczną, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do szacowania i obliczania danych, projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, projektowanie systemów
komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych,
świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla
aplikacji on-line, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich
[usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie, utrzymywanie
i hosting stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie
platform komputerowych na rzecz osób trzecich, tworzenie
platform komputerowych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszuki-
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warek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi ilustrowania
graficznego na rzecz osób trzecich, usługi projektowania
graficznego wspomaganego komputerowo, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, usługi w zakresie szyfrowania i dekodowania danych, usługi w zakresie identyfikacji użytkowników
z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów WWW, hosting, oprogramowanie jako
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego do zarządzania finansami, wypożyczanie oprogramowania komputerowego związanego z podróżowaniem.
(210) 519115
(220) 2020 10 05
(731) KIEPURA PAWEŁ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) STANG
(510), (511) 28 sprzęt do treningów sportowych mianowicie: hantle, hantle do podnoszenia ciężarów, sztangi do podnoszenia ciężarów, obciążenie do sztang, stojaki na obciążenie do sztang, ławki do podnoszenia ciężarów.
(210)
(731)
(540)
(540)

519141
(220) 2020 10 05
JURCZAK JOANNA, Grodzisk Mazowiecki
(znak słowno-graficzny)
wood ‚n’ wool

(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 20 poduszki podróżne, poduszki dekoracyjne, poduszki ozdobne, poduszki z wypełnieniem poduszki
na siedzenia, poduszki dla zwierząt domowych, poduszki
podkładki na krzesła, poduszki do karmienia niemowląt, poduszki płaskie [nakładki] na siedzenia, poduszki na siedzenia
do krzeseł, poduszki zapobiegające zsuwaniu się dla niemowląt, poduszki utrzymujące pozycję głowy dla niemowląt, maty do drzemki [poduszki lub materace], elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin [poduszki], meble, meble
tapicerowane, meble drewniane, siedzenia [meble], meble
wypoczynkowe, meble do salonu, meble do siedzenia, meble do wnętrz, meble dla dzieci, meble do celów wystawowych, meble dla zwierząt domowych, meble do pokojów
dziecinnych, 40 formowanie tekstyliów, obróbka wyrobów
włókienniczych i tkanin, obróbka wełny, obróbka tkanin,
usługi szycia, 42 usługi projektowania mebli, usługi projektowania na zamówienie, usługi w zakresie projektowania,
usługi w zakresie projektowania tkanin, usługi projektowania
w zakresie wystaw.
(210) 519144
(220) 2020 10 06
(731) BETLEWSKI ADAM BETLOBAG, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) BETLEWSKI

(531) 05.01.04, 05.01.16, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15
(510), (511) 3 aplikatory pasty do butów zawierające pastę,
pasty do butów, chusteczki nasączone środkiem do nabłyszczania skóry, czarne pasty do obuwia [preparaty do polerowania obuwia], krem do butów, kremy konserwujące do skóry, mieszanki detergentów do czyszczenia butów, pasty
do obuwia, wosk do obuwia, pasty do czyszczenia butów,
pasty do skór, pasty i kremy do butów, preparaty czyszczące do skóry [materiału], preparaty do wybielania skóry
zwierzęcej, spraye do obuwia, środki do czyszczenia obuwia [preparaty], środki do konserwacji skóry [pasty], środki
do pielęgnacji skóry zwierzęcej, środki do polerowania skóry,
środki konserwujące do skóry, środki w aerozolu do obuwia, wosk do butów, wosk szewski, smoła szewska, emulsje
chroniące przed promieniowaniem słonecznym, balsamy
inne niż do celów medycznych, kremy do polerowania,
środki do usuwania lakierów, mydła, mydła do czyszczenia
przedmiotów wykonanych ze skóry, oleje czyszczące, papier
do polerowania, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania inne niż
do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty do polerowania, preparaty do wywabiania plam, ściereczki nasączane
detergentami do czyszczenia, zestawy kosmetyków, 9 etui
na okulary, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, etui
na okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary słoneczne, etui
na smartfony, okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary, futerały na okulary słoneczne, futerały na okulary, osłony głowy, paski do telefonów komórkowych, podkładki pod
myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku
z komputerem, pokrowce do komputerów kieszonkowych
[PDA], pokrowce do tabletów, pokrowce z klapką do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony, skórzane
pokrowce na smartfony, wodoodporne pokrowce na smartfony, torby do noszenia komputerów, 14 biżuteria i wyroby
jubilerskie, biżuteria z emalii komórkowej, bransoletki [biżuteria], breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub
dekoracyjnymi zawieszkami], chowane breloki, chowane
breloki do kluczy, kamienie półszlachetne, kolczyki, łańcuszki
[biżuteria], łańcuszki kord [biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, łańcuszki do zegarków, naszyjniki [biżuteria],
paski do zegarków, pierścionki [biżuteria], przyrządy do mierzenia czasu, pudełka do eksponowania zegarków, pudełka
na biżuterię [szkatułki lub puzderka], spinki do mankietów,
zawieszki [biżuteria], zawieszki do kółek na klucze, zegarki,
zegary i zegarki, skórzane paski do zegarków, zwijane torby
podróżne na biżuterię, 18 płócienne torby na zakupy, podręczne torby do samolotu, skórzane torby na zakupy, sportowe torby, torby szkolne, tekstylne torby na zakupy, torby
do pracy, torby gimnastyczne, torby alpinistyczne, torby biwakowe, torby i portfele skórzane, torby na garnitury, koszule i sukienki, torby na jednodniowy pobyt, torby na kółkach,
torby na odzież sportową, torby na obuwie, torby na ramię,
torby na ubrania, torby na wyjazdy weekendowe, torby
na zakupy, torby na zakupy na dwóch kółkach, torby na zakupy na kółkach, torby na zakupy wykonane ze skóry, torby
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na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, torby plażowe, torby płócienne, torby podręczne do samolotu,
torby podręczne na odzież sportową, torby uniwersalne, torby w kształcie walca, torby wodoodporne, torby ze sznurka
na zakupy, torby z imitacji skóry, torby wykonane ze skóry,
25 paski skórzane [odzież], bandany, bandany na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna nocna, bielizna dla mężczyzn,
bielizna dla kobiet, bielizna damska typu body, bielizna damska, bielizna [część garderoby], bielizna, bielizna wchłaniająca
pot, body [bielizna], bokserki damskie [bielizna], biustonosze,
biustonosze samonośne, biustonosze bez ramiączek, bokserki, botki, botki dla kobiet, buty sznurowane, buty za kostkę, chustki na głowę, czapki [nakrycia głowy], daszki jako
nakrycia głowy, fulary [ozdobne krawaty], garnitury, koszule,
koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem,
kurtki, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem,
majtki, majtki damskie, apaszki, apaszki [chustki], chustki
[apaszki], męskie apaszki, nakrycia głowy, obuwie [z wyjątkiem obuwia ortopedycznego], obuwie męskie i damskie,
odzież, okrycia wierzchnie [odzież], odzież damska, odzież
męska, opaski na głowę, palta, pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], rękawiczki, rękawiczki bez palców, rękawiczki [odzież], rękawiczki z jednym palcem, rękawiczki z materiałem przewodzącym na czubkach palców, które można nosić
podczas używania podręcznych urządzeń elektronicznych
z ekranem dotykowym, rękawiczki zimowe, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, szale, szaliki [odzież], szaliki rurkowe
(kominy) na szyję.
519179
(220) 2020 10 07
ĆWIK KRZYSZTOF PRO-VENT SYSTEMY
WENTYLACYJNE, Krapkowice
(540) (znak słowny)
(540) PRO-VENT MISTRAL
(510), (511) 7 urządzenia filtrujące, filtry powietrza do celów
mechanicznych, filtry do gazów [maszyny], pompy, kompresory i dmuchawy, wymienniki ciepła [części maszyn], reduktory ciśnienia [części maszyn], kondensatory pary [części
maszyn], kondensatory gazu (części maszyn), odpowietrzacze [odgazowywacze] wody zasilającej, 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, urządzenia do sterylizacji, uzdatniania
i odświeżania powietrza, urządzenia do jonizacji powietrza,
filtry powietrza, filtry do klimatyzacji, filtry do oczyszczania powietrza, urządzenia do filtrowania pyłków, wymienniki ciepła, rekuperatory, wymienniki powietrza, instalacje
i urządzenia do ogrzewania, schładzania i oczyszczania
wody, instalacje i urządzenia centralnego ogrzewania, kondensatory gazu, inne niż części maszyn, zawory termostatyczne i regulacyjne, pompy cieplne, armatura regulacyjna
i bezpieczeństwa do instalacji wodnych i gazowych, terminale wentylacyjne.
(210)
(731)

519203
(220) 2020 10 07
ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) SMART! STUDENT
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie
obsługiwania sklepów on-line, aplikacje mobilne w zakresie
obsługiwania sklepów on-line, 35 obsługa rynków on-line
w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów,
udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, udostępnianie
(210)
(731)
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przestrzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi porównywania
cen, usługi marketingowe, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci komputerowej,
za pomocą której osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, określać status oraz
realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać transakcji, usługi handlu on-line w odniesieniu do licytacji elektronicznych oraz oceny on-line z tym
związane, usługi promocyjne polegające na dostarczaniu
pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, usługi promocyjne polegające na dostarczaniu
pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, w tym zwłaszcza w zakresie: dostawy towarów,
śledzenia przesyłek, płatności ratalnych, zniżek lub podwyższenia jakości obsługi, usługi informacyjne dotyczące wyżej
wymienionych usług, 42 usługi komputerowe, mianowicie
udostępnianie wyszukiwarki produktów w ramach serwisu
internetowego, tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób
trzecich, informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, oprogramowanie jako usługa (SaaS)
w zakresie obsługiwania sklepów on-line.
519206
(220) 2020 10 07
ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ALLEGRO SMART! STUDENT
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie
obsługiwania sklepów on-line, aplikacje mobilne w zakresie
obsługiwania sklepów on-line, 35 obsługa rynków on-line
w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów,
udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, udostępnianie
przestrzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi porównywania
cen, usługi marketingowe, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci komputerowej,
za pomocą której osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, określać status oraz
realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać transakcji, usługi handlu on-line w odniesieniu do licytacji elektronicznych oraz oceny on-line z tym
związane, usługi promocyjne polegające na dostarczaniu
pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, usługi promocyjne polegające na dostarczaniu
pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, w tym zwłaszcza w zakresie: dostawy towarów,
śledzenia przesyłek, płatności ratalnych, zniżek lub podwyższenia jakości obsługi, usługi informacyjne dotyczące wyżej
wymienionych usług, 42 usługi komputerowe, mianowicie
udostępnianie wyszukiwarki produktów w ramach serwisu
internetowego, tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób
trzecich, informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, oprogramowanie jako usługa (SaaS)
w zakresie obsługiwania sklepów on-line.
(210)
(731)

(210) 519243
(731) DELOR ADAM, Nisko
(540) (znak słowny)

(220) 2020 10 08
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(540) Murivo
(510), (511) 35 produkcja filmów reklamowych, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama,
usługi marketingowe, doradztwo marketingowe w zakresie
mediów społecznościowych.
519280
(220) 2020 10 08
NABI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLLEIM
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 usługi barów typu fast-food na wynos, usługi restauracji fast-food, zapewnianie żywności i napojów
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), dostarczanie
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, usługi
w zakresie żywności i napojów na wynos, serwowanie jedzenia i napojów, usługi w zakresie jedzenia na wynos.
(210)
(731)
(540)
(540)

519375
(220) 2020 10 12
MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
mAuto

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.07, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, usługi reklamowe
związane z pojazdami samochodowymi, reklamowanie pojazdów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, usługi handlowe on-line w zakresie pojazdów, usługi handlowe on-line,
w ramach których sprzedający wystawiają pojazdy na aukcję,
a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, publikowanie materiałów reklamowych, reklama przez sieci komputerowe, rozpowszechnianie reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, obsługa rynków on-line w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami
trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów, zapewnianie
przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, ogłoszenia drobne, udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line
na ogłoszenia drobne, usługi reklamowe i promocyjne, usługi
w zakresie prezentacji pojazdów, 36 usługi bankowe, usługi
bankowe przy użyciu Internetu i telefonu, usługi finansowe,
udzielanie pożyczek, finansowanie leasingu samochodów,
usługi finansowania pojazdów, w tym samochodów, wycena używanych pojazdów, w tym samochodów, finansowa-
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nie zakupów leasingowych pojazdów, w tym samochodów,
finansowanie związane z pojazdami, w tym samochodami,
usługi finansowe związane z handlem pojazdami, udzielanie
informacji związanych z wyceną samochodów używanych.
519388
(220) 2020 10 13
ZNAMIROWSKA FRANCISZKA
STUDIO MODY FRANCOISE, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STUDIO MODY Francoise
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 14 biżuteria, broszki [biżuteria], bransoletki [biżuteria], diamenty, kamienie szlachetne i półszlachetne, kasetki
na biżuterię, kolczyki, łańcuszki [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], ozdoby [biżuteria], spinki do mankietów i krawatów, zegary i zegarki, 18 aktówki, teczki, kuferki kosmetyczne, kufry
i torby podróżne, parasole i parasolki, paski skórzane [inne
niż odzież], paski z imitacji skóry, plecaki, torebki, portmonetki i portfele, torby, tornistry szkolne, torby na zakupy, walizy, kufry i walizki, wyroby ze skóry i imitacji skóry nie ujęte
w innych klasach, 25 odzież, odzież damska, bluzy sportowe,
bluzy polarowe, bluzy dresowe, bluzki, spodnie, spódnice,
sukienki damskie, żakiety z dzianiny, kostiumy dla kobiet, kostiumy ze spódnicą, bielizna, bielizna osobista, odzież męska,
garnitury, koszule, krawaty, swetry, pulowery, pelisy, płaszcze,
kurtki, futra [odzież], odzież skórzana, nakrycia głowy, czapki [nakrycia głowy], berety, kapelusze, szale, szaliki, apaszki,
wyroby pończosznicze, pantofle domowe, obuwie, 35 usługi
sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) towarów obejmujących: biżuterię,
broszki [biżuteria], bransoletki [biżuteria], diamenty, kamienie szlachetne i półszlachetne, kasetki na biżuterię, kolczyki,
łańcuszki [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], ozdoby [biżuteria],
spinki do mankietów i krawatów, zegary i zegarki, aktówki,
teczki, kuferki kosmetyczne, kufry i torby podróżne, parasole
i parasolki, paski skórzane [inne niż odzież], paski z imitacji
skóry, plecaki, torebki, portmonetki i portfele, torby, tornistry szkolne, torby na zakupy, walizy, kufry i walizki, wyroby
ze skóry i imitacji skóry nie ujęte w innych klasach, odzież,
odzież damską, bluzy sportowe, bluzy polarowe, bluzy dresowe, bluzki, spodnie, spódnice, sukienki damskie, żakiety
z dzianiny, kostiumy dla kobiet, kostiumy ze spódnicą, bieliznę, bieliznę osobistą, odzież męską, garnitury, koszule, krawaty, swetry, pulowery, pelisy, płaszcze, kurtki, futra [odzież],
odzież skórzaną, nakrycia głowy, czapki [nakrycia głowy], berety, kapelusze, szale, szaliki, apaszki, wyroby pończosznicze,
pantofle domowe, obuwie, organizowanie i prowadzenie
targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi pośrednictwa w handlu, usługi aukcyjne on-line za pośrednictwem Internetu, promowanie sprzedaży za pośrednictwem
programów lojalnościowych dla klientów, usługi w zakresie
informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu
towarów, reklama, reklama radiowa, reklama i marketing, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama poprzez przesyłanie materiałów
reklamowych on-line dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, 42 projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy, usługi w dziedzinie wzornictwa przemysłowego.
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519404
(220) 2020 10 12
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ,
Kośmin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARKA LOKALNA ZIELONY PIERŚCIEŃ
(210)
(731)

(531) 05.03.20, 27.05.09, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz, wycen, organizowanie wystaw, pokazów towarów i usług, usługi reklamowe i promocji produktów oraz usług w zakresie: owoców, warzyw, przetworów z owoców i warzyw, przetworów
z płatków i owoców dzikiej róży, przetworów z kwiatów, ziół,
grzybów i miodu, przetworów, dań, przekąsek na bazie jaj,
mleka, mięsa, ryb i wędlin, olejów jadalnych, mąki, kaszy,
produktów zbożowych, pieczywa, wyrobów cukierniczych
i słodyczy, piwa, wina, cydru, nalewek alkoholowych, kosmetyków i lokalnego rękodzieła, chodników, pasiaków tkanych
ręcznie na tradycyjnych warsztatach, palm wielkanocnych,
rzeźby, przedmiotów użytkowych zdobionych techniką decupage, ręcznie malowanej porcelany, obrazów malowanych, wyrobów z wikliny, wyrobów ceramicznych, wyrobów
hafciarskich, kompozycji kwiatowych, kwiatów z drewna,
serwet, bombek, zabawek, maskotek, biżuterii, usługi reklamowe i promocji w zakresie usług turystycznych.
519418
(220) 2020 10 12
SUCHANEK MARIAN MARIOINEX FABRYKA ZABAWEK,
Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) MARIOINEX
(510), (511) 9 oprogramowanie edukacyjne, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, edukacyjne aplikacje
komputerowe, edukacyjne aplikacje mobilne, edukacyjne
programy komputerowe dla dzieci, oprogramowanie komputerowe związane z edukacją dzieci, gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, pobieralne gry komputerowe,
publikacje elektroniczne, 16 torby papierowe do pakowania,
dekoracyjny papier do pakowania, pudełka kartonowe, papierowe pudełka do pakowania, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, artykuły piśmiennicze, przybory szkolne
[artykuły piśmienne], publikacje drukowane, ilustrowane
albumy, albumy kolekcjonerskie, czasopisma [periodyki],
książki, książeczki do kolorowania, książeczki urodzinowe,
komiksy, kalendarze, naklejki, zakładki do książek, plakaty
wykonane z papieru, rysunki, koperty, kartki okolicznościowe, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, zaproszenia, ozdoby papierowe
na przyjęcia, materiały do modelowania, materiały do rysowania, drukowane foldery informacyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, drukowane materiały edukacyjne,
fotografie, książki edukacyjne, książki dla dzieci, artykuły
papiernicze do pisania, zestawy do malowania dla dzieci,
(210)
(731)
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publikacje edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne,
28 gry, zabawki, zabawki edukacyjne, zabawki do piasku,
artykuły sportowe, artykuły gimnastyczne, ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], choinki z materiałów syntetycznych, klocki do zabawy, lalki, domki dla lalek, ubranka dla lalek, łóżka dla lalek, układanki [puzzle], klocki do łączenia [zabawki], klocki do budowy [zabawki], klocki do zabawy [konstrukcyjne], pojazdy [zabawki], wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, zabawki modułowe, zabawki
budowlane, wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne, zabawki
konstrukcyjne zazębiające się, zabawki w postaci puzzli, zabawki rozwojowe dla niemowląt, maskotki, zabawki sprzedawane w formie zestawów, elektroniczne zabawki do nauki,
elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, figurki do zabawy,
meble zabawkowe, piłki do gier i zabaw, pluszowe zabawki,
zabawki elektroniczne, zabawki w kształcie zwierząt, zestawy do zabawy, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów
jak: gry, zabawki, zabawki edukacyjne, zabawki do piasku,
artykuły sportowe, artykuły gimnastyczne, ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy],
choinki z materiałów syntetycznych, klocki do zabawy, lalki,
domki dla lalek, ubranka dla lalek, łóżka dla lalek, układanki [puzzle], klocki do łączenia [zabawki], klocki do budowy
[zabawki], klocki do zabawy [konstrukcyjne], pojazdy [zabawki], wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, zabawki modułowe, zabawki budowlane, wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne, zabawki konstrukcyjne zazębiające się, zabawki
w postaci puzzli, zabawki rozwojowe dla niemowląt, maskotki, zabawki sprzedawane w formie zestawów, elektroniczne zabawki do nauki, elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, figurki do zabawy, meble zabawkowe, piłki do gier
i zabaw, pluszowe zabawki, zabawki elektroniczne, zabawki
w kształcie zwierząt, zestawy do zabawy, torby papierowe
do pakowania, dekoracyjny papier do pakowania, pudełka
kartonowe, papierowe pudełka do pakowania, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, artykuły piśmiennicze,
przybory szkolne [artykuły piśmienne], publikacje drukowane, ilustrowane albumy, albumy kolekcjonerskie, czasopisma
[periodyki], książki, książeczki do kolorowania, książeczki
urodzinowe, komiksy, kalendarze, naklejki, zakładki do książek, plakaty wykonane z papieru, rysunki, koperty, kartki
okolicznościowe, materiały opakowaniowe [amortyzujące,
do wyściełania] z papieru lub kartonu, zaproszenia, ozdoby
papierowe na przyjęcia, materiały do modelowania, materiały do rysowania, drukowane foldery informacyjne, materiały
szkoleniowe i instruktażowe, drukowane materiały edukacyjne, fotografie, książki edukacyjne, książki dla dzieci, artykuły
papiernicze do pisania, zestawy do malowania dla dzieci, publikacje edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie komputerowe
związane z edukacją dzieci, gry wideo [gry komputerowe]
w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, 41 usługi edukacyjne świadczone dla dzieci,
usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne
związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, rozrywka, edukacja, udostępnianie publikacji on-line, organizacja szkoleń, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych,
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, szkolenia
edukacyjne, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikacja
materiałów edukacyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych, usługi informacyjne dotyczące edukacji, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, usługi edukacyjne
świadczone dla nauczycieli dzieci, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci.
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519477
(220) 2020 10 14
INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII
DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PCC Polskie Kolekcje Kultur
(210)
(731)

(531) 26.11.12, 26.13.25, 29.01.12, 27.05.05, 27.05.09
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne, do pobrania, 16 katalogi, publikacje drukowane,
periodyki, książki, 41 usługi w zakresie publikowania tekstów
innych niż o charakterze reklamowym, publikacje elektroniczne w tym publikacja katalogów w trybie on-line, usługi
edukacyjne w zakresie nauk biologicznych i medycznych,
bakteriologii i biotechnologii, organizowanie konferencji,
sympozjów, warsztatów, szkoleń i festiwali w celach edukacyjnych, publikowanie elektroniczne, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], 42 badania naukowe,
badania i analizy naukowe, badania naukowe do celów medycznych, badania mikrobiologiczne, badania, testy i analizy
bakteriologiczne, doradztwo w zakresie bakteriologii, badania, testy i analizy biotechnologiczne, doradztwo w zakresie
biotechnologii.
(210)
(731)
(540)
(540)

519500
(220) 2020 10 15
ROLMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
TERROIRYŚCI WINA PRAWDZIWE

Nr ZT47/2020

zyjnych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji
za opłatą [pay-per-view], emisja programów telewizyjnych
za pośrednictwem Internetu, emitowanie i transmitowanie
programów telewizji kablowej, nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, programy telewizyjne (transmisja -),
nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, 41 usługi produkcji filmów, usługi
w zakresie produkcji filmów wideo, usługi związane z produkcją rozrywki w formie filmów, rozrywka filmowa, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem płatnej telewizji, udostępnianie
filmów nie do pobrania, produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja filmów dla telewizji, dystrybucja filmów, dostarczanie
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja
wideo na żądanie, produkcja nagrań audiowizualnych, udostępnianie informacji on-line związanych z mediami audiowizualnymi.
(210)
(731)
(540)
(540)

519575
(220) 2020 10 16
TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
forceone SOLAR

(531) 26.01.11, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 9 urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, komórki fotowoltaiczne, falowniki
fotowoltaiczne, moduły fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne.
519584
(220) 2020 10 15
PAWLACZYK-BIENIEK JOANNA GARDEN HOME,
Malawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GARDEN HOME
(210)
(731)

(531)

02.09.18, 05.07.10, 26.01.14, 26.01.15, 29.01.01, 27.05.09,
27.05.17
(510), (511) 35 usługi sprzedaży wina, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży wina.
(210) 519571
(220) 2020 10 15
(731) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Remiza
(510), (511) 38 emitowanie filmów kinowych za pośrednictwem telewizji, emitowanie filmów kinowych za pośrednictwem satelitów, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu,
emisja programów telewizyjnych i radiowych, emisja programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych lub bezprzewodowych, emisja programów telewi-

(531) 03.07.08, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 nawozy naturalne, preparaty stosowane
w bakteriologii inne, niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki chemiczne dla rolnictwa [z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw
pasożytom], preparaty do nawożenia gleby, gleba próchniczna, pokrycia humusowe, preparaty z mikroelementami
dla roślin, kultury organizmów inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki ochrony nasion, nawozy
użyźniające glebę, preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty do użyźniania gleby, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
w sklepach stacjonarnych i za pośrednictwem sieci Internet
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następujących towarów: nawozy naturalne, preparaty stosowane w bakteriologii inne, niż do celów medycznych lub
weterynaryjnych, środki chemiczne dla rolnictwa [z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom], preparaty do nawożenia gleby, gleba
próchniczna, pokrycia humusowe, preparaty z mikroelementami dla roślin, kultury organizmów inne, niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych, środki ochrony nasion,
nawozy użyźniające glebę, preparaty do regulacji wzrostu
roślin, preparaty do użyźniania gleby.
519591
(220) 2020 10 15
JAWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jawczyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VR VILLA RICCONA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty],
dekorowanie ciast, dekorowanie żywności, domy turystyczne, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, informowanie i porady
w zakresie przygotowywania posiłków, wynajmowanie sal
na zebrania, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania
[zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracyjne,
usługi rezerwacji pokojów.
519592
(220) 2020 10 16
BEDNARZ KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO- USŁUGOWE WIKRY,
Rogalinek
(540) (znak słowny)
(540) geoSYSTEM
(510), (511) 19 płyty ażurowe z tworzyw sztucznych służące do stabilizacji gruntu, niemetalowe płyty ażurowe,
niemetalowe kratki trawnikowe, niemetalowe kratki parkingowe, niemetalowe geokraty komórkowe, niemetalowe
materiały budowlane do stabilizacji gruntu, niemetalowe
systemy wzmacniania nawierzchni, niemetalowe osłony
przeciwerozyjne skarp i zboczy oraz strefy dennej i brzegowej, niemetalowe elastyczne komorowe konstrukcje
wzmacniające nawierzchnię, powłoki usztywniające z tworzyw sztucznych stanowiące podkład drogi i podtrzymujące grunt oraz zapobiegające erozji, płyty drogowe niemetalowe, płyty chodnikowe niemetalowe, niemetalowe
elementy galanterii ogrodowej.
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(531) 26.03.23, 26.04.03, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 16 karton opakowaniowy, drukowane materiały
opakowaniowe z papieru, folia przylepna z tworzyw sztucznych do opakowań, kartki do opakowań na prezenty, materiały amortyzujące lub wyściełające wykonane z papieru
używane jako opakowania, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały
opakowaniowe wykonane z opartych na minerałach substytutach papieru, materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, materiały opakowaniowe wykonane z tektury, materiały
opakowaniowe wykonane z papieru z recyklingu, materiały
opakowaniowe z tworzyw sztucznych do kanapek, nieprzepuszczające powietrza opakowania z papieru, opakowania
kartonowe, opakowania książek, opakowania na prezenty,
opakowania na prezenty z tworzyw sztucznych, opakowania
na żywność, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowanie na prezenty, opakowanie na prezenty świąteczne, pojemniki opakowaniowe z regenerowanej celulozy, przemysłowe
pojemniki opakowaniowe z papieru, pudła opakowaniowe
[kartonowe], szczelne opakowania z tektury, tektura na opakowania, wyściełający papier do opakowań.
519596
(220) 2020 10 16
BEDNARZ KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO- USŁUGOWE WIKRY,
Rogalinek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) geo SYSTEM
(210)
(731)

(210)
(731)

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

519594
(220) 2020 10 16
GŁÓD MAGDALENA, Niepołomice
(znak słowno-graficzny)
decopak HURTOWNIA OPAKOWAŃ

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.13, 05.11.11
(510), (511) 19 płyty ażurowe z tworzyw sztucznych służące do stabilizacji gruntu, niemetalowe płyty ażurowe,
niemetalowe kratki trawnikowe, niemetalowe kratki parkingowe, niemetalowe geokraty komórkowe, niemetalowe
materiały budowlane do stabilizacji gruntu, niemetalowe
systemy wzmacniania nawierzchni, niemetalowe osłony
przeciwerozyjne skarp i zboczy oraz strefy dennej i brzegowej, niemetalowe elastyczne komorowe konstrukcje
wzmacniające nawierzchnię, powłoki usztywniające z tworzyw sztucznych stanowiące podkład drogi i podtrzymujące grunt oraz zapobiegające erozji, płyty drogowe niemetalowe, płyty chodnikowe niemetalowe, niemetalowe
elementy galanterii ogrodowej.
(210) 519598
(220) 2020 10 16
(731) KOCZWARA SŁAWOMIR, Ząbkowice Śląskie
(540) (znak słowny)
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(540) Sielska Dolina
(510), (511) 31 artykuły jadalne do żucia dla zwierząt,
artykuły jadalne do żucia dla psów, artykuły spożywcze
dla szczeniąt, artykuły spożywcze dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin, artykuły spożywcze dla zwierząt
na bazie mleka, artykuły spożywcze o smaku wątróbki
do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki
do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku
mięsa z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze
o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów, artykuły
spożywcze w postaci kółeczek do karmienia kotów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów,
artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia
psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające
wołowinę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, artykuły spożywcze
zawierające wołowinę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów,
ciastka dla kotów, ciastka dla szczeniaków, ciastka dla
zwierząt, jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, jadalne
smakołyki dla zwierząt, karma dla kotów, karma dla psów,
karma dla psów biorących udział w gonitwach, karmy
dla kotów, karmy o smaku sera dla psów, karmy w puszce
przeznaczone dla psów, karmy w puszce przeznaczone
dla kotów, kości dla psów, kości do żucia dla psów, kości
i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, napoje dla
kotów, napoje dla zwierząt, możliwe do strawienia kości
do żucia dla psów, mleko w proszku dla szczeniąt, mleko w proszku dla kociąt, napoje dla zwierząt domowych,
napoje dla zwierząt z rodziny psów, preparaty spożywcze
dla psów, preparaty spożywcze dla kotów, preparaty spożywcze dla zwierząt, suchary dla psów, substytuty mleka
do użycia jako produkty żywnościowe dla zwierząt.
519600
(220) 2020 10 16
RUDNIKAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) PROCION
(510), (511) 1 środki chemiczne do ochrony roślin [inne
niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki ochrony roślin przeciw patogenom,
środki chemiczne dla rolnictwa, środki chemiczne dla
ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, preparaty
do regulacji wzrostu roślin, środki chemiczne do stosowania w przemyśle agrochemicznym [inne niż grzybobójcze,
preparaty chwastobójcze, herbicydy, środki owadobójcze,
środki przeciw pasożytom], nawozy dla rolnictwa, 5 środki
chwastobójcze, środki grzybobójcze, herbicydy, fungicydy, środki przeciw pasożytom, środki chemiczne dla leśnictwa [przeciwpasożytnicze], środki chemiczne przeciw
szkodnikom.
(210)
(731)

519601
(220) 2020 10 16
ABC KUCHNI PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Suchy las
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) KOLEKCJA SMAKÓW

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania
na bazie mięsa, gotowe dania na bazie ryb, gotowe dania
na bazie owoców morza, przekąski na bazie mięsa, pasty
mięsne (w tym pasztety, smalec), pasty do smarowania
na bazie warzyw, pasty na bazie roślin strączkowych, pasty
owocowe i warzywne, pasty na bazie orzechów, owocowe
pasty do smarowania, pasty warzywne, warzywne pasty
do smarowania, 30 wyroby cukiernicze, lody, sorbety i inne
jadalne lody, przekąski na bazie produktów zbożowych
i sera, słodkie pasztety do smarowania, sosy, gotowe dania
z ryżu, słodycze, musztarda, ketchup, pasta fasolowa, pasta
migdałowa, pasta sezamowa, pasta wasabi, pasty na bazie
przetworzonych ziaren zbóż, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, pierogi z nadzieniem, kanapki, wrapy, lód, lody
spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, lody, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet, następujących towarów: gotowe dania
warzywne, gotowe dania na bazie mięsa, gotowe dania
na bazie ryb, gotowe dania na bazie owoców morza, przekąski na bazie mięsa, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec),
pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty na bazie roślin strączkowych, pasty owocowe i warzywne, owocowe
pasty do smarowania, pasty warzywne, warzywne pasty
do smarowania, pasty na bazie orzechów, wyroby cukiernicze, słodycze, lody, sorbety i inne jadalne lody, lód, mrożone
jogurty i sorbety, przekąski na bazie produktów zbożowych
i sera, słodkie pasztety do smarowania, sosy, gotowe dania
z ryżu, słodycze, musztarda, ketchup, pasta fasolowa, pasta
migdałowa, pasta sezamowa, pasta wasabi, pasty na bazie
przetworzonych ziaren zbóż, suche i świeże makarony, kluski
i pierogi, pierogi z nadzieniem, kanapki, wrapy.
519602
(220) 2020 10 16
RUDNIKAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) PRANK
(510), (511) 1 środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż
fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze],
środki ochrony roślin przeciw patogenom, środki chemiczne
dla rolnictwa, środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw
pasożytom, preparaty do regulacji wzrostu roślin, środki chemiczne do stosowania w przemyśle agrochemicznym [inne
niż grzybobójcze, preparaty chwastobójcze, herbicydy, środki
owadobójcze, środki przeciw pasożytom], nawozy dla rolnictwa, 5 środki chwastobójcze, środki grzybobójcze, herbicydy,
fungicydy, środki przeciw pasożytom, środki chemiczne dla leśnictwa [przeciwpasożytnicze], środki przeciw szkodnikom.
(210)
(731)
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519603
(220) 2020 10 16
RUDNIKAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) HOGIBIS
(510), (511) 1 środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż
fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki ochrony roślin przeciw patogenom, środki chemiczne dla rolnictwa, środki chemiczne dla ogrodnictwa,
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciw pasożytom, preparaty do regulacji wzrostu
roślin, środki chemiczne do stosowania w przemyśle agrochemicznym [inne niż grzybobójcze, preparaty chwastobójcze, herbicydy, środki owadobójcze, środki przeciw pasożytom], nawozy dla rolnictwa, 5 środki chwastobójcze, środki
grzybobójcze, herbicydy, fungicydy, środki przeciw pasożytom, środki chemiczne dla leśnictwa [przeciwpasożytnicze],
środki przeciw szkodnikom.
(210)
(731)

519618
(220) 2020 10 17
XD PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P1 THE NEXT LEVEL XDEMON
(210)
(731)
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(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 24.17.01,
24.17.02, 26.03.04, 26.03.05
(510), (511) 35 usługi administracyjne w zakresie kierowania
klientów na konsultacje z prawnikiem, doradztwo w zakresie
marketingu, informacja marketingowa, marketing internetowy, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, reklama, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, agencje reklamowe,
biura pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, outsourcing [doradztwo biznesowe], rekrutacja personelu, 36 wynajem biur do coworkingu, wynajem mieszkań,
wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania
[mieszkania], zarządzanie nieruchomością, 45 doradztwo
prawne, dostarczanie informacji prawnych, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, usługi prawne
w dziedzinie imigracji, usługi w zakresie przygotowywania
dokumentów prawnych.
519620
(220) 2020 10 17
MENNICA MAZOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MENNICA MAZOVIA

(210)
(731)

(531)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.21,
27.05.24, 27.07.01, 27.07.03, 27.07.11, 27.07.21, 27.07.24,
01.01.05, 01.01.10, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.13, 26.04.17,
26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 41 usługi klubów nocnych [rozrywka], usługi klubowe [rozrywka], dyskoteki, usługi klubów [dyskotek], prowadzenie dyskotek, 43 usługi klubów nocnych [zaopatrzenie
w żywność], usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi w zakresie pubów, puby, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów
i restauracji.
(210)
(731)
(540)
(540)

519619
(220) 2020 10 17
SAVIUK MYKHAILO, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Consultrust holding.

29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.11.02, 26.11.06,
26.11.12, 26.03.23
(510), (511) 14 kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, metale szlachetne, metale szlachetne
i ich stopy, złoto, złoto i jego stopy, złoto w sztabach, złoto,
nieprzetworzone lub kute, srebro, srebro i jego stopy, platyna
i jej stopy, monety, monety z metali szlachetnych, monety
ze złota.
519622
(220) 2020 10 17
ELEMENT PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATLESS
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.24, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18,
26.04.22
(510), (511) 25 nakrycia głowy, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, obuwie, odzież.
(210) 519681
(220) 2020 10 19
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały
(540) (znak słowny)
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(540) VEGENOS
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wegetariańskie, substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa,
kiełbaski wegetariańskie, pasztet warzywny, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, substytuty
drobiu, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie soi,
przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przystawki na bazie warzyw, przeciery warzywne, sałatki warzywne,
hummus, tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, gotowe
produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety z tofu, mrożone
gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, substytuty
mięsa na bazie warzyw, warzywa mrożone, warzywa rosołowe, koncentraty zup, kostki bulionowe, mieszanki do zup,
pasty do zup, wywar, bulion, wywar z warzyw, zupy, surowce
do produkcji tłuszczy jadalnych, tłuszcze jadalne, mieszanka olejów [do celów spożywczych], oleje jadalne, przekąski
na bazie mleka, przekąski na bazie sera, mięso i wędliny, mięso gotowe do spożycia, mięso gotowane, mięsa wędzone,
suszone mięso, mięso mrożone, mięso liofilizowane, mięso
mielone [mięso siekane], przekąski mięsne, szynka, kabanosy,
surowe kiełbasy, 30 bagietki z nadzieniem, bułki nadziewane,
kanapki, chipsy [produkty zbożowe], zawijana kanapka typu
wrap, paszteciki, placki z nadzieniem z warzyw, naleśniki, krakersy o smaku warzyw, puddingi, pierożki ravioli, pizza, calzone [rodzaj pizzy w kształcie pieroga], lasagne, makarony zawierające nadzienia, cheeseburgery, ciasto makaronowe nadziewane, ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, miękkie precle,
dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż,
muesli, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki
smakowe i przyprawy, dodatki smakowe z mięsa, przyprawy, mieszanki przypraw, przyprawy do pieczenia, marynaty, sosy, pesto [sos], zioła do celów spożywczych, preparaty
do przygotowywania sosów do pieczeni, przekąski na bazie
zbóż, solone wyroby piekarnicze, mięso w cieście [gotowe],
kanapki z mięsem, mrożone paszteciki z mięsem i warzywami, paszteciki z kiełbaskami, wyroby piekarnicze składające
się z warzyw i mięsa, gotowy lunch w pudełku składający się
z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw.
(210) 519682
(220) 2020 10 19
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały
(540) (znak słowny)
(540) WEGENOS
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wegetariańskie, substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa,
kiełbaski wegetariańskie, pasztet warzywny, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, substytuty
drobiu, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie soi,
przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przystawki na bazie warzyw, przeciery warzywne, sałatki warzywne,
hummus, tofu, burgery sojowe, burgery warzywne, gotowe
produkty z warzyw, kotlety sojowe, kotlety z tofu, mrożone
gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, substytuty
mięsa na bazie warzyw, warzywa mrożone, warzywa rosołowe, koncentraty zup, kostki bulionowe, mieszanki do zup,
pasty do zup, wywar, bulion, wywar z warzyw, zupy, surowce
do produkcji tłuszczy jadalnych, tłuszcze jadalne, mieszanka olejów [do celów spożywczych], oleje jadalne, przekąski
na bazie mleka, przekąski na bazie sera, mięso i wędliny, mięso gotowe do spożycia, mięso gotowane, mięsa wędzone,
suszone mięso, mięso mrożone, mięso liofilizowane, mięso
mielone [mięso siekane], przekąski mięsne, szynka, kabanosy,
surowe kiełbasy, 30 bagietki z nadzieniem, bułki nadziewane,
kanapki, chipsy [produkty zbożowe], zawijana kanapka typu
wrap, paszteciki, placki z nadzieniem z warzyw, naleśniki, kra-
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kersy o smaku warzyw, puddingi, pierożki ravioli, pizza, calzone [rodzaj pizzy w kształcie pieroga], lasagne, makarony zawierające nadzienia, cheeseburgery, ciasto makaronowe nadziewane, ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, miękkie precle,
dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż,
muesli, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki
smakowe i przyprawy, dodatki smakowe z mięsa, przyprawy, mieszanki przypraw, przyprawy do pieczenia, marynaty, sosy, pesto [sos], zioła do celów spożywczych, preparaty
do przygotowywania sosów do pieczeni, przekąski na bazie
zbóż, solone wyroby piekarnicze, mięso w cieście [gotowe],
kanapki z mięsem, mrożone paszteciki z mięsem i warzywami, paszteciki z kiełbaskami, wyroby piekarnicze składające
się z warzyw i mięsa, gotowy lunch w pudełku składający się
z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw.
(210) 519683
(220) 2020 10 19
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały
(540) (znak słowny)
(540) VEGANOS
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wegetariańskie, substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa,
kiełbaski wegetariańskie, pasztet warzywny, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, substytuty drobiu, przekąski na bazie orzechów, przekąski
na bazie soi, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie
warzyw, przystawki na bazie warzyw, przeciery warzywne, sałatki warzywne, hummus, tofu, burgery sojowe,
burgery warzywne, gotowe produkty z warzyw, kotlety
sojowe, kotlety z tofu, mrożone gotowe posiłki składające
się głównie z warzyw, substytuty mięsa na bazie warzyw,
warzywa mrożone, warzywa rosołowe, koncentraty zup,
kostki bulionowe, mieszanki do zup, pasty do zup, wywar, bulion, wywar z warzyw, zupy, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, tłuszcze jadalne, mieszanka olejów
[do celów spożywczych], oleje jadalne, przekąski na bazie
mleka, przekąski na bazie sera, mięso i wędliny, mięso
gotowe do spożycia, mięso gotowane, mięsa wędzone,
suszone mięso, mięso mrożone, mięso liofilizowane, mięso mielone [mięso siekane], przekąski mięsne, szynka, kabanosy, surowe kiełbasy, 30 bagietki z nadzieniem, bułki
nadziewane, kanapki, chipsy [produkty zbożowe], zawijana kanapka typu wrap, paszteciki, placki z nadzieniem
z warzyw, naleśniki, krakersy o smaku warzyw, puddingi,
pierożki ravioli, pizza, calzone [rodzaj pizzy w kształcie
pieroga], lasagne, makarony zawierające nadzienia, cheeseburgery, ciasto makaronowe nadziewane, ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, mrożone produkty z ciasta
nadziewane warzywami, miękkie precle, dania gotowe
suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, muesli, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe i przyprawy, dodatki smakowe z mięsa, przyprawy,
mieszanki przypraw, przyprawy do pieczenia, marynaty,
sosy, pesto [sos], zioła do celów spożywczych, preparaty
do przygotowywania sosów do pieczeni, przekąski na bazie zbóż, solone wyroby piekarnicze, mięso w cieście [gotowe], kanapki z mięsem, mrożone paszteciki z mięsem
i warzywami, paszteciki z kiełbaskami, wyroby piekarnicze
składające się z warzyw i mięsa, gotowy lunch w pudełku
składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw.
(210) 519684
(220) 2020 10 19
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały
(540) (znak słowny)
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(540) WEGANOS
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wegetariańskie, substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa,
kiełbaski wegetariańskie, pasztet warzywny, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, substytuty drobiu, przekąski na bazie orzechów, przekąski
na bazie soi, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie
warzyw, przystawki na bazie warzyw, przeciery warzywne, sałatki warzywne, hummus, tofu, burgery sojowe,
burgery warzywne, gotowe produkty z warzyw, kotlety
sojowe, kotlety z tofu, mrożone gotowe posiłki składające
się głównie z warzyw, substytuty mięsa na bazie warzyw,
warzywa mrożone, warzywa rosołowe, koncentraty zup,
kostki bulionowe, mieszanki do zup, pasty do zup, wywar, bulion, wywar z warzyw, zupy, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, tłuszcze jadalne, mieszanka olejów
[do celów spożywczych], oleje jadalne, przekąski na bazie
mleka, przekąski na bazie sera, mięso i wędliny, mięso
gotowe do spożycia, mięso gotowane, mięsa wędzone,
suszone mięso, mięso mrożone, mięso liofilizowane, mięso mielone [mięso siekane], przekąski mięsne, szynka, kabanosy, surowe kiełbasy, 30 bagietki z nadzieniem, bułki
nadziewane, kanapki, chipsy [produkty zbożowe], zawijana kanapka typu wrap, paszteciki, placki z nadzieniem
z warzyw, naleśniki, krakersy o smaku warzyw, puddingi,
pierożki ravioli, pizza, calzone [rodzaj pizzy w kształcie
pieroga], lasagne, makarony zawierające nadzienia, cheeseburgery, ciasto makaronowe nadziewane, ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, mrożone produkty z ciasta
nadziewane warzywami, miękkie precle, dania gotowe
suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, muesli, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe i przyprawy, dodatki smakowe z mięsa, przyprawy,
mieszanki przypraw, przyprawy do pieczenia, marynaty,
sosy, pesto [sos], zioła do celów spożywczych, preparaty
do przygotowywania sosów do pieczeni, przekąski na bazie zbóż, solone wyroby piekarnicze, mięso w cieście [gotowe], kanapki z mięsem, mrożone paszteciki z mięsem
i warzywami, paszteciki z kiełbaskami, wyroby piekarnicze
składające się z warzyw i mięsa, gotowy lunch w pudełku
składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw.
(210) 519692
(220) 2020 10 20
(731) BUDNIEWSKA MAGDALENA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TWOJA KSIĘGOWA MAGDALENA BUDNIEWSKA
(510), (511) 35 księgowość, księgowość i prowadzenie
ksiąg, księgowość i rachunkowość, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, prowadzenie księgowości w zakresie
elektronicznego transferu funduszy, rachunkowość, księgowość i audyt, rachunkowość, w szczególności księgowość, skomputeryzowana księgowość, usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, usługi w zakresie
księgowości i rachunkowości.
519698
(220) 2020 10 19
GRAND STRATON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) GRAND STRATON

(531)

03.01.01, 03.01.16, 03.01.24, 26.11.02, 26.11.08, 26.13.01,
27.05.01
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, powiernictwo
nieruchomości, usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą budynków, usługi nabywania nieruchomości, usługi nabywania gruntu, wynajem nieruchomości i majątku, zarządzanie portfelem nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, udzielanie informacji
dotyczących wyceny nieruchomości, usługi kredytowania
nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, udzielanie pożyczek na nieruchomość, pomoc w zakupie nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, planowanie
inwestycji w nieruchomości, usługi finansowe w zakresie
nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, finansowanie projektów deweloperskich, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, udzielanie informacji
dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie informacji
dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem
Internetu, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości,
usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, 41 organizacja szkoleń, szkolenia biznesowe, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], szkolenia w dziedzinie zarządzania nieruchomościami.
519701
(220) 2020 10 19
POLSKIE WODY LECZNICZE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowy Sącz
(540) (znak słowny)
(540) GORCZAŃSKA PERŁA
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, woda mineralna,
woda źródlana, woda niegazowana, woda gazowana.
(210)
(731)

(210) 519707
(220) 2020 10 20
(731) NOWAK MICHAŁ, Poznań
(540) (znak słowny)
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(540) CONNECTPRO
(510), (511) 37 budowa i konserwacja rurociągów, budowa stoisk i sklepów targowych, budownictwo, instalacja,
konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa
alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego,
konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja
pojazdów, konsultacje budowlane, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, nadzór budowlany,
naprawa zamków, smarowanie pojazdów, układanie kabli,
układanie nawierzchni drogowych, usługi elektryków, usługi
napraw awarii pojazdów, wynajem koparek, wynajem sprzętu budowlanego, 38 informacja o telekomunikacji, komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów
komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe,
nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej,
transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych,
transmisja programów radiowych, transmisja programów
telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki
łączności elektronicznej], usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego,
zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych,
42 analizy systemów komputerowych, badania dotyczące
technologii telekomunikacyjnych, badania techniczne, badania w dziedzinie budownictwa, doradztwo dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, instalacja
oprogramowania komputerowego, kalibrowanie [pomiary],
konserwacja oprogramowania komputerowego, miernictwo [pomiary], monitoring systemów komputerowych przy
użyciu dostępu zdalnego, opracowywanie projektów technicznych, pomiary geodezyjne, programowanie komputerów, projektowanie budowlane, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie platform komputerowych, usługi
doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi inżynieryjne,
usługi kartograficzne, usługi konsultacyjne w dziedzinie
technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki.
519711
(220) 2020 10 20
BIOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORTOKOL
(210)
(731)

(531) 02.01.23, 27.05.01, 29.01.12, 02.01.16
(510), (511) 5 kolagen do celów medycznych.
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(210) 519745
(220) 2020 10 20
(731) DADELO SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) OXFELD
(510), (511) 12 rowery, rowery elektryczne, części konstrukcyjne rowerów, ramy do rowerów, opony rowerowe,
akcesoria do rowerów do przewożenia bagażu, akcesoria
do rowerów do przewożenia napojów, kosze przystosowane do rowerów, sakwy rowerowe, torby rowerowe, uchwyty
do bidonów rowerowych.
519748
(220) 2020 10 21
BRAINCAMP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowny)
(540) Zryty Beret
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania audio i wideo, książki audio, podcasty, e-booki, biuletyny elektroniczne do pobrania, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, publikacje w formie elektronicznej do pobrania, muzyka,
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych
i obrazowych utrwalone na nośnikach, 35 usługi reklamowe,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: e-booki, publikacje elektroniczne, edukacyjne materiały do pobrania, książki, książki audio, książki elektroniczne do pobrania, poradniki [podręczniki], podręczniki
edukacyjne, odzież, odzież męska, odzież damska, odzież
dziecięca, 41 nauczanie i szkolenia, udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line (nie do pobrania), przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], pisanie
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, edukacja on-line z komputerowej bazy danych lub za pomocą
Internetu czy ekstranetów, elektroniczna publikacja tekstów
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, publikowanie
materiałów multimedialnych on-line, publikowanie tekstów
edukacyjnych, 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, organizacja webinariów.
(210)
(731)

519749
(220) 2020 10 21
BRAINCAMP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)
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(531) 02.09.04, 02.09.07, 02.09.08, 09.07.05, 26.13.01
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania audio i wideo,
książki audio, podcasty, e-booki, biuletyny elektroniczne do pobrania, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, publikacje w formie elektronicznej do pobrania, muzyka, filmy i inne
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych
utrwalone na nośnikach, 35 usługi reklamowe, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie
gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: e-booki,
publikacje elektroniczne, edukacyjne materiały do pobrania,
książki, książki audio, książki elektroniczne do pobrania, poradniki [podręczniki], podręczniki edukacyjne, odzież, odzież męska,
odzież damska, odzież dziecięca, 41 nauczanie i szkolenia, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania),
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, edukacja on-line z komputerowej bazy danych lub
za pomocą Internetu czy ekstranetów, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, publikowanie materiałów multimedialnych on-line, publikowanie
tekstów edukacyjnych, 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,
organizacja webinariów.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

519775
(220) 2020 10 17
DZIEWULSKI REMIGIUSZ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
MIĘDZYNARODOWE STUDIUM DZIEWULSKICH

02.01.01, 02.09.01, 02.09.04, 02.09.07, 02.09.08, 27.05.01,
29.01.04, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, edukacyjne usługi doradcze, usługi doradztwa edukacyjnego, usługi instytutów
edukacyjnych, usługi edukacji dla dorosłych, usługi informacyjne dotyczące edukacji, usługi edukacyjne w zakresie sztuki, usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi edukacyjne
związane z modelowaniem, usługi edukacyjne z zakresu
sztuki teatralnej, usługi edukacyjne w postaci szkół kosmetycznych, usługi placówek edukacyjnych zapewniających
kursy instruktażowe, usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów instruktażowych, usługi w zakresie wystaw
w celach edukacyjnych, usługi szkół, szkolenia edukacyjne,
szkolenie zaawansowane, kursy szkoleniowe, organizacja
szkoleń, szkolenia dla dorosłych, szkolenie i instruktaż, usługi edukacyjne w zakresie charakteryzacji, usługi edukacyjne
w zakresie wizażu, usługi edukacyjne w zakresie stylizacji,
usługi edukacyjne w zakresie efektów specjalnych.
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519786
(220) 2020 10 21
LEGALOPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEGALOPOLIS
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.12,
07.05.08, 26.13.25
(510), (511) 9 platformy oprogramowania komputerowego wspomagające kojarzenie prawników z klientami oraz
współpracę pomiędzy nimi, aplikacje mobilne umożliwiające udzielanie porad prawnych w formie zdalnej, oprogramowanie do zarządzania zawartością serwisów internetowych, oprogramowanie ułatwiające komunikację
między prawnikiem a zleceniodawcą, oprogramowanie
do obsługi portali internetowych służących pozyskiwaniu
klientów dla prawników, 42 platforma jako usługa [PaaS],
platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, oprogramowanie jako
usługa [SaaS].
519819
(220) 2020 10 20
LEDWOŃ KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
M - ELEKTROSTATYK, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cuzo
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.13.25, 03.09.01, 03.09.24
(510), (511) 20 leżaki, krzesła składane, krzesła i taborety
dla wędkarzy, fotele składane, łóżka polowe, stoliki składane, stoliki składane, stoliki turystyczne, turystyczne meble
składane, 28 artykuły myśliwskie i wędkarskie, przybory
wędkarskie, podbieraki dla wędkarzy, podpórki na wędki,
35 usługi prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej,
hurtowej oraz sprzedaży wysyłkowej sprzętu sportowego, turystycznego i biwakowego, leżaków, krzeseł składanych, krzeseł i taboretów dla wędkarzy, foteli składanych,
łóżek polowych, stolików składanych, stolików turystycznych, turystycznych mebli składanych, namiotów, odzieży
sportowej, artykułów myśliwskich i wędkarskich, przyborów wędkarskich, podbieraków dla wędkarzy, podpórek
na wędki.
519822
(220) 2020 10 20
LEDWOŃ KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
M - ELEKTROSTATYK, Częstochowa
(540) (znak graficzny)
(210)
(731)
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(540)

(531) 03.09.01, 03.09.24
(510), (511) 20 leżaki, krzesła składane, krzesła i taborety dla
wędkarzy, fotele składane, łóżka polowe, stoliki składane,
stoliki składane, stoliki turystyczne, turystyczne meble składane, 28 artykuły myśliwskie i wędkarskie, przybory wędkarskie, podbieraki dla wędkarzy, podpórki na wędki, 35 usługi
prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz
sprzedaży wysyłkowej sprzętu sportowego, turystycznego i biwakowego, leżaków, krzeseł składanych, krzeseł i taboretów dla wędkarzy, foteli składanych, łóżek polowych,
stolików składanych, stolików turystycznych, turystycznych
mebli składanych, namiotów, odzieży sportowej, artykułów
myśliwskich i wędkarskich, przyborów wędkarskich, podbieraków dla wędkarzy, podpórek na wędki.
(210) 519833
(220) 2020 10 22
(731) Cisco Technology, Inc., San Jose, US
(540) (znak słowny)
(540) CISCO DNA
(510), (511) 9 oprogramowanie i sprzęt komputerowy, kontrolery sieci bezprzewodowej LAN, przełączniki stałe, przełączniki modułowe, komputerowe przełączniki sieciowe,
oprogramowanie i sprzęt komputerowy do zarządzania siecią, serwery sieci informatycznych, przedłużacze sieciowe,
karty sieciowe, oprogramowanie do obsługi sieci VPN [wirtualna sieć prywatna], programy komputerowe do zdalnego
łączenia się z komputerami lub sieciami komputerowymi,
oprogramowanie do komputerów i urządzeń przenośnych
do zabezpieczania zdalnego dostępu do prywatnych sieci
komputerowych za pośrednictwem Internetu, sprzęt i oprogramowanie operacyjne do obsługi sieciowych serwerów
dostępowych, routery sieciowe w postaci komputerowego sprzętu sterującego, przenośne platformy obliczeniowe
i operacyjne składające się z urządzeń nadawczo-odbiorczych, bezprzewodowych sieci i bramek do gromadzenia
danych i zarządzania danymi, sprzęt komputerowy i oprogramowanie do zarządzania punktami dostępu bezprzewodowego, sprzęt komputerowy, mianowicie urządzenia do bezprzewodowych punktów dostępowych, oprogramowanie
komputerowe do łączenia, zarządzania, konfigurowania i obsługi sieci komputerowych, komputerowe oprogramowanie
operacyjne, oprogramowanie operacyjne routera, przełącznika, koncentratora i serwera, oprogramowanie komputerowe do zarządzania i obsługi sprzętu komputerowego
i łącznościowego, oprogramowanie do zarządzania i zabezpieczania sieci komputerowej, mianowicie oprogramowanie
do ustalania priorytetów ruchu, kontroli bezpieczeństwa
dostępu, identyfikacji użytkownika, szyfrowania, zarządzania
bezpieczeństwem i zapobiegania włamaniom, sprzęt kom-
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puterowy z funkcjami zabezpieczenia sieciowego, w tym
firewalle, usługi szyfrowania danych lub wzajemnego operowania protokołami bezpieczeństwa sieci, oprogramowanie komputerowe do wirtualizacji przechowywania danych,
analizy danych i bezpieczeństwa danych, oprogramowanie komputerowe, mianowicie oprogramowanie sieciowe,
oprogramowanie komputerowe do łączenia, monitorowania, zarządzania, kontrolowania, analizowania, zabezpieczania i obsługi lokalnych, rozległych, bezprzewodowych sieci,
centrów danych i systemów telefonicznych, oprogramowanie komputerowe do obsługi, utrzymywania, zarządzania
i wdrażania zasobów przetwarzania w chmurze, oprogramowanie komputerowe do opracowywania, rozmieszczania
i zarządzania systemami i aplikacjami komputerowymi, oprogramowanie komputerowe zapewniające dostęp sieciowy
do aplikacji i usług za pośrednictwem sieciowego systemu
operacyjnego lub interfejsu portalu, oprogramowanie komputerowe do tworzenia i obsługi sieci i aplikacji do „przetwarzania w chmurze”, komputerowe instrukcje obsługi zapisane
optycznie, elektronicznie i magnetycznie, wszystkie do użytku z wyżej wymienionymi towarami, oprogramowanie komputerowe i sprzęt bezpieczeństwa sieciowego, wszystkie
do stosowania w wykrywaniu i zapobieganiu włamaniom
do sieci i złośliwemu oprogramowaniu oraz do kontroli i zarządzania dostępem użytkowników do sieci i egzekwowania
polityk sieciowych, oprogramowanie komputerowe i sprzęt
bezpieczeństwa sieciowego do monitorowania, analizowania lub raportowania informacji, danych i ruchu sieciowego,
oprogramowanie komputerowe i sprzęt bezpieczeństwa
sieciowego do optymalizacji zasobów i dostępności systemu
komputerowego, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi konsultingowe w dziedzinie projektowania,
wyboru, wdrażania, zarządzania i użytkowania systemów
oprogramowania i sprzętu komputerowego na rzecz osób
trzecich, projektowanie sieci komputerowych na rzecz osób
trzecich, doradztwo w sprawach komputerów, usługi pomocy technicznej, mianowicie rozwiązywanie problemów
w postaci diagnozowania problemów ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, usługi pomocy technicznej
w dziedzinie bezpieczeństwa komputerów, danych, poczty
elektronicznej, internetu i sieci, mianowicie monitorowanie
systemów sieciowych dla celów technicznych i bezpieczeństwa komputerowego oraz rozwiązywanie problemów polegające na diagnostyce problemów sprzętu komputerowego
i oprogramowania, usługi komputerowe, mianowicie wykrywanie, blokowanie i usuwanie wirusów i zagrożeń komputerowych, kodowanie i uwierzytelnianie danych, zapobieganie utracie danych, odzyskiwanie danych, zabezpieczanie
sieci oraz wykrywanie, filtrowanie, analizowanie, zarządzanie
i blokowanie elektronicznych wiadomości, oprogramowanie
jako usługa [SaaS], aktualizacja oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, dostawca aplikacji [ASP], mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego
na rzecz osób trzecich, usługi on-line, mianowicie dostarczanie informacji za pośrednictwem sieci komputerowych
w dziedzinie łączności komputerowej, sieci komputerowych,
systemów komputerowych, bezpieczeństwa komputerowego i sieciowego oraz przetwarzania w chmurze, doradztwo
techniczne i badania techniczne w dziedzinie projektowania
sieci komputerowych i systemów sieciowych oraz przetwarzania w chmurze, konsultacje w dziedzinie projektowania
i rozbudowywania technologii wirtualizacyjnych dla przedsiębiorstw i działalności gospodarczych, zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego oprogramowania
on-line, zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego oprogramowania on-line w zakresie łączności w sieci komputerowej, mianowicie oprogramowania do użytku
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przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze sieci przetwarzania w chmurze obliczeniowej, zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego oprogramowania on-line
w celu umożliwienia przedsiębiorstwom, centrom danych
i dostawcom usług telekomunikacyjnych wdrażania, zarządzania, rozwiązywania problemów, śledzenia i aktualizacji
oprogramowania i usług sieciowych, dostawca usług aplikacyjnych z oprogramowaniem interfejsu programowania
aplikacji (API) do tworzenia aplikacji do wykorzystania w obsłudze, zarządzaniu, konfiguracji, optymalizacji, monitorowaniu, automatyzacji i zabezpieczaniu sieci, usługi w zakresie
bezpieczeństwa komputerowego, mianowicie ograniczanie
dostępu do oraz przez sieci komputerowe do i z niepożądanych stron internetowych i mediów, dostarczanie informacji
w dziedzinie sieci komputerowych i opracowywania oprogramowania komputerowego, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi oprogramowania
jako usługi [SaaS] obejmujące oprogramowanie analizy
biznesowej i sieciowej do zarządzania sieciami komputerowymi i telekomunikacyjnymi, zapewniania bezpieczeństwa
danych, monitorowania wydajności sieci oraz zbierania i analizowania danych dotyczących wykorzystania sieci i danych
dotyczących aktywności klientów.
519849
(220) 2020 10 22
WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WPG S.A.

(210)
(731)

(531) 26.03.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 geodezyjne taśmy miernicze, łaty niwelacyjne
(przyrządy geodezyjne), oprogramowanie do map, przyrządy do pomiarów geodezyjnych, spodarki do celów geodezyjnych, stoliki miernicze (przyrządy geodezyjne), urządzenia
i przyrządy geodezyjne, urządzenia kartograficzne, 35 usługi
reprograficzne, 36 usługi w zakresie wyceny nieruchomości,
42 usługi projektowania map, przygotowanie map cyfrowych,
usługi digitalizacji map, analizy komputerowe, analizy naukowe wspomagane komputerowo, badania dotyczące planowania urbanistycznego, badania w dziedzinie technologii prowadzone przez inżynierów, ekspertyzy w zakresie technologii,
kartografia i odwzorowanie, opracowywanie projektów technicznych, opracowywanie projektów technicznych do projektów budowlanych, planowanie projektów technicznych,
planowanie projektów technicznych w dziedzinie inżynierii,
pomiary, badania i eksploracja, pomiary geodezyjne, prowadzenie badań inżynierskich, przemysłowe analizy i usługi badawcze, przygotowywanie raportów technicznych, przygotowywanie rysunków technicznych, sondowanie geologiczne
działek budowlanych, sporządzanie raportów technicznych,
sporządzanie raportów technologicznych, usługi doradcze
w zakresie geotechniki, usługi doradcze związane z urbanistyką, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii budowlanej,
usługi kartograficzne, usługi naukowo-technologiczne, usługi
pomiarów technicznych, usługi profesjonalne związane z projektami architektonicznymi, usługi w zakresie badań technicznych, usługi w zakresie ekspertyz technologicznych, usługi
w zakresie miernictwa geodezyjnego, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi.
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519854
(220) 2020 10 22
EKO - PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P eko-Projekt Environmental consultants
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 41 organizacja szkoleń, szkolenia biznesowe,
szkolenia edukacyjne, szkolenia przemysłowe, szkolenie
zaawansowane, kursy szkoleniowe, organizowanie szkoleń
biznesowych, zapewnianie szkoleń on-line, nauczanie i szkolenia, usługi szkolenia personelu, szkolenia dla dorosłych,
prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenie i instruktaż, zapewnianie kursów szkoleniowych, organizowanie
kursów szkoleniowych, organizowanie seminariów szkoleniowych, prowadzenie seminariów szkoleniowych, organizowanie programów szkoleniowych, produkcja filmów
szkoleniowych, usługi szkoleniowe wspomagane komputerowo, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi szkoleniowe
dla przemysłu, kursy szkoleniowe z zakwaterowaniem, usługi
instruktażowe i szkoleniowe, produkcja szkoleniowych filmów wideo, organizowanie komputerowych kursów szkoleniowych, warsztaty w celach szkoleniowych, zapewnianie
kursów szkoleniowych on-line, przygotowanie prezentacji
do celów szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów
szkoleniowych, organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych,
publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych,
organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, usługi
doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, kursy szkoleniowe
w dziedzinie nauk ścisłych, 42 badania środowiska, pomiary
środowiskowe, ocena zagrożeń środowiskowych, testowanie
zagrożenia hałasem środowiska, kompilacja informacji dotyczących środowiska, badania dotyczące ochrony środowiska, usługi monitoringu środowiska naturalnego, doradztwo
w zakresie ochrony środowiska, usługi doradcze dotyczące
ochrony środowiska, gromadzenie informacji dotyczących
środowiska naturalnego, pomiary środowiska w obrębie
budynków, projektowanie budynków o kontrolowanym
środowisku, analiza powietrza w środowisku budowlanym,
monitoring środowiskowy obszarów składowania odpadów, monitoring środowiskowy terenów utylizacji odpadów,
kompilacja informacji dotyczących warunków środowiskowych, usługi konsultacyjne dotyczące planowania środowiskowego, usługi konsultacyjne w zakresie środowiska
naturalnego, teledetekcja lotnicza związana z badaniami
środowiska, konsultacja techniczna w dziedzinie inżynierii
środowiska, usługi doradcze w zakresie zanieczyszczenia
środowiska, usługi badawcze w zakresie ochrony środowiska, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
usługi doradcze związane z bezpieczeństwem środowiska,
usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii środowiskowej,
testowanie wibracji w odniesieniu do środowiska naturalnego, doradztwo techniczne w dziedzinie nauk o środowisku,
zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami środowiska, usługi w zakresie oceny oddziaływania na środowisko,
usługi w zakresie badań i kontroli środowiska naturalnego,
testowanie emisji spalin w odniesieniu do środowiska naturalnego, pomiary parametrów środowiska wewnątrz struktur
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inżynierii wodno-lądowej, monitorowanie wydarzeń mających wpływ na środowisko w obrębie budynków, monitorowanie działań mających wpływ na środowisko w obrębie
budynków, usługi doradcze związane z badaniami w dziedzinie ochrony środowiska, usługi doradcze w zakresie sieci
komputerowych stosujących różne środowiska oprogramowania, usługi w zakresie badań środowiskowych w celu
wykrywania zanieczyszczeń wody, udostępnianie danych
technologicznych na temat innowacji mających na uwadze
ochronę środowiska, monitorowanie wydarzeń mających
wpływ na środowisko w obrębie struktur inżynierii wodno-lądowej, monitorowanie działań mających wpływ na środowisko w obrębie konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, analizy wody, kontrola jakości dla osób trzecich, nadzór i inspekcja
techniczna, testowanie filtrów, testy inżynieryjne.
519869
(220) 2020 10 23
SKALSKA ANNA PRYWATNA PRAKTYKA
DENTYSTYCZNA, Mińsk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOCUSCLINIC

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 44 usługi dentystyczne.
519875
(220) 2020 10 23
RYBARCZYK DOROTA UPIĘKSZARNIA,
Mała Nieszawka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UPIĘKSZARNIA DOROTA RYBARCZYK
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11
(510), (511) 35 sprzedaż, w tym za pośrednictwem sieci
internet towarów w postaci kosmetyków oraz akcesoriów
kosmetycznych, 41 edukacja, nauczanie, organizowanie i obsługa konferencji, warsztatów, szkoleń, seminariów, zjazdów,
poradnictwo zawodowe, 44 usługi kosmetyczne, usługi
kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi spa, usługi masażu,
usługi kosmetologii estetycznej, fizjoterapia, usługi tatuażu,
usługi makijażu permanentnego, usługi w zakresie medycyny estetycznej, usługi w zakresie dermatologii estetycznej,
chirurgii plastycznej, chirurgii kosmetycznej, kosmetyka lekarska, usługi medyczne, usługi dietetyczne.
519878
(220) 2020 10 23
EDU SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT47/2020

(540) eduspace

(531) 01.13.05, 01.13.10, 26.01.03, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
usługi edukacyjne i instruktażowe, badania edukacyjne,
coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo
zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe),
edukacja [nauczanie], edukacja on-line z komputerowej
bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów,
edukacja zawodowa dla młodych ludzi, edukacyjne usługi doradcze, informacje dotyczące kariery zawodowej
i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne
i szkoleniowe), obozy letnie [rozrywka i edukacja], opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja konferencji
edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie konferencji
edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących
edukacji, prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu
nauk ścisłych, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych,
usługi doradcze w zakresie edukacji, usługi edukacyjne
dotyczące medytacji, edukacja językowa, usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych.
(210) 519888
(220) 2020 10 22
(731) MICHALEC NORBERT, Nordring, DE
(540) (znak słowny)
(540) STRIKAIR
(510), (511) 3 aerozole czyszczące, detergenty, detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, mieszanki
do mycia okien, mieszaniny do czyszczenia ubikacji, płyny
do czyszczenia, płyny do mycia naczyń, płynne detergenty do zmywarek, oleje czyszczące, odplamiacz, preparaty
chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty czyszczące do czyszczenia rur kanalizacyjnych, preparaty czyszczące w postaci pianek, preparaty do nadawania
połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty do odnawiania i polerowania, preparaty do prania, preparaty myjące,
preparaty myjące do pojazdów, preparaty odtłuszczające
do celów domowych, preparaty wybielające do użytku domowego, proszek do zmywarek, proszki do prania, produkty do usuwania plam, produkty do udrażniania odpływów
i zlewów, ściereczki nasączone preparatem czyszczącym
do czyszczenia okularów, ściereczki nasączone detergentami, do czyszczenia, środki do czyszczenia mebli, środki
czyszczące, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki do czyszczenia pojazdów, środki do czyszczenia toalet, środki do polerowania, środki do zmywania
naczyń, środki nadające połysk do czyszczenia okien, środki zapachowe do celów domowych, tabletki do zmywarek,
żele do mycia toalet, dodatki do prania, kulki do prania
z detergentem, spryskiwacze szyb samochodowych (płyny
do -), preparaty do udrażniania rur, preparaty zapachowe,
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pokojowe spraye zapachowe, środki zapachowe do samochodów, środki odświeżające powietrze [zapachowe], preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych.
519903
(220) 2020 10 25
FUTURE FRIENDLY FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Listny Cud
(510), (511) 31 świeże zioła, świeże zioła dla celów spożywczych, świeże zioła organiczne, świeże zioła w doniczkach,
zioła świeże, nieprzetworzone zioła, nasiona do uprawy ziół,
naturalne jadalne rośliny [nieprzetworzone], rośliny doniczkowe, rośliny liściaste, rośliny świeże.

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

77

519976
(220) 2020 10 26
KOVBASYUK SERGIY, Poznań
(znak słowno-graficzny)
SOLIDARNOŚĆ OBCOKRAJOWCÓW

(210)
(731)

519920
(220) 2020 10 26
ORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brody
(540) (znak słowny)
(540) R.Fly
(510), (511) 25 obuwie i elementy składowe obuwia, spody
do obuwia.
(210)
(731)

519921
(220) 2020 10 26
ORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brody
(540) (znak słowny)
(540) R.Flex
(510), (511) 25 obuwie i elementy składowe obuwia, spody
obuwnicze.
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.07.01, 02.07.23
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą,
doradztwo dotyczące zatrudnienia, doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, doradztwo w zakresie zatrudnienia, dostarczanie informacji o zatrudnieniu,
pośrednictwo pracy, pośrednictwo w działalności handlowej
dla osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, usługi biur pośrednictwa pracy
dotyczące personelu dwujęzycznego, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej, usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie zarządzania personelem, usługi
planowania kariery, usługi w zakresie pracowników tymczasowych, usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i rekrutacji personelu, zarządzanie personelem, 45 doradztwo
prawne, doradztwo w sporach sądowych, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa miejsca pracy, ocena bezpieczeństwa, usługi arbitrażu w zakresie stosunków pracowniczych,
usługi konsultacyjne w zakresie higieny pracy, usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne],
usługi w zakresie mediacji, usługi wsparcia prawnego.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

514287, 516136, 517128, 517129, 517130, 517131, 517516, 519584, 519600, 519602, 519603

2

515459, 515805, 516588

3

510451, 510453, 515608, 516136, 516152, 516178, 516181, 516848, 516849, 517473, 518164, 518167, 518377,
518543, 519060, 519144, 519888

4

514707, 515218

5

507115, 514667, 515608, 516136, 516152, 516445, 517473, 517516, 517544, 518164, 518167, 518963, 519600,
519602, 519603, 519711

7

514287, 516136, 517542, 517648, 519046, 519179

8

516136

9

510451, 510453, 512089, 512096, 515031, 515459, 516178, 516181, 516264, 516582, 516848, 516849, 516868,
517569, 518099, 518164, 518167, 518359, 518669, 518671, 518672, 518781, 518786, 518809, 518895, 518989,
518990, 519040, 519144, 519203, 519206, 519418, 519477, 519575, 519748, 519749, 519786, 519833, 519849

10

512089, 512096, 512806, 517554, 518853, 518963

11

515459, 517569, 518359, 519179

12

519745

14

510451, 510453, 516178, 516181, 516848, 516849, 518707, 519144, 519388, 519620

16

504667, 510451, 510452, 510453, 515806, 516868, 517648, 518164, 518167, 518950, 519012, 519418, 519477,
519594

17

516136

18

507615, 516178, 516181, 516582, 516848, 516849, 517653, 518747, 519144, 519388

19

516760, 517552, 519592, 519596

20

512192, 517563, 518693, 519036, 519039, 519141, 519819, 519822

21

510451, 510452, 510453

23

516097

24

518693

25

507615, 510451, 510453, 516152, 516178, 516181, 516590, 516848, 516849, 516868, 517573, 518306, 518707,
518747, 519144, 519388, 519622, 519920, 519921

26

510451, 510453, 516178, 516181

27

518399, 518693

28

510451, 510452, 510453, 515459, 516868, 517555, 517563, 519115, 519418, 519819, 519822

29

507115, 514287, 514796, 515313, 516155, 516904, 516909, 518849, 518852, 518920, 518959, 518962, 519017,
519100, 519601, 519681, 519682, 519683, 519684

30

514287, 515313, 515827, 516904, 516909, 518523, 518524, 518529, 518576, 518621, 518716, 518920, 519017,
519601, 519681, 519682, 519683, 519684

31

514287, 516136, 516155, 516904, 516909, 518254, 518399, 519598, 519903

32

515313, 516152, 516904, 516909, 518414, 518804, 519701

33

517556

34

515031, 518377, 519021, 519030
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1

2

35

504667, 509961, 510361, 510451, 510452, 510453, 512089, 512096, 512806, 514409, 514410, 514411, 515189,
515218, 515517, 515644, 516021, 516152, 516178, 516181, 516295, 516296, 516392, 516394, 516582, 516848,
516849, 516868, 517554, 517572, 517613, 517648, 518099, 518164, 518167, 518291, 518306, 518320, 518324,
518337, 518359, 518399, 518412, 518576, 518591, 518693, 518781, 518786, 518804, 518849, 518852, 518895,
518938, 518947, 518963, 519012, 519014, 519036, 519039, 519046, 519082, 519105, 519203, 519206, 519243,
519375, 519388, 519404, 519418, 519500, 519584, 519601, 519619, 519692, 519748, 519749, 519819, 519822,
519849, 519875, 519976

36

514409, 514410, 514411, 515517, 516021, 516392, 516394, 516518, 518781, 518786, 519375, 519619, 519698,
519849

37

514409, 514410, 514411, 516392, 516394, 517542, 517569, 518359, 518781, 518786, 519707

38

510451, 510452, 510453, 516868, 518164, 518167, 518359, 518809, 518947, 519012, 519014, 519571, 519707

39

512806, 514287, 514409, 514410, 514411, 515218, 515617, 516140, 516155, 516178, 516181, 517546, 518804,
518849, 518852

40

504667, 519141

41

504667, 510451, 510452, 510453, 512806, 515334, 515517, 515617, 515644, 516021, 516848, 516849, 516868,
516904, 516909, 517549, 517555, 517572, 517573, 518164, 518167, 518359, 518551, 518853, 518895, 518963,
519012, 519014, 519016, 519040, 519082, 519418, 519477, 519571, 519618, 519698, 519748, 519749, 519775,
519854, 519875, 519878

42

504667, 510451, 510452, 510453, 512089, 512096, 512806, 516178, 516181, 516392, 516394, 516868, 517549,
517554, 517569, 518099, 518164, 518167, 518359, 518395, 518669, 518671, 518672, 518781, 518786, 518809,
518895, 518963, 519012, 519040, 519105, 519141, 519203, 519206, 519388, 519477, 519707, 519786, 519833,
519849, 519854

43

514409, 514410, 514411, 515827, 515942, 516904, 516909, 518576, 518619, 518669, 518671, 518672, 518764,
518920, 519082, 519100, 519280, 519591, 519618

44

515617, 517549, 517555, 518164, 518167, 518543, 518853, 519082, 519869, 519875

45

515675, 518809, 518938, 519619, 519976

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

abilite
ALLEGRO SMART! STUDENT
AMBIENT
Ameryka da się lubić
APATOR
Apetiherb
APNOTUS
Aroma Kebab taste the mediterranean
ATLESS
BeanPol
BEC FINANCIAL TECHNOLOGIES
bec
BETLEWSKI
BIOTEBAL
BLUSTER
BODYGUARD ZAWODOWIEC
BUSINESS ROYALS KING SIZE FILTER ENGLAND
Canfor
CHOICE
CHRUP ASY
CISCO DNA
CONNECTPRO
Consultrust holding.
COVI-SEPT HASCO
cuzo
Czerwone Korale Natural House
Czujnik do Generowania Bodźca
DAVCA
decopak HURTOWNIA OPAKOWAŃ
DI-ZET
DOBRA PRZECHOWALNIA
domostory
DOPPELSIL
Duda Nasze polskie Kabanosy prezydenckie
DULOXETAL
edu marathon
eduspace
EFEKTO
EP
ERGONOMLY
EVAN PETROV
expert
FABRYKA CZEKOLADY
fakturaxl

515459
519206
509961
516868
518359
516445
518669
519100
519622
514287
518781
518786
519144
518543
518809
517572
515031
518551
518395
518716
519833
519707
519619
517473
519819
515942
512089
518747
519594
517648
517546
518693
514667
518852
517544
516021
519878
518412
516181
517563
516178
516518
515517
518099

Farby KABE TOP WHITE ANTI-REFLEX
FASTGOOD
Fiable
FINNSERVIS
FOCUSCLINIC
Folstyl
foodinly
foodinly
forceone SOLAR
FOX TRAVEL
FreshMazovia.com
FREY PHARMA
g
galilu
GAPCLEAR
GAPLEN
GAPSHOCK
GAPSIT
GARDEN HOME
geo SYSTEM
geoSYSTEM
GOONG
GORCZAŃSKA PERŁA
GRAND STRATON
Grupa Green
GRUPA LUMEDA
Gryfny Design
HOGIBIS
hortons FASHION OUTLET
ITERATORS
J.A.BACZEWSKI NA PODSTAWIE ORYGINALNEJ
PRZEDWOJENNEJ RECEPTURY WHISKY 1782
Jabłka Wareckie 500 lat tradycji
JM
Kabanosy prezydenckie
KANGUREK
KeyMed MEDYCYNA REGENERACYJNA
KOLEKCJA SMAKÓW
KOŃSKIE CERAMIKA
KWK RYDUŁTOWY
LAF
Laser Tools
le gout CHOCOLAT & CAFÉ
LEGALOPOLIS
LIDOZAURY

516588
518962
519046
517542
519869
516760
518671
518672
519575
516140
517549
516152
516296
516295
517129
517130
517128
517131
519584
519596
519592
519017
519701
519698
517569
515617
515189
519603
518306
519105
517556
518254
517554
518849
518591
512806
519601
517552
515218
515334
518337
518621
519786
510452
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1

2

1

2

LIGIT
Listny Cud
LOVE THE NOW
Loveplants
LOYRISE
LUNA ART
M MŁYNY STOISŁAW
M MŁYNY STOISŁAW
M MŁYNY STOISŁAW
MAD DRIVER
Maderoterapia
MAGNOLIA BUSINESS PARK
MAGNOLIA OFFICE PARK
MAGNOLIA PARK
MAJORA
MANUFAKTURA LODOWYCH MARZEŃ
ZOBACZ JAK NATURALNE SĄ NASZE LODY!
MARIOINEX
MARKA LOKALNA ZIELONY PIERŚCIEŃ
mAuto
MENNICA MAZOVIA
MIĘDZYNARODOWE STUDIUM DZIEWULSKICH
MLE COLLECTION
MLE
MOABURGER
MocOwoc
Murivo
MYV
NANOTAPE
nbs communications
NETSKIN
NEUROREGULATOR
NEUROTERMIKA
NOVAGROUP
OCP
Okulary Monitorujące Zachowanie Badanego
ORTOKOL
OUTLET SKNERUS
OXFELD
P eko-Projekt Environmental consultants
P1 THE NEXT LEVEL XDEMON
papaya store
PAUSE
PCC Polskie Kolekcje Kultur
PMR MARKET EXPERTS
POLOZAURY
PRANK
PROCION
PRO-VENT MISTRAL
R.Flex
R.Fly

518938
519903
519021
518399
518320
516097
518523
518524
518529
518414
518853
514411
514410
514409
518959

Radio Alfa
Remiza
REVAS
SEVEN COLOUR FOOD
Sielska Dolina
SMART! STUDENT
Solebo
SOLIDARNOŚĆ OBCOKRAJOWCÓW
SOLLEIM
SÖVEA
SQUARE Kancelaria Prawna
STANG
STEROWNIKITECH.PL 22.4 °C
STOLNICA&WAŁEK
Strefa Indyka
STREZ
STRIKAIR
STUDIO MODY Francoise
SVERUM
SVERUM
SzumMi
Tatra Skymarathon
TERAZ TWÓJ RUCH Daria T.A. Hołubowicz
TERROIRYŚCI WINA PRAWDZIWE
the BETWINS
transbud 26-28 Mj/ kg EKOGROSZEK LAWA
Zapakowano przez: TRANSBUD  
e-mail: transbud@transbud.biz
WARTOŚĆ OPAŁOWA 26-28 MJ/KG
UZIARNIENIE 5-25 MM SPIEKALNOŚĆ RI 0-10
Przechowywanie produktu: Zaleca się
przechowywać pod zadaszeniem.
Chronić przed bezpośrednim działaniem
warunków atmosferycznych.
TWOJA KSIĘGOWA MAGDALENA BUDNIEWSKA
TWÓJ ogród
UPIĘKSZARNIA DOROTA RYBARCZYK
V Valentina
V VERIKON
VEGANOS
VEGENOS
Verdina
VERIKON
Viet Town VIETNAMESE CUISINE & MORE
VR VILLA RICCONA
Water be
We Rule 2morrow
WEGANOS
WEGENOS
WEST-ARBEIT
WILD TAN
wizaz pl
wizaz.pl

519012
519571
519040
507115
519598
519203
518377
519976
519280
512192
515675
519115
516264
518576
514796
517555
519888
519388
516392
516394
516582
517573
519014
519500
518707

515827
519418
519404
519375
519620
519775
516849
516848
518920
515313
519243
518963
515806
518291
515608
518990
518989
504667
518947
512096
519711
510361
519745
519854
519618
517613
519030
519477
515644
510453
519602
519600
519179
519921
519920

514707
519692
516136
519875
516590
519036
519683
519681
516155
519039
518764
519591
518804
519016
519684
519682
518324
519060
518164
518167
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WŁOSKI TEMAT DON PALERMO

518619

wood ‚n’ wool

519141

WOODLAND
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2

ZAGRODA SZCZĘŚLIWYCH ZWIERZĄT
LUCKY ANIMAL FARM

516904

507615

ZAGRODA SZCZĘŚLIWYCH ZWIERZĄT
FARM DER GLÜCKLICHEN TIERE

516909

WPG S.A.

519849

ZAURY

510451

WYDAWNICTWO NERITON

518950

zbierzmy.pl

518895

XYLONAT

515805

Zryty Beret

519748

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.
693268
1218924
1414538
1460009

1470347

1553033
1558485
1558507
1558513
1558522
1558560
1558561

1558572
1558665
1558700
1558706
1558838
1558851
1558862

COLOMIX (2020 10 21)
1, 2
mz (2020 10 19)
CFE: 01.15.15
11
MARRY JANE (2020 09 21)
3, 34, 35
BADBEAR clothing and accessories co.
(2020 10 19)
CFE: 03.01.14, 26.04.05,
18, 25, 35
27.05.09, 29.01.12
MARRY JANE FINEST SWISS CANNABIS
(2020 09 21)
CFE: 02.03.23, 05.03.13, 25.01.06,
3, 34, 35
27.01.12, 27.05.09
X-WAVE (2020 10 16)
10
Guardian Tales (2020 07 27,
9, 41
2020 02 05)
L LEAGUE of LAWYERS INSPIRING GLOBAL
EXCHANGE (2020 08 13)
CFE: 26.01.01, 27.05.09, 29.01.13
35, 41, 45
agilitas group (2020 09 09)
CFE: 27.05.01, 29.01.05
35, 41
agilitas (2020 09 09)
CFE: 27.05.01, 29.01.05
35, 41
AD.MONTEM (2020 06 02, 2020 06 02)
3
STIER OFFICE (2020 08 06, 2020 02 07)
CFE: 03.04.04, 26.04.05,
6, 9, 11, 16, 20, 21
26.05.08, 27.03.03,
27.05.01, 29.01.12
(2020 08 07, 2020 08 03)
CFE: 28.05.00
5, 29, 30, 32
SYNTOLUX (2020 09 24, 2020 05 20)
CFE: 27.03.15, 27.05.01
1, 4, 12, 16, 25, 35, 41
FERRI FERCIO FF (2020 06 02)
CFE: 01.01.10, 24.03.07, 24.17.02, 27.05.14 25, 35
Bauer (2020 09 11, 2020 08 24)
CFE: 02.01.01, 26.04.03,
29, 30, 31, 32
26.07.20, 27.05.01, 29.01.13
INVISTA GROUP (2020 07 13, 2020 05 29)
CFE: 26.04.18, 27.05.03
35, 36, 41, 42, 45
ALPHA VINYL (2020 05 25, 2020 05 14)
CFE: 27.05.10, 29.01.04
19, 27,
Itinéraire des Régions
(2020 09 04, 2020 03 05)
CFE: 26.04.02, 27.05.24
9, 16, 29, 30, 31, 32,
33, 35, 38, 41

1558882
1558900
1558907
1559000
1559020
1559049
1559073
1559094
1559132
1559176
1559231
1559234
1559251
1559255
1559260

1559274
1559303
1559364

1559373
1559434

BIRKO (2020 07 15, 2020 01 17)
17, 24
iManSys (2020 07 21,
9, 35, 38, 41, 42
2020 02 06)
BATHWILLER (2020 08 30)
CFE: 26.04.18, 27.05.24
6, 11, 20
Consmos (2020 07 29)
CFE: 27.03.12, 27.05.09
19
DEGSON (2020 08 25, 2020 08 10)
CFE: 26.03.04, 27.05.17
35
SLEEPER (2020 06 22)
CFE: 27.05.01
21, 24, 25, 26, 35
Siberia Orthodox Heritage
33
(2020 09 22, 2020 07 20)
Croc’Stick (2020 09 25, 2020 04 21)
31
(2020 09 01)
CFE: 28.03.00
5
LOOPHA (2020 07 27)
3
(2020 08 10)
CFE: 04.05.01, 05.07.10, 28.03.00
31
ICON SKIN (2020 08 21)
3
CLOTUREO (2020 09 25, 2020 06 05)
6, 19
NETCONNECT (2020 01 02, 2019 12 09)
9
INVISTA PREMIUM QUALITY
(2020 04 15, 2020 01 21)
CFE: 24.03.07, 25.03.01,
3, 5, 16, 35
25.07.20, 27.05.02
ECKLOMAR (2020 07 24)
1
HYVST (2020 08 26)
CFE: 26.03.05, 27.05.01
7
ADERIS LOV SPECIALITY ADHESIVES
(2020 09 22, 2020 04 03)
CFE: 26.11.01, 26.13.25,
1, 2, 16, 17
27.05.04, 29.01.13
CK CANNABIS KING (2020 07 23)
CFE: 24.09.02, 26.11.12,
5, 25, 30, 31, 34
27.05.03
Hanvon Tok (2020 06 29, 2020 02 24)
CFE: 27.05.01
9, 35, 42

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

693268,

1558665,

1559274,

1559364

2

693268,

1559364

3

1414538,

1470347,

1558560,

1559176,

4

1558665
1559373

1559234,

1559260

1558900,

1559255,

1559434

1559260,

1559364

1559049,

1559373

5

1558572,

1559132,

1559260,

6

1558561,

1558907,

1559251

7

1559303

9

1558485,

1558561,

1558862,

10

1553033

11

1218924,

1558561,

1558907

12

1558665

16

1558561,

1558665,

1558862,

17

1558882,

1559364

18

1460009

19

1558851,

1559000,

20

1558561,

1558907

21

1558561,

1559049

24

1558882,

1559049

25

1460009,

1558665,

1558700,

26

1559049

27

1558851

29

1558572,

1558706,

1558862

30

1558572,

1558706,

1558862,

1559373

31

1558706,

1558862,

1559094,

1559231,

1559373

32

1558572,

1558706,

1558862

33

1558862,

1559073

34

1414538,

1470347,

1559373

35

1414538,
1558700,
1559434

1460009,
1558838,

1470347,
1558862,

1558507,
1558900,

1558513,
1559020,

1558522,
1559049,

1558665,
1559260,

36

1558838

38

1558862,

1558900

41

1558485,
1558900

1558507,

1558513,

1558522,

1558665,

1558838,

1558862,

42

1558838,

1558900,

1559434

45

1558507,

1558838

1559251

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO
na podstawie art. 15217 Ustawy – prawo własności przemysłowej
poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku, wobec którego wpłynął sprzeciw,
nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw, datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
511424
508177
508182
508186
508171

Diversey, Inc.
2020 09 15
3, 5
CHAKANETSA-GÓRNA MARTYNA
2020 09 29
35, 36, 37, 40, 42
CHAKANETSA-GÓRNA MARTYNA
2020 09 29
35, 36, 40
CHAKANETSA-GÓRNA MARTYNA
2020 09 29
35, 36, 37, 40, 42
CHAKANETSA-GÓRNA MARTYNA
2020 09 29
35, 36, 37, 39, 40, 42

508174
508195
508196
516614

CHAKANETSA-GÓRNA MARTYNA
2020 09 29
35, 36, 37, 40, 42
CHAKANETSA-GÓRNA MARTYNA
2020 09 29
35, 36, 37, 40, 42
CHAKANETSA-GÓRNA MARTYNA
2020 09 29
35, 36, 37, 40, 42
XO BURGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020 10 23
35, 43, 45

SPROSTOWANIE
Nr BUP

Strona

Nr zgłoszenia

Jest

Powinno być

(210) 519296
(220) 2020 10 09
(731) DINH HUNG, Wołucza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mr.Hung’s ORIENTAL TASTE

46/2020

67-68

519296
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.01, 01.15.11,
11.03.10, 11.03.20, 11.01.06
(510), (511) 30 dania gotowe i wytrawne przekąski
składające się głównie z produktów zawartych w
tej klasie, 43 usługi informacji, doradztwa
i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i
napojów, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje.
(551) wspólny znak towarowy

99, 100
102

519296
Mr.Hung’s ORIENTAL TASTE

519296

Informacja ta
nie powinna
zostać
opublikowana

