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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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OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE
ZNAKACH TOWAROWYCH
Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje
o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych, mają następujące znaczenie:
(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego
(220) – data zgłoszenia znaku towarowego
(300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
(310) – numer zgłoszenia priorytetowego
(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
(330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
(510) – wykaz towarów i/lub usług
(511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją
przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego
(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)
(540) – prezentacja znaku towarowego zawierająca także rodzaj znaku dla znaku słownego, znaku graficznego
lub znaku słowno-graficznego
(552) – znak pozycyjny lub znak stanowiący deseń
(553) – znak ruchomy lub znak multimedialny
(554) – znak przestrzenny
(555) – znak holograficzny
(556) – znak dźwiękowy
(558) – znak składający się z koloru lub zestawienia kolorów
(559) – inny
(571) – opis znaku
(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający, jeżeli zgłoszenie dotyczy
wspólnego znaku towarowego, znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego
(731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 478405
(220) 2017 10 30
(731) ZONA DESIGN LUBERDA SPÓŁKA JAWNA, Białka
(540) (znak słowny)
(540) zonadesign
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe,
statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane
z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw
sztucznych, zawarte w tej klasie, drabiny i ruchome schody,
niemetalowe, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, akcesoria do przechowywania ubrań, altany [meble],
barki [meble], barki przenośne meble], biblioteczki [regały
na książki], biurka i stoły, biurka z regulacją wysokości, blaty
[części mebli], blaty stołowe, cokoły [meble], dekoracyjne panele drewniane [meble], drewniane półki i stojaki [meble],
drzwi do mebli, drzwi do szaf, drzwi przechylne metalowe
[części mebli], drzwi przechylne niemetalowe [części mebli],
duże wyściełane fotele, dywanowe podkładki ochronne pod
nogi mebli, ekrany działowe w formie mebli, ekrany [meble]
do celów pokazowych, wystawowych, elementy meblowe,
elementy wnętrza szaf, fotele biurowe, fotele bujane, fotele
ergonomiczne z funkcją masażu na siedząco, fotele fryzjerskie, fotele rozkładane z podnóżkiem, fotele z regulowanym
oparciem i podparciem dla nóg [meble], fronty do szaf i szafek, fronty szuflad, gabloty szklane, garderoby, kanapy, kanapo-tapczany, komody, komody [meble], kredensy, kredensy,
toaletki, komody, krzesła, krzesła obrotowe, krzesła przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu
się, krzesła składane, kufry [szafki], lady do celów prezentacji,
lady robocze [meble], lady sprzedażowe [meble], ławki
do boisk sportowych, ławki z półkami, ławki metalowe, ławostoły, ławy [meble], leżaki do opalania, łóżka plażowe, łóżka,
pościel, materace, poduszki, lustra (srebrzone szkło), meble,
meble antyczne, meble bambusowe, meble biurowe, meble
dla dzieci, meble do salonu, meble do siedzenia, meble
do wnętrz, meble domowe, meble do wyposażenia sklepów,
meble drewniane, meble gięte, meble kuchenne, meble łazienkowe, meble metalowe, meble na miarę (do zabudowy),
meble ogrodowe, meble ogrodowe z aluminium, meble
ogrodowe z tworzyw sztucznych, meble stołówkowe, meble sypialne, meble szkolne, meble tapicerowane, meble
trzcinowe, meble w stylu antycznym, meble wielofunkcyjne,
meble wypoczynkowe, meble zawierające łóżka, meblościanki, otomany, panele meblowe, parawany [meble], podnóżki, półki metalowe, półki na żywność, przenośne biurka,
przenośne meble wystawowe, ramy, regały składane, rozkładane fotele, ściany działowe [meble], skrzynie, skrzynie [meble], sofy rozsuwane, sofy ścienne, stojaki będące meblami
wykonane z materiałów niemetalowych, stojaki meble]
na antałki, stojaki na biurka [meble], stojaki na parasole, stojaki, półki, stoliki, stoły do masażu, stoły do pracy, stoły metalowe, stoły [meble], stoły marmurowe, stoły na jednej nodze,
stoły warsztatowe, szafki [meble], szafki kuchenne, szafki

do sypialni, szafki do łazienek, szafki metalowe [meble], szafki ścienne, szafki z lustrami, szafy [meble], szafy wnękowe,
szafy z lustrami, szezlongi, szuflady [części mebli], tablice
w postaci mebli, taborety, toaletki, tapczany posiadające
miejsce do przechowywania, wieszaki na ubrania, wieszaki
stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, witryny, wózki
meblowe, wyposażenie łazienek w formie mebli, wyroby
stolarskie, wyroby wikliniarskie, żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, zestawy mebli kuchennych, karimaty, elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin [poduszki], łóżka, materace, składane łóżka, sofa nadmuchiwana, lustra [meble], lustra ścienne, rolety wewnętrzne,
rolety termoizolacyjne, rolety wewnętrzne okienne, żaluzje
drewniane, żaluzje pionowe [wewnętrzne], żaluzje weneckie,
żaluzje z lamelami [wewnętrzne], manekiny na ubrania, figurki drewniane, dekoracje wiszące [ozdoby], popiersia z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, popiersia z kości,
rzeźby drewniane, rzeźby wykonane z tworzyw sztucznych,
zwierzęta wypchane, lustra [nieprzenośne], beczki i beczułki,
niemetalowe, komody ścienne, pojemniki z kości, pojemniki
z rogu, pojemniki z trzciny, pudełka z drewna, pudełka z tworzyw sztucznych, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe,
zbiorniki do składowania z drewna, kosze niemetalowe,
skrzynki na listy niemetalowe, skrzynie kratowe [opakowania], skrzynki drewniane, skrzynki z tworzyw sztucznych, drabiny, niemetalowe, drabiny z tworzyw sztucznych, manekiny,
manekiny krawieckie, meble do eksponowania towarów, tablice do prezentacji, 35 doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dostarczanie przewodników reklamowych do przeszukiwania
konsultowanych online, elektroniczne publikowanie druków
w celach reklamowych, działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, informacja marketingowa, marketing afiliacyjny, marketing
bezpośredni, marketing internetowy, oferowanie próbek
produktów, pośrednictwo w zakresie reklamy, prezentacja
firm oraz ich towarów i usług w Internecie, projektowanie
broszur reklamowych, promocja sprzedaży, promocyjne
usługi handlowe, promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem
strony internetowej, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, promowanie towarów i usług osób
trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich przez
sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach
internetowych, promowanie towarów i usług osób trzecich
w Internecie, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi promocyjne i reklamowe, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie promocji sprzedaży, wyświetlanie
reklam dla osób trzecich, pokazy towarów, pokazy towarów
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i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także
na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, prezentacje towarów i usług, przygotowywanie wystaw w celach handlowych, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo w zakresie marketingu, konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie sprzedaży
doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług,
elektroniczne przetwarzanie zamówień, gromadzenie,
na rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych
w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania
i kupowania tych usług, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, informacje i porady handlowe dla konsumentów w zakresie
wyboru produktów i usług, informacje na temat metod
sprzedaży, konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, nabywanie towarów i usług dla innych firm,
nabywanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów,
pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich,
organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów,
pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów
handlowych, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, pośredniczenie
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz
innych, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów
i usług, telemarketing, udzielanie porad dla konsumentów
o produktach, usługi agencji importowo-eksportowych,
usługi aukcyjne, usługi w zakresie nabywania wyposażenia
biurowego świadczone osobom trzecim, usługi w zakresie
zamówień online, usługi zarządzania sprzedaży zawieranie
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do domowego sprzętu elektrycznego, usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki, świadczone przez
galerie sztuki, usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami wodociągowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem
domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgna-
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cji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, badania rynku i analizy biznesowe, badania w zakresie wyszukiwania informacji handlowych, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, dostarczanie informacji handlowych, informacja handlowa wspomagana
komputerowo, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, udostępnianie katalogów informacji biznesowych za pośrednictwem światowej
sieci komputerowej, udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych online w Internecie, udostępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania transakcji biznesowych, udostępnianie skomputeryzowanych danych związanych z działalnością gospodarczą
udzielanie informacji biznesowych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, usługi w zakresie informacji
handlowej, analizy badań rynkowych, badania rynkowe, nabywanie informacji handlowych.
(210) 478406
(220) 2017 10 30
(731) ZONA DESIGN LUBERDA SPÓŁKA JAWNA, Białka
(540) (znak słowny)
(540) zona-design
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe,
statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane
z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw
sztucznych, zawarte w tej klasie, drabiny i ruchome schody,
niemetalowe, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, akcesoria do przechowywania ubrań, altany [meble],
barki [meble], barki przenośne [meble], biblioteczki [regały
na książki], biurka i stoły, biurka z regulacją wysokości, blaty
[części mebli], blaty stołowe, cokoły [meble], dekoracyjne panele drewniane [meble], drewniane półki i stojaki [meble],
drzwi do mebli, drzwi do szaf, drzwi przechylne metalowe
[części mebli], drzwi przechylne niemetalowe [części mebli],
duże wyściełane fotele, dywanowe podkładki ochronne pod
nogi mebli, ekrany działowe w formie mebli, ekrany [meble]
do celów pokazowych, wystawowych, elementy meblowe,
elementy wnętrza szaf, fotele biurowe, fotele bujane, fotele
ergonomiczne z funkcją masażu na siedząco, fotele fryzjerskie, fotele rozkładane z podnóżkiem, fotele z regulowanym
oparciem i podparciem dla nóg [meble], fronty do szaf i szafek, fronty szuflad, gabloty szklane, garderoby, kanapy, kanapo-tapczany, komody, komody [meble], kredensy, kredensy,
toaletki, komody, krzesła, krzesła obrotowe, krzesła przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu
się, krzesła składane, kufry [szafki], lady do celów prezentacji,
lady robocze [meble], lady sprzedażowe [meble], ławki
do boisk sportowych, ławki z półkami, ławki metalowe, ławostoły, ławy [meble], leżaki do opalania, łóżka plażowe, łóżka,
pościel, materace, poduszki, lustra (srebrzone szkło), meble,
meble antyczne, meble bambusowe, meble biurowe, meble
dla dzieci, meble do salonu, meble do siedzenia, meble
do wnętrz, meble domowe, meble do wyposażenia sklepów,
meble drewniane, meble gięte, meble kuchenne, meble łazienkowe, meble metalowe, meble na miarę (do zabudowy),
meble ogrodowe, meble ogrodowe z aluminium, meble
ogrodowe z tworzyw sztucznych, meble stołówkowe, meble sypialne, meble szkolne, meble tapicerowane, meble
trzcinowe, meble w stylu antycznym, meble wielofunkcyjne,
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meble wypoczynkowe, meble zawierające łóżka, meblościanki, otomany, panele meblowe, parawany [meble], podnóżki, półki metalowe, półki na żywność, przenośne biurka,
przenośne meble wystawowe, ramy, regały składane, rozkładane fotele, ściany działowe [meble], skrzynie, skrzynie [meble], sofy rozsuwane, sofy ścienne, stojaki będące meblami
wykonane z materiałów niemetalowych, stojaki [meble]
na antałki, stojaki na biurka [meble], stojaki na parasole, stojaki, półki, stoliki, stoły do masażu, stoły do pracy, stoły metalowe, stoły [meble], stoły marmurowe, stoły na jednej nodze,
stoły warsztatowe, szafki [meble], szafki kuchenne, szafki
do sypialni, szafki do łazienek, szafki metalowe [meble], szafki ścienne, szafki z lustrami, szafy [meble], szafy wnękowe,
szafy z lustrami, szezlongi, szuflady [części mebli], tablice
w postaci mebli, taborety, toaletki, tapczany posiadające
miejsce do przechowywania, wieszaki na ubrania, wieszaki
stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, witryny, wózki
meblowe, wyposażenie łazienek w formie mebli, wyroby
stolarskie, wyroby wikliniarskie, żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, zestawy mebli kuchennych, karimaty, elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin [poduszki], łóżka, materace, składane łóżka, sofa nadmuchiwana, lustra [meble], lustra ścienne, rolety wewnętrzne,
rolety termoizolacyjne, rolety wewnętrzne okienne, żaluzje
drewniane, żaluzje pionowe [wewnętrzne], żaluzje weneckie,
żaluzje z lamelami [wewnętrzne], manekiny na ubrania, figurki drewniane, dekoracje wiszące [ozdoby], popiersia z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, popiersia z kości,
rzeźby drewniane, rzeźby wykonane z tworzyw sztucznych,
zwierzęta wypchane, lustra [nieprzenośne], beczki i beczułki,
niemetalowe, komody ścienne, pojemniki z kości, pojemniki
z rogu, pojemniki z trzciny, pudełka z drewna, pudełka z tworzyw sztucznych, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe,
zbiorniki do składowania z drewna, kosze niemetalowe,
skrzynki na listy niemetalowe, skrzynie kratowe [opakowania], skrzynki drewniane, skrzynki z tworzyw sztucznych, drabiny, niemetalowe, drabiny z tworzyw sztucznych, manekiny,
manekiny krawieckie, meble do eksponowania towarów, tablice do prezentacji, 35 doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dostarczanie przewodników reklamowych do przeszukiwania
konsultowanych online, elektroniczne publikowanie druków
w celach reklamowych, działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, informacja marketingowa, marketing afiliacyjny, marketing
bezpośredni, marketing internetowy, oferowanie próbek
produktów, pośrednictwo w zakresie reklamy, prezentacja
firm oraz ich towarów i usług w Internecie, projektowanie
broszur reklamowych, promocja sprzedaży, promocyjne
usługi handlowe, promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem
strony internetowej, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, promowanie towarów i usług osób
trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich przez
sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach
internetowych, promowanie towarów i usług osób trzecich
w Internecie, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi promocyjne i reklamowe, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie promocji sprzedaży, wyświetlanie
reklam dla osób trzecich, pokazy towarów, pokazy towarów
i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także
na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domo-

Nr ZT09/2020

wych, prezentacje towarów i usług, przygotowywanie wystaw w celach handlowych, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo w zakresie marketingu, konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie sprzedażą,
doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług,
elektroniczne przetwarzanie zamówień, gromadzenie,
na rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych
w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania
i kupowania tych usług, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, informacje i porady handlowe dla konsumentów w zakresie
wyboru produktów i usług, informacje na temat metod
sprzedaży, konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, nabywanie towarów i usług dla innych firm,
nabywanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów,
pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich,
organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów,
pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów
handlowych, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, pośredniczenie
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz
innych, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów
i usług, telemarketing, udzielanie porad dla konsumentów
o produktach, usługi agencji importowo-eksportowych,
usługi aukcyjne, usługi w zakresie nabywania wyposażenia
biurowego świadczone osobom trzecim, usługi w zakresie
zamówień online, usługi zarządzania sprzedażą, zawieranie
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do domowego sprzętu elektrycznego, usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki, świadczone przez
galerie sztuki, usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami wodociągowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem
domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, doradztwo dla przedsię-
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biorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczy doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, badania rynku i analizy biznesowe, badania w zakresie wyszukiwania informacji handlowych, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, dostarczanie informacji handlowych, informacja handlowa wspomagana
komputerowo, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, udostępnianie katalogów informacji biznesowych za pośrednictwem światowej
sieci komputerowej, udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych online w Internecie, udostępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania transakcji biznesowych, udostępnianie skomputeryzowanych danych związanych z działalnością gospodarczą,
udzielanie informacji biznesowych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, usługi w zakresie informacji
handlowej, analizy badań rynkowych, badania rynkowe, nabywanie informacji handlowych.
(210) 504626
(220) 2019 09 19
(731) KAFANOV SERGEY, Moskwa, RU
(540) (znak słowny)
(540) VINYLYNE
(510), (511) 19 podłogi drewniane, podłogi laminatowe,
podłogi z imitacji drewna, podłogi z twardego drewna,
podłogi parkietowe wykonane z korka, niemetalowe panele podłogowe, parkiety, parkiety i płyty parkietowe, podłogi parkietowe, drewniane parkiety fornirowane, podłogowe
płyty parkietowe, drewniane podłogi parkietowe, laminowane panele parkietowe, parkiet podłogowy z korka, parkiety wykonane z drewna, wykładziny podłogowe winylowe do formowania podłóg, warstwy izolujące z korka pod
podłogi, podłogi z drewna, korek [sprasowany], 35 usługi
sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami podłogowymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi.
505864
(220) 2019 10 21
KASPRZYCKA-ROSIKOŃ GRAŻYNA ROSIKON PRESS,
Izabelin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rosikon press
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 16 czasopisma, książki, dzienniki, periodyki, publikacje, inne wydawnictwa prasowe oraz reklamowe, w tym
druki, foldery, afisze, prospekty, katalogi, broszury, naklejki,
nalepki, kalendarze, papeteria, galanteria papiernicza, materiały szkoleniowe i instruktażowe, artykuły piśmiennicze,
introligatorskie i fotograficzne, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, minialbumy fotograficzne, reprodukcje fotograficzne, fotografie.
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(210) 505872
(220) 2019 10 21
(731) ZALEWSKA MAŁGORZATA CZUJE, Czernichów
(540) (znak słowny)
(540) CZUJE
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane: filmy wideo, audycje radiowe, programy telewizyjne, nagrania
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej – w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
odtwarzaczach CD, DVD, dyski optyczne, zapisane nośniki
obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym
dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające
dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych – rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów [Personal Video Recorder – osobisty rejestrator obrazu], programy komputerowe, programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie
i zakup towarów, za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, programy przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym,
programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji,
urządzenia do zapisu audio i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i informacji w postaci plików elektronicznych, aparaty telefoniczne, monitory, komputery i urządzenia peryferyjne, komputery przystosowane do odbioru sygnału radiowego i telewizyjnego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym,
aplikacje mobilne, ebooki, książki audio, publikacje interaktywne, 16 książki, druki, magazyny, czasopisma, przewodniki,
mapy, broszury, gazety, ulotki, arkusze, bloczki, bilety, dekoracyjne naklejki, folie, folie bąbelkowe, kalendarze, kartki, zaproszenia, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi
sprzedaży odzieży, akcesoriów, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów wyposażenia wnętrz, artykułów elektronicznych, artykułów ogrodniczych, artykułów wyposażenia
ogrodu, artykułów sportowych, artykułów edukacyjnych,
zabawek, książek, map, artykułów podróżniczych, artykułów
papierniczych, usługi sprzedaży napojów, usługi doradcze
w zakresie franchisingu, usługi zarządzania sieciami franchisingowymi, usługi reklamowe, usługi marketingowe, wynajem powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego, tłumaczenia, reklama korespondencyjna, sondaże
opinii, usługi agencji reklamowych, produkcja reklam radiowych, telewizyjnych, kinowych i/lub prasowych, dystrybucja
materiałów reklamowych, tworzenie i udostępnianie baz
danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych,
promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, wypożyczanie
przenośnych konstrukcji reklamowych, wypożyczanie reklam przenośnych, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
agencji informacyjnej, zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży,
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywko-
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wych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi emisji telewizyjnej i radiowej, usługi obsługi
przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, usługi rozpowszechniania programów
i informacji za pośrednictwem sieci online, sieci informatycznych, internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane zakres dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora
w celu wyboru usług, uczestniczenia w grach, konkursach,
głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym
przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej
towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem,
usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwieniem wyboru z pośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów, które mają być nagrywane, usługi
emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, umożliwianie dostępu do stron www
za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, usługi konsultacyjne dotyczące
wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu do internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, dostarczanie dostępu do plików mp3, mp4 w internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych,
filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, wynajem
urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, wynajem odbiorników radiowych
i telewizyjnych, wynajem urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej
(Local Area Network), jak również umożliwianie dostępu
do internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali
internetowych, usługi dostarczania dostępu do serwerów
internetowych, 39 udzielanie informacji on-line na temat podróży, udzielanie informacji dotyczących podróży, prowadzenie podróżniczych serwisów i portali internetowych, prowadzenie blogów, wideoblogów, fanpage’y na temat podróży, rezerwacja biletów lotniczych oraz rezerwacja biletów
na podróże i wycieczki, 41 edukacja, rozrywka, rozrywka interaktywna, rozrywka online, organizowanie turniejów sportowych, kulturalnych, podróżniczych, edukacyjnych, organizowanie zawodów e-sportowych, e-podróżniczych, organizacja zawodów w grach elektronicznych, organizacja zawodów edukacyjnych, sportowych, organizacja quizów, organizowanie zawodów, organizowanie loterii, organizowanie
konkursów audiotekstowych, świadczenie usług gier edukacyjnych, komputerowych, podróżniczych, sportowych,
świadczenie usług w zakresie salonów gier, zabaw, usługi
szkoleniowe, usługi sportowe, usługi edukacyjne, usługi rozrywki online, udostępnianie rozrywki online w postaci turniejów gier podróżniczych, edukacyjnych, sportowych, motywacyjnych, coaching, zapewnienie rozrywki online, usługi
rozrywkowe w zakresie kojarzenia użytkowników z grami
komputerowymi, edukacyjnymi, udostępnianie w trybie online informacji związanych z grami komputerowymi i rozszerzeniami komputerowymi do gier, informacje online z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych, podróżniczych, edukacyjnych, sportowych, informacje dotyczące
rozrywki dostarczane online z komputerowej bazy danych
lub internetu, informacje dotyczące rozrywki w postaci gier
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edukacyjnych, komputerowych, udostępnianie online komputerowej bazy danych lub sieci komunikacyjnej, usługi produkcji filmów, tworzenie filmów rysunkowych, studia filmowe, produkcja obrazów animowanych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, usługi rozrywkowe, radiowe
programy rozrywkowe, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], publikowanie tekstów, publikowanie
materiałów drukowanych, publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, publikacja i redagowanie książek, publikowanie czasopism, udostępnianie gier komputerowych online, publikowanie online elektronicznych książek i czasopism,
nauczanie, usługi reporterskie, tłumaczenia, organizowanie
zawodów sportowych, edukacyjnych, podróżniczych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
fankluby, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, imprezy kulturalne, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja webinariów, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie konkursów, organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, informacja o edukacji, rozrywka (informacja o -), usługi informacyjne dotyczące rekreacji, usługi klubowe [rozrywka, nauczanie, sport], organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie widowisk, organizowanie festiwali, organizowanie obozów sportowych, edukacyjnych, podróżniczych, organizowanie i prowadzenie wycieczek i wyjazdów,
organizowanie loterii, usługa rezerwacji biletów i miejsc
na wydarzenia kulturalne, sportowe lub artystyczne, dekoracje wystaw sklepowych, wynajmowanie urządzeń multimedialnych, urządzeń technologii informacyjnej, urządzeń audiowizualnych, fotograficznych, 42 opracowanie i wdrażanie
programów komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie, opracowanie
ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie badań w dziedzinie usług medialnych - prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług
medialnych, opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody, usługi kawiarenek internetowych (wynajem komputerów), usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, 43 usługi hotelowe, hostele, kantyny, tymczasowe zakwaterowanie, kawiarnie, usługi cateringowe, usługi w zakresie rezerwacji
kwater, usługi barowe, bary [snack-bary], fast-foody, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w hotelach, elektroniczna rezerwacja miejsca w hotelach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
usługi charytatywne mianowicie dostarczanie jedzenia osobom potrzebującym, usługi charytatywne mianowicie zapewnienia kateringu w zakresie jedzenia i picia, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, wypożyczanie namiotów, śpiworów, akcesoriów i sprzętu sportowego, wypożyczanie krzeseł, stołów, nakryć stołowych lub naczyń, 45 usługi administrowania prawami własności intelektualnej, usługi
udzielania licencji i pośrednictwa w obrocie prawami własności intelektualnej.
(210) 509043
(220) 2020 01 15
(731) KOBESZKO WOJCIECH ASSARION, Jurowce
(540) (znak słowny)
(540) KOKONEK
(510), (511) 23 włóczka.
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509773
(220) 2020 02 06
JAŁOWIECKA IZABELA FURELLE, Katowice
(znak słowno-graficzny)
furelle

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 9 etui na okulary, łańcuszki do okularów, okulary,
okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, pince-nez
(binokle), łańcuszki do pince-nez, sznureczki do pince-nez,
pokrowce na laptopy, 14 biżuteria, biżuteria komórkowa,
bransoletki, bransoletki do zegarków, breloczki, broszki,
drut z metali szlachetnych (biżuteria), futerały do stosowania w zegarmistrzostwie, kamienie półszlachetne, kamienie
szlachetne, kasetki na biżuterię (szkatułki), kolczyki, koperty
do zegarków, spinki do krawatów, szpilki do krawatów, łańcuszki (biżuteria), łańcuszki do zegarków, spinki do mankietów, medaliony (biżuteria), naszyjniki (biżuteria), obrączki (biżuteria), szpilki ozdobne, ozdoby (biżuteria), ozdoby z bursztynu, paski do zegarków, perły (biżuteria), perły z ambroidu,
biżuteria z sztrasowego szkła (imitacje drogich kamieni),
zegarki, zegarki na rękę, zegary, 18 chlebaki na ramię (torby),
etui na klucze, futra, kuferki, kuferki na kosmetyki (bez wyposażenia), parasole, pokrowce na parasole, parasolki, paski,
pasy skórzane, torby plażowe, plecaki, plecaki turystyczne,
torby podróżne, portfele, portmonetki, parasole przeciwsłoneczne, siatki na zakupy, torby sportowe, teczki szkolne,
torby szkolne, tornistry, teki, dyplomatki, torby, torebki, torby
na ubrania, walizki, walizy, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
apaszki, bielizna osobista, biustonosze, buty, czapki (nakrycia
głowy), futra (odzież), garnitury, gorsety, kamizelki, kapelusze, kąpielówki, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule,
kurtki, legginsy, majtki, nakrycia głowy, obuwie, odzież, palta,
piżamy, płaszcze, płaszcze kąpielowe, podkoszulki, pończochy, półbuty, prochowce, pulowery, rajstopy, rajstopy, rękawiczki, sandały, skarpetki, odzież ze skóry, odzież z imitacji
skóry, slipy, spodnie, spódnice, staniki, stroje kąpielowe, stroje
na maskaradę, stroje plażowe, sukienki, swetry, szale, szaliki,
szelki, szlafroki, trykoty, t-shirty, żakiety, 35 dekoracja wystaw
sklepowych, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek,
druków, prospektów, broszur), handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom (punkty informacji konsumenckiej),
usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy,
oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych,
reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama prasowa, sprzedaż
artykułów odzieżowych i modowych, prowadzenia sklepu
z artykułami odzieżowymi, obuwniczymi i pasmanteryjnymi,
prowadzenie sprzedaży artykułów odzieżowych za pomocą
sklepu internetowego, 41 organizowanie konkursów (edukacja lub rozrywka), organizowanie konkursów piękności,
organizowanie loterii, organizacja pokazów mody w celach
rozrywkowych, pozowanie dla artystów, produkcja filmów
innych niż reklamowych, 42 usługi projektantów mody, stylizacja (wzornictwo przemysłowe), 45 wypożyczanie odzieży,
wypożyczanie strojów wieczorowych.
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(210) 510342
(220) 2020 02 19
(731) BIZUB JAKUB, Krempachy
(540) (znak słowny)
(540) bestiyo
(510), (511) 18 małe plecaki, małe torby dla mężczyzn,
małe torebki kopertówki, plecaki, plecaki sportowe, portfele, sportowe torby, torebki noszone na biodrach, torebki-worki, worki podróżne, worki, sakiewki, 25 części odzieży,
obuwia i nakryć głowy, bielizna, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, akcesoria na szyję, bezrękawniki, bielizna
damska, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bielizna
termoaktywna, bielizna damska typu body, bikini, bluzki,
bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy sportowe,
bluzy polarowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, daszki [nakrycia głowy], długie kurtki, golfy, kombinezony [odzież], koszule, koszulki bez rękawów, koszulki bez
rękawów do biegania, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, koszulki polo, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, krótkie bluzeczki do talii, kurtki, krótkie spodnie,
kurtki [odzież], legginsy, majtki, odzież sportowa, opaski
przeciwpotne, paski [odzież], paski skórzane [odzież], paski
tekstylne, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podkoszulki z długimi rękawami, potniki, rękawiczki,
skarpetki, skarpetki męskie, skarpetki sportowe, spodenki,
spódnice, spodnie, spodnie dresowe, swetry, szaliki, szorty,
topy bez ramiączek, czapki baseballowe, czapki bejsbolówki, czapki dziane, czapki futrzane, czapki i czapeczki sportowe, czapki jako nakrycia głowy, czapki z daszkiem, czapki
z pomponem, czapki sportowe, czapki wełniane, 26 Dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły
tekstylne: Błyskawiczne zamki, Broszki [dodatki do ubrań],
Elastyczne wstążki, Frędzle, Gumowe lub silikonowe przywieszki do butów, Guziki, Guziki ozdobne, Hafty, Hafty
do odzieży, Klamry do odzieży, Klamry do pasków, Lamówki do obszywania ubrań, Lamówki do ubrań, Metalowe
oczka do odzieży, Metki z tkanin do znakowania odzieży,
Napy, guziki zatrzaskowe do odzieży, Napy, zatrzaski, Oczka
do odzieży, Sprzączki do obuwia, Sprzączki do odzieży,
Sprzączki do pasków, Sznurki do odzieży, Sznurówki, Tasiemki do obszywania brzegów, Taśmy do bielizny, Tekstylne wstążki ozdobne, Uchwyty do zamków błyskawicznych,
Wstążki.
(210)
(731)
(540)
(540)

510804
(220) 2020 02 28
TRĄBKA ANDRZEJ, Czerwionka-Leszczyny
(znak słowno-graficzny)
Renoma CHOCOLATE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 30 słodycze, pralinki, wyroby czekoladowe.
510817
(220) 2020 03 10
UNIVERSALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) U UNIVERSALITY

(531) 27.05.01, 26.13.25, 29.01.04
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, 41 nauczanie, imprezy sportowe, kultura
fizyczna, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych [szkolenia], organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], doradztwo zawodowe [porady w zakresie
edukacji lub kształcenia], informacje o edukacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, publikowanie książek, publikacje elektroniczne online książek i periodyków, publikowanie tekstów
[innych niż teksty reklamowe], organizowanie obozów sportowych, parki rozrywki, usługi związane z organizacją wypoczynku, organizowanie zawodów sportowych, poradnictwo
zawodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia].
512720
(220) 2020 04 21
TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMMUN-ER
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, substytuty posiłków, żywność i napoje
dietetyczne, przeznaczone do użytku medycznego, wyroby
medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, 29 mięso,
ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane,
mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki,
dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy
i inne preparaty do produkcji i przyrządzania napojów, napoje dietetyczne, wysokoenergetyczne, węglowodanowe,
witaminowe.
512911
(220) 2020 04 28
DMOCHOWSKI SYLWERIUSZ KNOW HOW
ADVERTISING AGENCY REKLAMOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) visorPRO
(210)
(731)

Nr ZT09/2020

(531) 24.13.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty i artykuły higieniczne, 10 odzież,
nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów.
(220) 2020 05 18
(210) 513589
(731) GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) sprytne klocki
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych, programy komputerowe, 15 instrumenty muzyczne,
16 materiały biurowe, 28 artykuły sportowe i gimnastyczne, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(210)
(731)
(540)
(540)

515815
(220) 2020 07 09
SUSHI SHOP MANAGEMENT, Paryż, FR
(znak słowno-graficzny)
POKAΪ

(531) 03.13.01, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 29 żywność wyprodukowana z ryb, buliony,
ekstrakty z wodorostów do żywności, ekstrakty mięsne,
filety z ryb, ser, zestawy z przetworzonych owoców, mrożone owoce, owoce konserwowane, skrystalizowane owoce,
galaretki, marynowany imbir, ziarna soi, zakonserwowane,
do żywności, hummus [pasta z ciecierzycy], oleje spożywcze, soki warzywne do gotowania, mleko, przetwory
mleczne, warzywa konserwowane, warzywa gotowane,
warzywa suszone, marmolada, jajka, ryby konserwowane,
zupy, sałatki owocowe, sałatki warzywne, solone mięso, łosoś, nieżywy, steki sojowe, tahini [pasta z nasion sezamu],
tuńczyk, nieżywy, mięso, yakitori [japońskie danie z kurczaka], jogurt, 30 wodorosty [przyprawa], przyprawy, batony
zbożowe, biszkopty, bułeczki, czekolada, słodycze, lody,
naleśniki, grzanki, musy, przetwory zbożowe, mąka, płatki
owsiane, pikantne naleśniki, ciastka ryżowe, lody jadalne,
kanapki z hot dogami, majonez, pasta sojowa [przyprawa], musztarda, makaron, chleb, pasty skrobiowe, wypieki,
pizza, quiche [placek przygotowywany na słono], ramen
(japońskie danie na bazie makaronu), pierogi, ravioli, gotowe posiłki na bazie makaronu, ryż, sajgonki, kanapki, sosy,
kasza manna, sushi, maki, 35 reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem, administracja handlowa w zakresie licencjonowania towarów i usług osób trzecich, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, administrowanie programami
lojalnościowymi dla konsumentów, demonstracja towarów,
dystrybucja próbek, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej, prezentacja towarów w mediach, do celów sprzedaży
detalicznej, badania rynku, badania marketingowe, badanie
opinii publicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
usługi public relations, sprzedaż detaliczna ryb, sushi, maki,
sashimi, makaronów i innych gotowych dań na wynos,
43 usługi dostarczania żywności i napojów, usługi barowe,
stołówki, kafeterie, kantyny, restauracje samoobsługowe,
bary przekąskowe, usługi restauracyjne, catering żywności
i napojów, usługi serwowania kanapek, usługi hotelowe, zakwaterowanie tymczasowe.
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516248
(220) 2020 07 21
ROYAL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ROYAL MEDIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) Royal Investment
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo biznesowe, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, administrowanie działalnością gospodarczą, gromadzenie informacji handlowych, opracowywanie informacji gospodarczych, usługi w zakresie wyszukiwania danych, dystrybucja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie imprez
w celach handlowych i reklamowych, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, prowadzenie pokazów handlowych, pokazy towarów do celów promocyjnych, prezentacje towarów
i usług, usługi w zakresie pokazów towarów, analiza marketingowa nieruchomości, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych
i komercyjnych, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości,
sprzedaż aukcyjna nieruchomości, zarządzanie mieszkaniami, usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami,
doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą dotyczącą nieruchomości, prezentowanie w mediach i w Internecie nieruchomości dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży nieruchomości dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem
stron internetowych, negocjowanie i zawieranie transakcji
handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów
telekomunikacji, organizowanie i przeprowadzanie aukcji
za pośrednictwem Internetu, pośrednictwo w działalności
handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo w kontraktach
na kupno i sprzedaż produktów, pośrednictwo w kontaktach
handlowych i gospodarczych, pośrednictwo w zakresie
transakcji handlowych i umów handlowych, pośrednictwo
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodarczej, również za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych lub innych form przekazu danych, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem
Internetu, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży
produktów i świadczenia usług, usługi pośrednictwa w handlu, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi
(210)
(731)

13

w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, usługi doradcze w zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, 36 administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencje lub pośrednictwo
w dzierżawie lub wynajmie gruntu, agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, biura pośrednictwa handlu
nieruchomościami, informacje finansowe dostarczane
za pośrednictwem komputerowych baz danych, pośrednictwo inwestycyjne, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach inwestycji finansowych, pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednictwo w usługach doradczych w zakresie ubezpieczeń, pośrednictwo
w zakresie instrumentów finansowych, pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu,
udzielanie informacji i analiz za pośrednictwem Internetu
w dziedzinie inwestycji finansowych, udzielanie kredytów
hipotecznych i pośrednictwo w tym zakresie, usługi agencji
lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, usługi
agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami domu, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, usługi pośrednictwa
finansowego w zakresie posiadania własności na rzecz osób
trzecich, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego, usługi pośrednictwa w zakresie organizowania finansowania przez inne
instytucje finansowe, zarządzanie finansowe za pośrednictwem Internetu, finansowanie inwestycji budowlanych, organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych,
organizowanie finansowania projektów budowlanych, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], dzierżawa budynków, dzierżawa domów, dzierżawa lub wynajem budynków, pobieranie czynszów, agencje pobierania czynszów,
agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania], agencje
mieszkaniowe [mieszkania], agencje nieruchomości, agencje
ubezpieczeniowe, usługi agencji nieruchomości dotyczące
sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków,
usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości
za prowizję, usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, wyceny finansowe nieruchomości, wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, wyceny i analizy
finansowe, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], wynajem zakwaterowania [mieszkania], wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, wynajem
budynków, wynajem domów, wynajem lokali na cele biurowe, wynajem nieruchomości, wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, doradztwo w zakresie kredytów hipotecznych, dostarczanie
informacji o kredytach, finansowanie kredytów, doradztwo
dotyczące kredytów, doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi, finansowe zarządzanie projektami
z dziedziny nieruchomości, planowanie i zarządzanie finansowe, usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, wycena i zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie aktywami na rzecz
osób trzecich, zarządzanie finansami, zarządzanie finansami
dla firm, zarządzanie budynkami, zarządzanie domami, zarządzanie finansowe dotyczące inwestycji, zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, zarządzanie finansowe
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związane z bankowością, zarządzanie gruntami, zarządzanie
inwestycjami, zarządzanie informacją finansową i usługi analityczne, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, zarządzanie powiernicze inwestycjami, zarządzanie ryzykiem finansowym, doradztwo w sprawach finansowych, inwestycje
finansowe, inwestycje majątkowe [nieruchomości], usługi
konsultacyjne dotyczące inwestycji, planowanie inwestycji
w nieruchomości, administrowanie inwestycjami, doradztwo inwestycyjne, doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, zarządzanie inwestycjami w zakresie hipoteki, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości,
usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości,
zarządzanie mieszkaniami, usług doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej w zakresie obrotu
nieruchomościami, doradztwa w zarządzaniu działalnością
gospodarczą dotyczącą nieruchomości, sprzedaż mieszkań,
apartamentów, sprzedaż nieruchomości, 37 przekształcenie
obiektów biznesowych, budowa obiektów sportowych, wypoczynkowych i rolnych, budowa obiektów medycznych,
budowa obiektów publicznych, budowa obiektów do celów
sportowych i rekreacyjnych, budownictwo komercyjne, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo przemysłowe, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], budowa nieruchomości [budownictwo], burzenie konstrukcji, usługi rozbiórkowe,
budowa fabryk, budowa i naprawa magazynów, wznoszenie
zakładów produkcyjnych, budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, konsultacje budowlane, usługi doradztwa budowlanego, wynajem sprzętu budowlanego,
nadzór budowlany, nadzorowanie konstruowania budynków, nadzór nad budowaniem konstrukcji, nadzór nad robotami budowlanymi, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów
dotyczących nieruchomości, zarządzanie projektem budowy, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie
konstruowania budynków, przygotowanie terenu, 42 usługi
projektowania, doradztwo projektowe, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, opracowywanie i projektowanie cyfrowych nośników
dźwięku i obrazu, planowanie i projektowanie pomieszczeń
do sprzedaży detalicznej, planowanie i projektowanie osiedli
mieszkaniowych, planowanie [projektowanie] restauracji,
planowanie [projektowanie] biurowców wielopiętrowych,
planowanie [projektowanie] sklepów, planowanie [projektowanie] klubów, planowanie [projektowanie] biur, planowanie [projektowanie] budynków, planowanie przestrzenne
[projektowanie] wnętrz, profesjonalne doradztwo dotyczące
projektowania wnętrz, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, projektowanie budowlane, projektowanie
budynków, projektowanie centrów handlowych, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie domów, projektowanie hoteli, projektowanie obiektów biznesowych, projektowanie obiektów sportowych, projektowanie przestrzeni biurowych, projektowanie wnętrz budynków, projektowanie
wystroju wnętrz sklepów, projekty architektoniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych, świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz budynków, usługi architektoniczne
w zakresie projektowania obiektów biurowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków komercyjnych, usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz, usługi doradcze w zakresie projektowania,
usługi doradcze związane z projektowaniem budynków,
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usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji,
usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, usługi projektowania architektonicznego, usługi projektowania obiektów
biznesowych, usługi projektowania w zakresie umeblowania, usługi projektowania w zakresie restauracji, usługi projektowania wnętrz budynków, usługi projektowe dotyczące
nieruchomości mieszkalnych, usługi projektowe związane
z nieruchomościami, usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, usługi w zakresie projektowania wystroju
wnętrz biurowych, usługi w zakresie projektowania wyposażenia sklepów, usługi w zakresie projektowania budynków,
usługi w zakresie projektowania wnętrz sklepów, doradztwo
w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych,
usługi w zakresie inżynierii budowlanej.
516656
(220) 2020 07 31
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
(540) DZIKA KACZKA

(210)
(731)

(531)

03.07.06, 03.07.16, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.15, 06.03.05,
25.01.15, 25.01.17, 19.07.01, 19.07.17
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, wódki.
516707
(220) 2020 08 03
SARAYA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sarasoft

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 mydła, mydła kosmetyczne, mydła w płynie,
mydła w pianie, mydła w płatkach, mydła w żelu, mydła
w kostce, mydła perfumowane, mydła do ciała, mydła do rąk,
mydła do twarzy, mydła do golenia, mydła niewymagające
użycia wody, opakowania uzupełniające do dozowników
zawierające mydło do rąk, kosmetyki, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, kosmetyki
upiększające, kosmetyki w postaci płynów, toniki [kosmetyki], mleczka kosmetyczne, maski kosmetyczne, kremy
kosmetyczne, balsamy kosmetyczne, olejki mineralne [kosmetyki], preparaty nawilżające [kosmetyczne], kosmetyki
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w formie olejków, kremy do ciała [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmetyki], preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty
kosmetyczne do włosów, kremy kosmetyczne do rąk, błoto
kosmetyczne do ciała, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, serum do twarzy do celów kosmetycznych, zioła
do kąpieli, roślinne olejki eteryczne, 5 środki dezynfekcyjne
i antyseptyczne, środki dezynfekujące do użytku domowego, środki przeciwdrobnoustrojowe do mycia rąk, antybakteryjne środki do mycia, antybakteryjne środki do mycia rąk, antybakteryjne środki do mycia twarzy, środki bakteriobójcze,
środki oczyszczające, żele antybakteryjne, antybakteryjne
żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, żele nawilżające
do użytku osobistego, płyny dezynfekujące [inne niż mydło],
preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty antybakteryjne, spraye antybakteryjne, mydła antybakteryjne,
mydła dezynfekujące, chusteczki antybakteryjne, opodeldok
[maść mydlano-kamforowa], płyny do przemywania oczu,
przeciwdrobnoustrojowe płyny do mycia twarzy, higieniczne środki nawilżające, eliksiry do łagodzenia podrażnień
skóry, produkty higieniczne dla kobiet, intymne preparaty
nawilżające, środki do higieny intymnej dla kobiet, preparaty
antybakteryjne przeciwtrądzikowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, w systemie online, import, eksport: mydeł, mydeł kosmetycznych, mydeł w płynie, mydeł w pianie,
mydeł w płatkach, mydeł w żelu, mydeł w kostce, mydeł perfumowanych, mydeł do ciała mydeł do rąk, mydeł do twarzy,
mydeł do golenia, mydeł niewymagających użycia wody,
opakowań uzupełniających do dozowników zawierających
mydło do rąk, kosmetyków, kosmetyków nieleczniczych,
kosmetyków naturalnych, kosmetyków organicznych, kosmetyków upiększających, kosmetyków w postaci płynów,
toników [kosmetyków], mleczek kosmetycznych, masek
kosmetycznych, kremów kosmetycznych, balsamów kosmetycznych, olejków mineralnych [kosmetyków], preparatów nawilżających [kosmetycznych], kosmetyków w formie
olejków, kremów do ciała [kosmetyków], kremów do twarzy
[kosmetyków], preparatów kosmetycznych do kąpieli, preparatów kosmetycznych do włosów, kremów kosmetycznych
do rąk, błot kosmetycznych do ciała, ekstraktów ziołowych
do celów kosmetycznych, serów do twarzy do celów kosmetycznych, ziół do kąpieli, roślinnych olejków eterycznych,
usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, w systemie online,
import, eksport: środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych, środków dezynfekujących do użytku domowego, środków przeciwdrobnoustrojowych do mycia rąk, antybakteryjnych środków do mycia, antybakteryjnych środków do mycia
rąk, antybakteryjnych środków do mycia twarzy, środków
bakteriobójczych, środków oczyszczających, żeli antybakteryjnych, antybakteryjnych żeli na bazie alkoholu do odkażania skóry, żeli nawilżających do użytku osobistego, płynów
dezynfekujących [inne niż mydło], preparatów bakteriobójczych [inne niż mydło], preparatów antybakteryjnych,
sprayów antybakteryjnych, mydeł antybakteryjnych, mydeł
dezynfekujących, chusteczek antybakteryjnych, opodeldoków [maść mydlano-kamforowa], płynów do przemywania
oczu, przeciwdrobnoustrojowych płynów do mycia twarzy,
higienicznych środków nawilżających, eliksirów do łagodzenia podrażnień skóry, produktów higienicznych dla kobiet,
intymnych preparatów nawilżających, środków do higieny
intymnej dla kobiet, środków oczyszczających, preparatów
antybakteryjnych przeciwtrądzikowych.
(210)
(731)

516767
(220) 2020 08 04
HPP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bydgoszcz
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EASTHUNTERS.COM

(531)

26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.13,
16.01.25
(510), (511) 35 zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu.
516779
(220) 2020 08 04
NUSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rydzyna
(540) (znak słowny)
(540) NUSS TACHO ANALIZA
(510), (511) 35 doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi analizy i informacji biznesowej oraz
badania rynkowe, usługi doradcze i informacyjne w zakresie
organizowania działalności gospodarczej i zarządzania nią,
badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarcze.
(210)
(731)

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

(531)

516788
(220) 2020 08 04
KOMOROWSKI ADAM, Konstantynów Łódzki
(znak słowno-graficzny)
służem JARMUŻEM

02.01.01, 02.01.08, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.15, 21.03.13,
05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 05.09.12, 11.03.09, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.14, 26.01.15
(510), (511) 41 usługi w zakresie treningu fizycznego, usługi
w zakresie treningu sprawności fizycznej, usługi treningowe
siłowe i poprawiające kondycję, usługi trenera osobistego
[trening sprawności fizycznej], udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony
internetowej online, usługi terenów treningowych do gry
w golfa, treningi zdrowotne i treningi fitness, doradztwo
w zakresie treningu fizycznego, usługi sportowe i w zakresie
fitnessu, sport i fitness, 44 poradnictwo dietetyczne, poradnictwo w zakresie odżywiania, poradnictwo żywieniowe,
profesjonalne doradztwo związane z dietą, usługi doradcze
związane z dietą, doradztwo dietetyczne, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo w zakresie dietetyki
i odżywiania, doradztwo żywieniowe, leczenie w zakresie
kontroli wagi ciała, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, planowanie programów odchudzających, planowanie i nadzorowanie diety, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, udzielanie informacji na temat poradnictwa
dietetycznego i żywieniowego, udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych, udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, udzielanie
informacji związanych z odżywianiem, udzielanie informacji
związanych z suplementami diety i odżywczymi, usługi dietetyków, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi doradcze
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w zakresie dietetyki, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, usługi doradztwa
związane z odchudzaniem, usługi doradztwa żywieniowego, usługi w zakresie planowania programów redukcji wagi,
usługi w zakresie planowania diety odchudzającej, usługi
w zakresie odchudzania.
516789
(220) 2020 08 04
TARGI KSIĄŻKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚLĄSKIE TARGI KSIĄŻKI
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.09
(510), (511) 16 publikacje drukowane, gazety, czasopisma,
książki, broszury, notesy, kalendarze, segregatory, zeszyty,
podręczniki, ulotki, prospekty, plany, fotografie, 35 organizacja targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych,
prowadzenie akcji promocyjnej w prasie, radiu, telewizji, internecie, na wszystkich nośnikach, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prowadzenie interesów osób trzecich
w zakresie zarządzania i organizacji firm, doradztwa handlowego, prowadzenie badań rynku, wyszukiwanie kontrahentów, pozyskiwanie i systematyzacja danych komputerowych
baz danych, 38 rozpowszechnianie obrazu i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci teleinformatycznych, przekazu
satelitarnego, udostępnianie serwisów informacyjnych, udostępnianie on-line publikacji, książek, czasopism, podręczników, 41 organizacja wystaw związanych z kulturą i edukacją,
sympozjów, szkoleń, konferencji, seminariów, wypożyczanie
książek, publikowanie książek.
516793
(220) 2020 08 05
GURIN-OSTROWSKA NATALIA WIOSKA DZIKICH
DZIECI, Otomin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIOSKA DZIKICH DZIECI ŻŁOBEK
(210)
(731)

(540) (znak słowny)
(540) ZNiB Wspólnota
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
(210)
(731)
(540)
(540)

(210)
(731)

516885
(220) 2020 08 07
PASZYŃSKI BRONISŁAW, Oława

516966
(220) 2020 08 10
WEISS MARCIN SECOM, Nysa
(znak słowno-graficzny)
AV MARKET

(531) 27.05.01, 26.11.12, 29.01.12, 26.11.02
(510), (511) 9 czujniki, czujniki elektroniczne, czujniki elektryczne, dzwonki sygnalizacyjne, dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki alarmowe, elektroniczne dzwonki ostrzegawcze, zdalnie sterowane gniazdka, kalkulatory, kalkulatory
elektroniczne, urządzenia sterujące oświetleniem, regulatory
oświetlenia, komponenty elektryczne i elektroniczne, termometry, cyfrowe urządzenia pomiarowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, termostaty elektryczne, regulatory temperatury, elektryczne timery, programatory czasowe, ładowarki,
fotorezystory, kondensatory, diody świecące [LED], dławiki
wysokonapięciowe, dławiki kompensacyjne, kontrolery
czujników, elektryczne urządzenia kontrolne, elektroniczne
systemy kontrolne, mierniki panelowe, rezystory nastawne
[potencjometry], rezonatory kwarcowe, oporniki elektryczne
[rezystory], stabilizatory napięcia, tranzystory, układy scalone,
wyświetlacze, wyświetlacze ciekłokrystaliczne, wyświetlacze
elektroniczne, wyświetlacze z diodami LED, panele wyświetlaczy ciekłokrystalicznych z tranzystorem cienkowarstwowym [TFT-LCD], elektroniczne zasilacze, zasilacze sieciowe,
przekaźniki, przełączniki elektryczne, radiatory, anteny, głośniki, kable połączeniowe, części i akcesoria do urządzeń
komunikacyjnych, konwertery sygnałów, piloty zdalnego
sterowania, piloty do urządzeń elektronicznych, adaptery,
rozdzielacze układowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej lub
hurtowej w zakresie urządzeń elektrycznych, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w zakresie urządzeń elektronicznych.
516976
(220) 2020 08 10
BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) JBB Bałdyga smakuje w całej Polsce
(510), (511) 5 dietetyczna żywność do celów leczniczych,
dodatki odżywcze do celów leczniczych, tłuszcze zwierzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm dla
niemowląt, 29 bekon, chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy, konserwy mięsne, krokiety spożywcze,
krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso solone,
pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty gotowe
na bazie mięsa, raki nieżywe, smalec, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik
kostny jadalny, 35 badania opinii publicznej, badanie rynku,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej, sondaże,
organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych
lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży
stosowana dla osób trzecich, zaopatrzenie osób trzecich
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 02.09.19, 26.13.25, 03.06.03
(510), (511) 43 prowadzenie usług w zakresie: żłobków dla
dzieci, zakwaterowania tymczasowego świadczone przez
obozy wakacyjne, stołówek, obsługi gastronomicznej z własnym zapleczem.
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przedsiębiorstw, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez internet
z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami
odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych,
pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej: bekon,
chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy,
konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawierające
tłuszcz do kanapek, produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej klasie, raki nieżywe, smalec, sosy mięsne, szynka,
tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin zawarte w tej klasie, wieprzowina, wyroby gotowe
na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny, przetwory
z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, konserwy mięsne, podroby mięsne i z krwi, produkty mięsopodobne, produkty gotowe na bazie mięsa lub wędlin, produkty z branż:
spożywczej, odzieżowej, obuwniczej.
517009
(220) 2020 08 11
BIOVENA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OVAROX
(510), (511) 5 leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów medycznych, żywność dietetyczna przystosowana do celów medycznych, napoje dietetyczne przystosowane do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, lecznicze
środki do czyszczenia zębów, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, maści do celów farmaceutycznych, żele do celów farmaceutycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, odżywcze suplementy diety, płyny do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, żywność
dla niemowląt, żywność homogenizowana przystosowana
do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana
do celów medycznych, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały do plombowania zębów, materiały dentystyczne, środki
odkażające, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, dodatki odżywcze do celów leczniczych, czopki, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa,
kapsułki z opłatków farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, lekarstwa do picia, napoje lecznicze, pastylki
do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów
farmaceutycznych, środki do odkażania i opatrywania ran,
środki bakteriobójcze i grzybobójcze, środki antyseptyczne,
preparaty antyseptyczne po goleniu, mydła dezynfekujące,
mydła lecznicze.
(210)
(731)

517018
(220) 2020 08 11
MEDICPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MedicPlus

(210)
(731)

17

(531) 24.13.01, 26.05.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych,
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające,
środki do zwalczania robactwa, 35 reklama, zarządzanie
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności
gospodarczej, prace biurowe, 38 telekomunikacja, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne, oraz
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze,
projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne,
usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, 45 Monitorowanie prawne dokumentacji przesyłanej do klienta,
modyfikacje w oparciu o przepisy prawa dokumentacji zawieranej pomiędzy Zgłaszającym a Klientem, kontrola w zakresie należytego wykonywania umowy zawartej z Klientem,
dostarczenie możliwości korzystania z usług osób trzecich
w tym prywatnych placówek medycznych świadczących
usługi medyczne na rzecz Klienta.
517205
(220) 2020 08 17
DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) natural LIFT ODMŁADZAJĄCA SIŁA
FITOHORMONÓW

(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, zestawy kosmetyków, kosmetyki dla zwierząt, odżywki do włosów, preparaty do stylizacji włosów, preparaty do kręcenia włosów,
neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty do prostowania włosów, lakiery do włosów, szampony, suche szampony,
szampony dla zwierząt domowych, farby do włosów, pianki kosmetyczne, kosmetyki upiększające, brokat do użytku
jako kosmetyk, kosmetyki do ust, szminki, pomadki do ust,
błyszczyki do ust, kredki do ust, pomady do celów kosmetycznych, ołówki [kredki] kosmetyczne, róże do policzków,
bronzery, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs,
odżywki do rzęs, eyelinery, korektory kosmetyczne, cienie
do powiek, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
kremy kosmetyczne, kremy kosmetyczne do ciała, kremy
kosmetyczne do rąk, kremy kosmetyczne do twarzy, kremy
wybielające do skóry, toniki kosmetyczne, pasty do zębów,
środki do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów,
paski do wybielania zębów, mydła, mydła przeciwpotowe,
mydła w płynie, perfumy, środki perfumeryjne, piżmo [perfumeria], perfumowane wody toaletowe, olejki kosmetycz-
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ne, olejki eteryczne, olejki mineralne, olejki do ciała, olejki
do rąk, olejki do twarzy, olejki do włosów, esencje eteryczne,
woda kolońska, antyperspiranty [środki przeciwpotne], farby
do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, płatki
oczyszczające nasączone kosmetykami, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, wosk do depilacji, wosk szewski, dezodoranty, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, drewno zapachowe,
preparaty do usuwania farby, mydło do golenia, preparaty
do golenia, kadzidełka, sole wybielające, sody wybielające,
sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, kule do kąpieli
nasączone kosmetykami, olejkami lub barwnikami, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty do kąpieli, nielecznicze,
masła, kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele do ciała, masła,
kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele do rąk, masła, kremy,
emulsje, mleczka, balsamy i żele do twarzy, balsamy, inne niż
do celów medycznych, peelingi do skóry, peelingi do ciała,
peelingi do twarzy, peelingi do rąk, płyny do pielęgnacji
ciała, płyny do pielęgnacji rąk, płyny do pielęgnacji twarzy,
płyny do pielęgnacji włosów, oliwka do ciała, oliwka do rąk,
oliwka do twarzy, oliwki do włosów, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, maski kosmetyczne, maseczki kosmetyczne, maski kosmetyczne do ciała, maski kosmetyczne
do rąk, maski kosmetyczne do twarzy, maski kosmetyczne
do włosów, preparaty kosmetyczne do odchudzania, lakiery
do paznokci, odżywki do paznokci, preparaty kosmetyczne
do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, środki
do usuwania lakierów, preparaty do pielęgnacji paznokci,
sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby do paznokci, sztuczne rzęsy, lotiony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, bibułki z pudrem do twarzy, podkłady kosmetyczne do twarzy, fluidy do makijażu, mleczko
oczyszczające do celów kosmetycznych, serum do ciała,
serum do rąk, serum do twarzy, serum do włosów, odświeżacze do ust w aerozolu, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, płyny po goleniu, potpourri [mieszanki zapachowe], preparaty kosmetyczne do wyszczuplania, preparaty
do ochrony przeciwsłonecznej, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki do samoopalania, preparaty do opalania,
preparaty przyspieszające opalanie, preparaty przyspieszające powstawanie opalenizny, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne, preparaty po opalaniu, mgiełki do ciała, rajstopy w sprayu [kosmetyki], preparaty kąpielowe do celów
higienicznych, pumeks, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wata
do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze]
do celów kosmetycznych, żele do masażu, inne niż do celów
medycznych, preparaty toaletowe, olejek migdałowy, mydło
migdałowe, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych,
aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, bursztyn [wyroby perfumeryjne], aromaty, preparaty ściągające do celów
kosmetycznych, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych,
barwniki do celów kosmetycznych, korund [materiał ścierny],
barwniki kosmetyczne, pasty do skór, mydło dezodoryzujące, tlenek glinu [materiał ścierny], olejki eteryczne z drzewa
cedrowego, cytrynowe olejki eteryczne, ekstrakty kwiatowe
[perfumy], płukanki do oczu, nie do celów medycznych, rzęsy sztuczne, preparaty do odymiania [perfumy], preparaty
odżywcze do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, olejek jaśminowy,
środki do usuwania lakieru, olejek lawendowy, preparaty
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do wybielania skóry zwierzęcej, środki do konserwacji skóry
[pasty], etui na szminkę, balsamy do celów kosmetycznych,
kosmetyki do makijażu, puder do twarzy, esencja mięty [olejek eteryczny], wosk do wąsów, zmywacze do paznokci, olejki do perfum i zapachów, olejki toaletowe, preparaty do odbarwiania, preparaty fitokosmetyczne, olejek różany, 5 preparaty kosmetyczne o działaniu leczniczym do pielęgnacji
i ochrony skóry twarzy, ciała i włosów, mianowicie lecznicze
balsamy, maści, olejki, płyny, sole, żele, kremy.
517326
(220) 2020 08 20
BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga PARÓWKI TĘCZOWE 100% Polski Kapitał
(210)
(731)

(531) 08.05.03, 13.03.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 parówki jako dietetyczna żywność do celów
leczniczych, 29 kiełbasy, wędliny, produkty gotowe na bazie
wędlin, 35 usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór
i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet z: kiełbasy, wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin.
(210) 517575
(220) 2020 08 27
(731) RZESZÓTKO MARCIN, Zakopane
(540) (znak słowny)
(540) Tatra Trail
(510), (511) 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy, 41 działalność sportowa i kulturalna - organizowanie imprez sportowych.
518140
(220) 2020 09 11
CLUB JU FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLUB JU

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 18 imitacje skóry, kopertówki, kosmetyczki, kuferki, kufry i walizki, plecaki, portmonetki, parasole, torby,
teczki, zestawy podróżne, 25 apaszki, baletki, bandany, berety, bermudy, bezrękawniki, bielizna, bikini, blezery, bluzki,

Nr ZT09/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

bluzy, bojówki, botki, bryczesy, chodaki, chustki [apaszki],
chusty [odzież], czapki, garnitury męskie, damskie, krawaty,
kapelusze, kapcie, kaszkiety, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki, kurtki, sukienki, nakrycia głowy
dla dzieci, kobiet i mężczyzn, obuwie dla kobiet, mężczyzn
i dzieci, odzież ciążowa, odzież codzienna, odzież dla kobiet, mężczyzn i dzieci, odzież ze skóry, paski, parea, palta,
płaszcze, piżamy, podkoszulki, rękawiczki, rajstopy, skarpetki
i pończochy, spódnice, spodnie, dresy, staniki, swetry, szale,
szaliki, t-shirty z krótkim rękawem, szlafroki, szorty, trencze,
wiatrówki, ubrania codzienne, 35 sprzedaż takich towarów
jak: apaszki, baletki, bandany, berety, bermudy, bezrękawniki,
bielizna, bikini, blezery, bluzki, bluzy, bojówki, botki, bryczesy, buty, chodaki, chustki [apaszki], chusty [odzież], czapki,
czepki, garnitury męskie, damskie, krawaty, kapelusze, kapcie, kaszkiety, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule,
koszulki, kurtki, sukienki, nakrycia głowy dla dzieci, kobiet
i mężczyzn, obuwie dla kobiet, mężczyzn i dzieci, odzież ciążowa, odzież codzienna, odzież dla kobiet, mężczyzn i dzieci,
odzież ze skóry, paski, parea, palta, płaszcze, piżamy podkoszulki, rękawice, rękawiczki, rajstopy, skarpetki i pończochy,
spódnice spodnie, dresy, staniki, swetry, szale, szaliki, T-shirty
z krótkim rękawem, szlafroki szorty, trencze, wiatrówki, ubrania codzienne, imitacje skóry, kopertówki kosmetyczki, kuferki, kufry i walizki, plecaki, portmonetki, parasole, torby, teczki,
zestawy podróżne.
518142
(220) 2020 09 11
CLUB JU FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLUB JU
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 18 imitacje skóry, kopertówki, kosmetyczki, kuferki, kufry i walizki, plecaki, portmonetki, parasole, torby,
teczki, zestawy podróżne, 25 apaszki, baletki, bandany, berety, bermudy, bezrękawniki, bielizna, bikini, blezery, bluzki,
bluzy, bojówki, botki, bryczesy, chodaki, chustki [apaszki],
chusty [odzież], czapki, garnitury męskie, damskie, krawaty,
kapelusze, kapcie, kaszkiety, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki, kurtki, sukienki, nakrycia głowy
dla dzieci, kobiet i mężczyzn, obuwie dla kobiet, mężczyzn
i dzieci, odzież ciążowa, odzież codzienna, odzież dla kobiet, mężczyzn i dzieci, odzież ze skóry, paski, parea, palta,
płaszcze, piżamy, podkoszulki, rękawiczki, rajstopy, skarpetki
i pończochy, spódnice, spodnie, dresy, staniki, swetry, szale,
szaliki, t-shirty z krótkim rękawem, szlafroki, szorty, trencze,
wiatrówki, ubrania codzienne, 35 sprzedaż takich towarów
jak: apaszki, baletki, bandany, berety, bermudy, bezrękawniki,
bielizna, bikini, blezery, bluzki, bluzy, bojówki, botki, bryczesy, buty, chodaki, chustki [apaszki], chusty [odzież], czapki,
czepki, garnitury męskie, damskie, krawaty, kapelusze, kapcie, kaszkiety, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule,
koszulki, kurtki, sukienki, nakrycia głowy dla dzieci, kobiet
i mężczyzn, obuwie dla kobiet, mężczyzn i dzieci, odzież ciążowa, odzież codzienna, odzież dla kobiet, mężczyzn i dzieci,
odzież ze skóry, paski, parea, palta, płaszcze, piżamy podko-
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szulki, rękawice, rękawiczki, rajstopy, skarpetki i pończochy,
spódnice spodnie, dresy, staniki, swetry, szale, szaliki, T-shirty
z krótkim rękawem, szlafroki szorty, trencze, wiatrówki, ubrania codzienne, imitacje skóry, kopertówki kosmetyczki, kuferki, kufry i walizki, plecaki, portmonetki, parasole, torby, teczki,
zestawy podróżne.
518255
(220) 2020 09 14
07410/2020
(320) 2020 05 29
(330) CH
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO., LTD.,
Daegu, KR;
HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seul, KR
(540) (znak słowny)
(540) HYUNDAI
(510), (511) 9 reostaty, przekaźniki elektryczne, zamykacze
obwodów elektrycznych, transformatory, konwertery elektryczne, wyłącznik wysokiego napięcia, maszyny do dystrybucji energii elektrycznej, wyłączniki obwodu niskiego
i średniego napięcia, wyłączniki obwodu, czujnik do silników,
mierniki, czujnik ciśnienia w oponach, tablice rozdzielcze,
skrzynki rozdzielcze, baterie słoneczne, panele z ogniwami
słonecznymi, moduły słoneczne, moduły energii słonecznej
do generatorów, generatory energii słonecznej, automatyczne elektryczne urządzenia sterujące, roboty laboratoryjne,
roboty, oprogramowanie do sterowania robotami, oprogramowanie komputerowe do pobierania dla statków do kontrolowania ruchu statków, nadajniki radarowe, odbiorniki radarowe, systemy radarowe, radary i komponenty okrętowe,
satelity do transmisji sygnałów, urządzenia do globalnego
systemu pozycjonowania, maszyny i przyrządy komunikacyjne dla statków, urządzenia komunikacyjne do statków,
urządzenia do transmisji komunikacji, automatyczny system pilota dla statków, elektryczne i elektroniczne instalacje
do nadzoru wideo, urządzenie nawigacyjne GPS, urządzenia
do magazynowania energii w postaci baterii, oprogramowanie w postaci aplikacji do smartfonów, urządzenia nawigacyjne do pojazdów, czujniki, sprzęt komputerowy do samochodów, oprogramowanie komputerowe do samochodów,
urządzenia ostrzegające przed przednią kolizją, elektroniczne jednostki sterujące, kamery do samochodów, czujniki
wykrywające przyspieszenie, czujniki do określania przyspieszenia, czujniki do pomiaru przyspieszenia do samochodów,
czujnik zasięgu, urządzenia pomiarowe do wykrywania odległości między samochodami, boczny czujnik odległości
do samochodów, boczny czujnik bezpieczeństwa do samochodów, urządzenia sterujące do elektronicznych czujników
samochodowych, czujniki radarowe do procesorów sygnałów czujników samochodowych i urządzeń sterujących,
awaryjne elektroniczne urządzenia hamujące do samochodów, elektroniczny tempomat do samochodów, elektroniczne urządzenia wspomagające tempomat do samochodów, elektroniczne urządzenia wspomagające parkowanie
do samochodów, elektryczne urządzenia do monitorowania
bezpieczeństwa, oprogramowanie AVN (ang. Audio Video
Navigation) do prostych płatności w pojeździe, aplikacje
(oprogramowanie) do smartfonów do prostych płatności
w pojazdach, aplikacje (oprogramowanie) do smartfonów,
które można łączyć z systemami w pojazdach, ładowarki
do baterii elektrycznych, baterie, czarna skrzynka do samochodów [urządzenia do rejestracji danych], platforma oprogramowania komputerowego do zintegrowanego sterowania samojezdnym pojazdem, programy aplikacji do smartfonów do współdzielenia jazdy samochodem, oprogramowanie aplikacji do smartfonów do rezerwacji w wypożyczalni
samochodów, oprogramowanie aplikacji do smartfonów
do usług informacyjnych związanych z historią informacji
(210)
(310)
(731)
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o jeździe, zarządzaniem lokalizacją parkowania, informacjami
dotyczącymi jazdy, zarządzaniem statusem pojazdu i materiałami handlowymi, sprzęt komputerowy, komponenty
do systemów komputerowych, digitizery.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)
(540)
(540)

518276
(220) 2020 09 14
KAWULSKI MACIEJ FUTURE SPACE, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
GENESIS

(531) 07.03.02, 26.04.22, 26.15.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 transmisja programów tv, 41 działalność
rozrywkowa i kulturalna, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja programów telewizyjnych i radiowych, nagrywanie filmów (filmowanie), montaż filmów, dystrybucja
i wypożyczanie filmów, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie,
dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, udostępnianie filmów online nie do pobrania.
518720
(220) 2020 09 25
INTERPRIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Washster
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, pliki multimedialne do pobrania, publikacje elektroniczne, kodowane karty lojalnościowe, 35 usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm,
usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem
i prowadzeniem franczyz, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych
lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, usługi promocyjne
i reklamowe, publikacja treści reklamowych, organizowanie
konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie
nimi, 37 usługi pralni, pranie odzieży, bielizny pościelowej,
bielizny stołowej, ręczników, tkanin, zasłoni i firan, dywanów,
pościeli, narzut, koców, regeneracja i czyszczenie odzieży
skórzanej i skór, usługi w zakresie prasowania i maglowania,
informacja w zakresie usług pralniczych.
(210)
(731)

518863
(220) 2020 09 22
LV solution společnost s ručenim omezeným,
Czeski Cieszyn, CZ
(540) (znak słowny)
(540) betters
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, oprogramowanie
komputerowe, w tym oprogramowanie do urządzeń mobilnych, gry elektroniczne, wszystkie dotyczące gier hazardowych w szczególności zakładów wzajemnych, w tym organizowanych przez sieć Internet (online), urządzenia, maszyny
(210)
(731)
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i terminale do gier hazardowych w szczególności zakładów
wzajemnych, w tym organizowanych przez sieć Internet (online), części i wyposażanie do tych produktów, 28 gry i zabawki, gry hazardowe w szczególności zakłady wzajemne,
w tym organizowane przez sieć Internet (online), urządzenia,
maszyny i terminale do gier hazardowych w szczególności
zakładów wzajemnych, w tym organizowanych przez sieć
Internet (online), części i wyposażanie do tych produktów,
41 usługi rozrywkowe, gry hazardowe w szczególności zakłady wzajemne, w tym organizowane przez sieć Internet
(online), urządzenia, maszyny i terminale do gier hazardowych w szczególności zakładów wzajemnych, w tym organizowanych przez sieć Internet (online), części i wyposażanie
do tych produktów, udostępnianie obiektów wykorzystywanych do udostępniania gier hazardowych w szczególności
zakładów wzajemnych, w tym organizowanych przez sieć
Internet (online), wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone także online z komputerowej bazy danych, telefonicznie lub z a pomocą internetu, usługi informacyjne i doradcze
w zakresie wszystkich uprzednio wymienionych.
(210)
(731)
(540)
(540)

519267
(220) 2020 10 08
I.D.C. Holding, a.s., Bratysława, SK
(znak słowno-graficzny)
ORYGINAŁ GÓRALKI Z CZEKOLADĄ

(531) 08.01.22, 08.01.25, 08.01.19, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciasto o przedłużonej trwałości, wypieki,
wyroby cukiernicze, czekolada, desery, ciasta, ciasteczka, słodycze o smaku owocowym, słodycze zawierające
owoce, słodycze wykonane z cukru, słodycze nadziewane,
wafle, wyroby cukiernicze do ozdabiania choinek, jadalne ozdoby na choinki, wafle czekoladowe, rurki waflowe,
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, słodycze, artykuły
spożywcze ze zbóż.
(210)
(731)
(540)
(540)

519269
(220) 2020 10 08
I.D.C. Holding, a.s., Bratysława, SK
(znak słowno-graficzny)
ORYGINAŁ GÓRALKI ORZECHOWE

(531) 05.07.06, 08.01.25, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciasto o przedłużonej trwałości, wypieki,
wyroby cukiernicze, czekolada, desery, ciasta, ciasteczka, słodycze o smaku owocowym, słodycze zawierające
owoce, słodycze wykonane z cukru, słodycze nadziewane,
wafle, wyroby cukiernicze do ozdabiania choinek, jadalne ozdoby na choinki, wafle czekoladowe, rurki waflowe,
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, słodycze, artykuły
spożywcze ze zbóż.
(210) 519273
(220) 2020 10 08
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława, SK
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ORYGINAŁ GÓRALKI NUGATOWE

(540) ORYGINAŁ GÓRALKI PEANUT BUTTER

(531)

(531) 05.07.21, 08.03.25, 08.01.25, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciasto o przedłużonej trwałości, wypieki,
wyroby cukiernicze, czekolada, desery, ciasta, ciasteczka, słodycze o smaku owocowym, słodycze zawierające
owoce, słodycze wykonane z cukru, słodycze nadziewane,
wafle, wyroby cukiernicze do ozdabiania choinek, jadalne ozdoby na choinki, wafle czekoladowe, rurki waflowe,
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, słodycze, artykuły
spożywcze ze zbóż.

08.01.10, 08.01.25, 08.01.19, 05.07.21, 25.01.17, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 ciasto o przedłużonej trwałości, wypieki,
wyroby cukiernicze, czekolada, desery, ciasta, ciasteczka, słodycze o smaku owocowym, słodycze zawierające
owoce, słodycze wykonane z cukru, słodycze nadziewane,
wafle, wyroby cukiernicze do ozdabiania choinek, jadalne ozdoby na choinki, wafle czekoladowe, rurki waflowe,
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, słodycze, artykuły
spożywcze ze zbóż.
(210)
(731)
(540)
(540)

519276
(220) 2020 10 08
I.D.C. Holding, a.s., Bratysława, SK
(znak słowno-graficzny)
ORYGINAŁ GÓRALKI MLECZNE

(531) 08.01.25, 08.03.01, 25.01.15, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciasto o przedłużonej trwałości, wypieki,
wyroby cukiernicze, czekolada, desery, ciasta, ciasteczka, słodycze o smaku owocowym, słodycze zawierające
owoce, słodycze wykonane z cukru, słodycze nadziewane,
wafle, wyroby cukiernicze do ozdabiania choinek, jadalne ozdoby na choinki, wafle czekoladowe, rurki waflowe,
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, słodycze, artykuły
spożywcze ze zbóż.
(210)
(731)
(540)
(540)

519279
(220) 2020 10 08
I.D.C. Holding, a.s., Bratysława, SK
(znak słowno-graficzny)
ORYGINAŁ GÓRALKI KOKOSOWE

(531) 05.07.06, 08.01.25, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15, 05.03.11
(510), (511) 30 ciasto o przedłużonej trwałości, wypieki,
wyroby cukiernicze, czekolada, desery, ciasta, ciasteczka, słodycze o smaku owocowym, słodycze zawierające
owoce, słodycze wykonane z cukru, słodycze nadziewane,
wafle, wyroby cukiernicze do ozdabiania choinek, jadalne ozdoby na choinki, wafle czekoladowe, rurki waflowe,
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, słodycze, artykuły
spożywcze ze zbóż.
(210) 519281
(220) 2020 10 08
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława, SK
(540) (znak słowno-graficzny)

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

519397
(220) 2018 03 13
HelloWork Oy, Vantaa, FI
(znak słowno-graficzny)
HelloWork

(531) 24.17.25, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie, elektroniczne bazy danych,
oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych,
35 przetwarzanie danych do celów administracyjnych, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu,
przetwarzanie danych z listy płac [dla osób trzecich], rachunkowość, księgowość i audyt, doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji
pracowników, usługi w zakresie pracowników tymczasowych, leasing pracowniczy, outsourcing [doradztwo biznesowe], analizy, badania oraz usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej, gromadzenie informacji dla firm,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 42 hosting,
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa
[SaaS], platforma jako usługa [PaaS], rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, udostępnianie online oprogramowania nie do pobrania.
(210) 519440
(220) 2020 10 13
(731) KUSTRA MATYLDA BREAD MORNING, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Bread Morning
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów,
preparaty do pieczenia i drożdże, cukry, naturalne słodziki,
polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, dania gotowe i wytrawne przekąski.
519523
(220) 2020 10 14
IMPOSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grotniki
(540) (znak słowny)
(540) MY BUNNY
(510), (511) 6 dzieła sztuki nie z metali szlachetnych, 14 biżuteria nie z metali szlachetnych, 24 dzianiny, bielizna domowa,
bielizna pościelowa, bielizna stołowa niepapierowa, bieżniki,
serwety i serwetki stołowe, kapy, narzuty i przykrycia na łóżka, koce i pledy do użytku domowego, kotary i zasłony z surowców włókienniczych, poszewki i pokrowce na poduszki,
(210)
(731)
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ręczniki tekstylne, 25 odzież, odzież z materiałów włókienniczych, odzież z surowców włókienniczych, odzież dzianinowa, paski do odzieży, chusty, szale, szaliki, wyroby pończosznicze, nakrycia głowy.

(540) PROTEGERCOV

519526
(220) 2020 10 14
IMPOSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grotniki
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 26.05.04, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 środki dezynfekcyjne, preparaty dezynfekcyjne oparte na kwasie podchlorawym, środki do sterylizacji,
10 odzież ochronna medyczna, odzież ochronna przeciwepidemiczna do celów medycznych, maski ochronne do celów medycznych, maski ochronne do celów sanitarnych,
maski ochronne przeciwepidemiczne do celów medycznych, przyłbice ochronne medyczne, przyłbice ochronne przeciwepidemiczne do celów medycznych, rękawice
do celów medycznych, rękawice do celów sanitarnych, rękawice ochronne przeciwepidemiczne do celów medycznych,
kombinezony ochronne medyczne, kombinezony ochronne przeciwepidemiczne do celów medycznych, lampy UV
do stosowania w medycynie, lampy UV przeciwepidemiczne
do celów medycznych, 11 urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do dekontaminacji, urządzenia do zamgławiania, śluzy dezynfekcyjne, bramki do dezynfekcji, komory dezynfekcyjne, szafki dezynfekcyjne, stojaki dezynfekcyjne, dozowniki
środków do dezynfekcji, urządzenia do sterylizacji.

(210)
(731)

(531) 29.01.08, 03.05.01, 03.05.24, 03.05.26
(510), (511) 6 dzieła sztuki nie z metali szlachetnych, 14 biżuteria nie z metali szlachetnych, 24 dzianiny, bielizna domowa,
bielizna pościelowa, bielizna stołowa niepapierowa, bieżniki,
serwety i serwetki stołowe, kapy, narzuty i przykrycia na łóżka, koce i pledy do użytku domowego, kotary i zasłony z surowców włókienniczych, poszewki i pokrowce na poduszki,
ręczniki tekstylne, 25 odzież, odzież z materiałów włókienniczych, odzież z surowców włókienniczych, odzież dzianinowa, paski do odzieży, chusty, szale, szaliki, wyroby pończosznicze, nakrycia głowy.
519894
(220) 2020 10 23
VALLUM TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PROTEGER
(510), (511) 5 środki dezynfekcyjne, preparaty dezynfekcyjne oparte na kwasie podchlorawym, środki do sterylizacji,
10 odzież ochronna medyczna, odzież ochronna przeciwepidemiczna do celów medycznych, maski ochronne do celów medycznych, maski ochronne do celów sanitarnych,
maski ochronne przeciwepidemiczne do celów medycznych, przyłbice ochronne medyczne, przyłbice ochronne przeciwepidemiczne do celów medycznych, rękawice
do celów medycznych, rękawice do celów sanitarnych, rękawice ochronne przeciwepidemiczne do celów medycznych,
kombinezony ochronne medyczne, kombinezony ochronne przeciwepidemiczne do celów medycznych, lampy UV
do stosowania w medycynie, lampy UV przeciwepidemiczne
do celów medycznych, 11 urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do dekontaminacji, urządzenia do zamgławiania, śluzy dezynfekcyjne, bramki do dezynfekcji, komory dezynfekcyjne, szafki dezynfekcyjne, stojaki dezynfekcyjne, dozowniki
środków do dezynfekcji, urządzenia do sterylizacji.
(210)
(731)

519897
(220) 2020 10 23
VALLUM TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

519982
(220) 2020 10 24
MAŁOPOLSKA IZBA RZEMIOSŁA
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) TARGI Z OKAZJI ŚWIĘTA RZEMIOSŁA POLSKIEGO
ORGANIZOWANE PRZEZ MAŁOPOLSKĄ IZBĘ
RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych, usługi w zakresie dystrybucji
materiałów reklamowych, usługi reklamowe i marketingowe,
usługi w zakresie organizowania i prowadzenia aukcji publicznych, usługi w zakresie organizowania oraz obsługi jarmarków
handlowych i imprez handlowych, usługi w zakresie pokazów
towarów, usługi promocji sprzedaży dla osób trzecich, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam,
usługi w zakresie wynajmowania stoisk handlowych i usługowych na czas trwania festynów, jarmarków i innych imprez
handlowych, rozrywkowych lub sportowych, usługi w zakresie
sprzedaży różnorodnych towarów spożywczych i przemysłowych w tym na: festynach, jarmarkach, festiwalach, innych imprezach handlowych lub rozrywkowych i poprzez sieci komputerowe, promowanie zachowań prozdrowotnych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, 41 usługi w zakresie organizowania i obsługi
imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych, usługi
w zakresie organizowania i obsługi konferencji i zjazdów, usługi w zakresie organizowania konkursów rozrywkowych, kulturalnych i zawodów sportowych, usługi w zakresie organizowania i obsługi wystaw i targów rozrywkowych, kulturalnych
i sportowych, usługi w zakresie organizowania balów i zabaw,
usługi w zakresie publikowania tekstów innych niż reklamowe,
usługi w zakresie wynajmowania powierzchni takich jak: sceny
otwarte, namioty, zadaszenia, pawilony - nie związane trwale
z gruntem na cele rozrywkowe, usługi w zakresie realizacji filmów i fotografii, usługi edukacyjne.
(210)
(731)

519985
(220) 2020 10 24
MAŁOPOLSKA IZBA RZEMIOSŁA
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, Kraków
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) TRADYCYJNY JARMARK ŚWIĘTEGO MICHAŁA
ORGANIZOWANY PRZEZ MAŁOPOLSKĄ IZBĘ
RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizowania targów
i wystaw handlowych i reklamowych, usługi w zakresie dystrybucji materiałów reklamowych, usługi reklamowe i marketingowe, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia
aukcji publicznych, usługi w zakresie organizowania oraz
obsługi jarmarków handlowych i imprez handlowych, usługi w zakresie pokazów towarów, usługi promocji sprzedaży
dla osób trzecich, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, usługi w zakresie wynajmowania
stoisk handlowych i usługowych na czas trwania festynów,
jarmarków i innych imprez handlowych, rozrywkowych lub
sportowych, usługi w zakresie sprzedaży różnorodnych towarów spożywczych i przemysłowych w tym na: festynach,
jarmarkach, festiwalach, innych imprezach handlowych lub
rozrywkowych i poprzez sieci komputerowe, promowanie
zachowań prozdrowotnych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
41 usługi w zakresie organizowania i obsługi imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych, usługi w zakresie organizowania i obsługi konferencji i zjazdów, usługi w zakresie
organizowania konkursów rozrywkowych, kulturalnych i zawodów sportowych, usługi w zakresie organizowania i obsługi wystaw i targów rozrywkowych, kulturalnych i sportowych, usługi w zakresie organizowania balów i zabaw, usługi
w zakresie publikowania tekstów innych niż reklamowe, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni takich jak : sceny
otwarte, namioty, zadaszenia, pawilony - nie związane trwale
z gruntem na cele rozrywkowe, usługi w zakresie realizacji
filmów i fotografii, usługi edukacyjne.
520017
(220) 2020 10 28
BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPOTDATA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01, 26.13.25, 26.11.12
(510), (511) 9 oprogramowanie do prognoz rynkowych,
oprogramowanie komputerowe do automatyzacji hurtowni
danych, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi public relations, usługi
w zakresie targów i wystaw handlowych, usługi w zakresie
wystaw i prezentacji produktów, administrowanie dotyczące
marketingu, administrowanie konkursami w celach reklamowych, administrowanie programami motywacyjnymi w celu
promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich,
administrowanie zawodami w celach reklamowych, agencja
public relations, agencje reklamowe, aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, analiza
odbioru reklamy, analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy,
analizy odbioru reklamy, analizy w zakresie reklamy, dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, dostar-
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czanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji
marketingowej, dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie informacji na temat reklamy, dostarczanie przewodników reklamowych do przeszukiwania konsultowanych online, działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, gromadzenie informacji związanych z reklamą, indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, informacja marketingowa,
kampanie marketingowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych
w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, kompilacja
ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku
w Internecie, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, kompilacja reklam, kompilacja statystyk związanych z reklamą, marketing afiliacyjny, marketing
bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing dotyczący promocji, marketing finansowy, marketing handlowy [inny niż
sprzedaż], marketing imprez i wydarzeń, marketing internetowy, marketing referencyjny, marketing telefoniczny, marketing towarów i usług na rzecz innych, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania,
oceny szacunkowe do celów marketingowych, ogłoszenia
drobne, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych
na rzecz innych, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja
i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizowanie
i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych
na rzecz osób trzecich, organizowanie i przeprowadzanie
wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowania nagród
w celach promocyjnych, organizowanie losowania nagród
w celach reklamowych, planowanie strategii marketingowych, pośrednictwo w zakresie reklamy, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentacja firm oraz ich towarów i usług
w Internecie, produkcja filmów reklamowych, produkcja
i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja
materiałów reklamowych i reklam, produkcja materiałów reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych,
produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, produkcja
nagrań wideo w celach marketingowych, produkcja reklam,
produkcja wizualnych materiałów reklamowych, profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, projektowanie badań marketingowych, projektowanie broszur reklamowych, projektowanie logo reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, promocja online sieci komputerowych
i stron internetowych, promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie działalności gospodarczej, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych,
promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów
za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług
osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne,
promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez preferowany przez klienta
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program, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, promowanie
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych
sieci komputerowych, promowanie usług finansowych
i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, promowanie
usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, promowanie wydarzeń specjalnych, przygotowanie i rozmieszczanie reklam, przygotowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie audiowizualnych prezentacji do użytku w reklamie, przygotowywanie dokumentów reklamowych, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie i umieszczanie reklam
na rzecz osób trzecich, przygotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie materiałów
promocyjnych i merchandisingowych dla osób trzecich,
przygotowywanie planów marketingowych, publikowanie
materiałów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych online, publikowanie tekstów reklamowych, redagowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama banerowa,
reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama biznesowych
stron internetowych, reklama i marketing, reklama i usługi
reklamowe, reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama promocyjna projektów
badawczych, reklama towarów i usług sprzedawców on-line
za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania,
reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama w czasopismach,
reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama
w Internecie dla osób trzecich, reklama w prasie popularnej
i profesjonalnej, reklama, w tym promowanie produktów
i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem telefonu,
reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, reklama za pośrednictwem sieci
telefonii komórkowej, reklama zewnętrzna, reklamowe
i sponsorowane teksty (tworzenie -), reklamy on-line, reklamy
prasowe (przygotowywanie -), reklamy telewizyjne, reprodukcja materiału reklamowego, rozwijanie koncepcji reklamowych, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą,
rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, sporządzanie raportów do celów marketingowych, teksty (tworzenie reklamowych i sponsorowanych -), telemarketing, tworzenie reportaży reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących handel on-line w Internecie, udostępnianie raportów marketingowych, udzielanie informacji dotyczących marketingu, udzielanie informacji
związanych z reklamą, umieszczanie reklam, usługi agencji
reklamowych, usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania
sponsorów, usługi marketingowe, usługi marketingowe
świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi
marketingu bezpośredniego, usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], usługi merchandisingu, usługi
ogłoszeniowe do celów reklamowych, usługi planowania
w zakresie reklamy, usługi promocji działalności gospodar-
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czej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone
za pośrednictwem telefonu, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, usługi
promocyjne i reklamowe, usługi promocyjne świadczone
za pośrednictwem telefonu, usługi promocyjno - marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych,
usługi reklamowe, usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości,
usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, usługi reklamowe dotyczące gazet, usługi reklamowe i marketingowe,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą
mediów społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga,
usługi reklamowe i marketingowe on-line, usługi reklamowe
i promocyjne, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie
sprzedaży, usługi reklamowe mające na celu promowanie
handlu elektronicznego, usługi reklamowe na rzecz innych,
usługi reklamowe, promocyjne i public relations, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe w zakresie promocji
usług maklerskich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych
produktów, usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi
reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu,
usługi reklamowe związane z książkami, usługi reklamowe
związane z pracami publicznymi, usługi reklamowe związane z robotami publicznymi, usługi reklamy graficznej, usługi
reklamy prasowej, usługi reklamy zewnętrznej, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie marketingu
gospodarczego, usługi w zakresie marketingu baz danych,
usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw
za pośrednictwem Internetu i innych mediów, usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi w zakresie
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi w zakresie promocji działalności
gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, usługi
w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi w zakresie reklamy graficznej, usługi
w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie reklamy prasowej, usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie tożsamości
korporacyjnej, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), usługi
w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca i czasu w mediach], usługi wprowadzania produktów na rynek, usługi
współpracy z blogerami, usługi zarządzania społecznością
online, usługi związane z publiczną prezentacją produktów,
wprowadzanie na rynek nowych produktów, wsparcie
w dziedzinie komercjalizacji produktów, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, wyświetlanie reklam dla osób
trzecich, wykonywanie materiałów reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych, zamieszczanie ogłoszeń dla osób
trzecich, zapewnianie rankingów użytkowników w celach
handlowych lub reklamowych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie promocją sławnych osób, zawieranie umów reklamowych na rzecz innych, zawieranie umów w zakresie reklamy
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i promocji na rzecz osób trzecich, zestawianie reklam w celu
wykorzystania ich jako strony internetowe, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych,
analizy i raporty statystyczne, raporty z analiz rynkowych,
analizy prognoz ekonomicznych do celów działalności gospodarczej, ekonomiczne prognozy, prognozowanie wydarzeń gospodarczych, prognozy ekonomiczne do celów prowadzenia działalności gospodarczej, prognozy i analizy ekonomiczne, prognozy rynkowe, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub
Internetu, usługi finansowe świadczone przez Internet, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu
i za pomocą telefonu, usługi finansowe świadczone za pomocą środków elektronicznych, usługi finansowe z zakresu
zarządzania majątkiem, usługi finansowe związane z działalnością gospodarczą, usługi informacyjne dotyczące rachunków bankowych, usługi pośrednictwa finansowego, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń,
usługi doradcze dotyczące umów ubezpieczeniowych, usługi doradcze dotyczące roszczeń ubezpieczeniowych, usługi
doradcze i informacyjne dotyczące pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń, usługi
informacyjne i konsultacyjne w zakresie ubezpieczeń i finansów, usługi informacyjne i doradztwo dotyczące warunków
ubezpieczeń, usługi informacyjne związane z ubezpieczeniem, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi
w zakresie szacowania i wycen mienia, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi wyceny antyków [ocena], udzielanie informacji, konsultacji i porad w dziedzinie wyceny finansowej, udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, usługi wyceny mienia i majątku, usługi wyceny
nieruchomości, wycena finansowa majątku osobistego i nieruchomości, wycena w kwestiach majątku nieruchomego,
wyceny finansowe nieruchomości, usługi w zakresie kredytowania i udzielania pożyczek, usługi w zakresie leasingu
i factoringu, usługi w zakresie operacji bankowych i opłat ratalnych, usługi organizacji sprzedaży ratalnej, usługi w zakresie pośrednictwa maklerskiego na giełdach, usługi giełdowe,
usługi bankowe, usługi w zakresie działalności finansowej,
doradztwo i analiza finansowa, badania finansowe, badania
finansowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem, usługi doradcze [finansowe] w zakresie badania wypadków, 38 udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, interaktywne
przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, interaktywne
usługi wideotekstowe, mobilne usługi medialne w postaci
elektronicznej transmisji medialnych treści rozrywkowych,
pakietowa transmisja danych i obrazów, przesyłanie danych
za pośrednictwem środków elektronicznych, przekazywanie
informacji za pomocą środków elektronicznych, przesyłanie
[transmisja] wiadomości, przesyłanie treści audio-wizualnych
za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, przesyłanie wiadomości, telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), telekomunikacja informacyjna, telematyczna komunikacja za pośrednictwem terminali komputerowych, telematyczna transmisja danych
i przekaz plików, transfer cyfrowy danych, transmisja danych,
transmisja danych na rzecz osób trzecich, transmisja danych,
wiadomości i informacji, transmisja dźwięku, wideo i informacji, transmisja dźwięku przez środki elektroniczne, transmisja dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja elektroniczna komunikatów pisemnych, transmisja filmów wideo, transmisja informacji do celów biznesowych, transmisja i odbiór [transmisja] informacji
z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej,
transmisja informacji giełdowych za pomocą mediów tele-
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komunikacyjnych, transmisja informacji poprzez systemy
komunikacji wideo, transmisja informacji poprzez kody telematyczne, transmisja informacji do celów domowych,
transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej, transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, transmisja informacji za pośrednictwem
elektronicznych sieci komunikacyjnych, transmisja krótkich
wiadomości, transmisja krótkich wiadomości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych
pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi,
transmisja nagrań dźwiękowych lub wizualnych za pośrednictwem sieci, transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja wiadomości
i aktualności, transmisja wiadomości i obrazów, usługi
agencji prasowej [komunikacja], usługi agencji prasowych,
usługi agencji prasowych w zakresie transmisji elektronicznej, użytkowanie elektronicznych sieci komunikacyjnych,
użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, użytkowanie systemów telekomunikacyjnych, wideokonferencje, wirtualne
pokoje rozmów [chatroom] zakładane poprzez wysyłanie
wiadomości tekstowych, wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie wiadomości, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, 41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, konferencje (organizowanie i obsługa), usługi
w zakresie szkoleń na odległość, usługi nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych, usługi dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line publikacji zawartych w tej
klasie, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów, 42 usługi hurtowni
danych [składowanie danych].
520252
(220) 2020 11 02
PROPOINT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) propoint SERVICES

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 26.04.01, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, urządzenia naukowe i laboratoryjne
do obróbki za pomocą energii elektrycznej, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia
optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia do badań
naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, 42 usługi naukowe
i technologiczne, testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości, usługi projektowania, usługi w zakresie
projektowania, usługi w zakresie technologii informacyjnych.
(210) 520433
(220) 2020 11 05
(731) TRAN THANH NGA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) N NICE NAIL&SPA LOUNGE

(531) 29.01.11, 27.05.01, 26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 44 masaż, aromaterapia, depilacja woskiem, fryzjerstwo, manicure, salony piękności, chirurgia plastyczna,
usługi klinik medycznych, usługi wizażu, chirurgia estetyczna.
(210)
(731)
(540)
(540)

520435
(220) 2020 11 05
TRAN THANH NGA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
NICE ORIGINAL ASIAN MASSAGE THERAPY

w formacie elektronicznym, organizacja subskrypcji usług
internetowych, porównywarki cen zakwaterowania, pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych
lub komputerowych [internet], skomputeryzowane usługi
w zakresie składania zamówień online, skomputeryzowane
zamówienia towarów, telemarketing, świadczenie usług porównania cen online, udostępnianie informacji dotyczących
produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania,
udostępnianie informacji o produktach konsumenckich
dotyczących laptopów, udostępnianie porad dotyczących
produktów konsumenckich w zakresie laptopów, udostępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, usługi porównywania cen, usługi
pośrednictwa związane z reklamowaniem, usługi w zakresie
porównywania zakupów, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie zamówień online, optymalizacja
stron internetowych, promocja online sieci komputerowych
i stron internetowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych
do wykorzystania w formie stron internetowych, kompilacja
ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony
internetowe, indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, usługi
w zakresie pozycjonowania marki, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi w zakresie
technologii informacyjnych, usługi w zakresie projektowania.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

(531) 29.01.11, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.14, 26.01.18
(510), (511) 44 masaż, aromaterapia, usługi klinik medycznych, usługi wizażu.
520594
(220) 2020 11 09
FUTSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubin
(540) (znak słowny)
(540) futso
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do tworzenia i projektowania stron internetowych, oprogramowanie
do wynajmowania przestrzeni reklamowej na stronach internetowych, oprogramowanie do projektowania reklam online
na stronach internetowych, oprogramowanie do osadzania
reklam on-line na stronach internetowych, oprogramowanie
do opracowywania stron internetowych, oprogramowanie
do operacji wykonywanych po stronie serwera [server-side],
klucze sieciowe USB do automatycznego uruchamiania URL
zaprogramowanych stron internetowych, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, elektroniczne przetwarzanie zamówień, gromadzenie, na rzecz
innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu
umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych usług, organizacja subskrypcji do czasopism
(210)
(731)

Nr ZT09/2020

520657
(220) 2020 11 09
FUNDACJA EKOENERGETYKI, Zielona Góra
(znak słowno-graficzny)
MOC fundacja ekoenergetyki

26.02.01, 26.02.07, 26.03.02, 26.03.04, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 35 badania opinii publicznej, organizacja konkursów w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie pokazów w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, przygotowywanie i prezentacja
pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama, reklama zewnętrzna, reklamy online, rozpowszechnianie broszur reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
w Internecie, rozpowszechnianie reklam, rozpowszechnianie
reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, 36 doradztwo związane z pomocą finansową do celów edukacyjnych, gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, gromadzenie funduszy na cele charytatywne poprzez sprzedaż znaczków
charytatywnych, organizowanie wydarzeń mających na celu
zbieranie funduszy na cele charytatywne, organizowanie
działań mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, organizacja zbiórek charytatywnych, organizowanie
zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], pozyskiwanie funduszy dla uniwersytetów, sponsorowanie działalności
rozrywkowej, sponsorowanie działalności sportowej, świadczenie usług charytatywnych w zakresie zbierania funduszy
dotyczących równoważenia emisji dwutlenku węgla, usługi
charytatywne, mianowicie usługi finansowe, usługi groma-

Nr ZT09/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

dzenia funduszy na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących, zbiórki funduszy na cele charytatywne, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy i sponsorowanie
finansowe, 41 przedszkola, usługi przedszkoli, nauczanie
przedszkolne, edukacja przedszkolna, usługi przedszkoli
[edukacja], usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka],
usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi dziecięcych placów zabaw, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, usługi edukacyjne dla dzieci
w postaci grup zabaw, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi w zakresie nauczania języków, usługi w zakresie nauczania języków obcych, usługi edukacyjne w zakresie
języków, usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych, usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla
osób wymagających specjalnej opieki, usługi edukacyjne
w zakresie ochrony środowiska, usługi edukacyjne związane
z ochroną środowiska, usługi edukacyjne w zakresie sprawności fizycznej, usługi edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy, usługi edukacyjne z zakresu uczenia pisania ręcznego,
usługi edukacji na poziomie podstawowym związane
z umiejętnością czytania i pisania, usługi edukacyjne z zakresu uczenia pisania na klawiaturze, usługi edukacyjne związane z tańcem, nauka tańca dla dzieci, usługi edukacyjne związane z odżywianiem, usługi edukacyjne związane z higieną,
usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z grami, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, świadczenie
usług edukacyjnych związanych z ekologią, świadczenie
usług edukacyjnych związanych z dietą, świadczenie usług
edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, świadczenie usług
edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, świadczenie
usług rozrywkowych dla dzieci, świadczenie usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych,
organizowanie konkursów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów artystycznych, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizacja
konkursów edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych] organizowanie konkursów
w celach szkoleniowych, organizowanie rozrywki, organizowanie kwizów, organizowanie koncertów, organizowanie
gier edukacyjnych, organizowanie wykładów, organizowanie
wykładów edukacyjnych, organizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie
imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie imprez w celach rozrywkowych, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie sympozjów edukacyjnych, organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizowanie programów szkoleniowych, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie zajęć
dydaktycznych, organizowanie zajęć rekreacyjnych, organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie turniejów rekreacyjnych, organizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie seminariów edukacyjnych, organizowanie seminariów
dotyczących edukacji, organizowanie seminariów związanych z edukacją, organizowanie seminariów dotyczących
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szkoleń, organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, organizowanie i prowadzenie warsztatów
szkoleniowych, organizowanie spotkań z dziedziny edukacji,
organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji,
organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, organizowanie edukacyjnych wycieczek z przewodnikiem, organizowanie wycieczek do celów szkoleniowych, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo zawodowe
(doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe [edukacja], dostarczanie informacji dotyczących edukacji, edukacja, edukacja [nauczanie], edukacja dorosłych,
edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, edukacja językowa, edukacja w dziedzinie posługiwania się komputerami, edukacja w zakresie świadomości ruchowej, edukacja zawodowa, edukacja zawodowa dla młodych ludzi, edukacja, rozrywka i sport, edukacyjne usługi
doradcze, informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi
doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe ], kształcenie na uniwersytetach i w szkołach wyższych, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy szkoleniowe,
kursy szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, kursy szkoleniowe dotyczące sprawności
fizycznej, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych,
kursy szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, nauczanie i,
szkolenia, nauczanie w szkołach średnich, obozy letnie rozrywka i edukacja], oddziały opieki dziennej [edukacyjne],
opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja
i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja sympozjów dotyczących
edukacji, organizacja sympozjów dotyczących szkoleń, organizacja szkoleń, organizacja wystaw do celów kulturalnych
lub edukacyjnych, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, organizowanie
festiwali do celów edukacyjnych, organizowanie festiwali
w celach edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach
szkoleniowych, organizowanie festynów w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie i prowadzenie kursów w szkołach dziennych dla dorosłych, organizowanie
i prowadzenie seminariów i warsztatów szkolenia, organizowanie i prowadzenie targów do celów akademickich, organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych,
organizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie i przeprowadzanie targów w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących edukacji,
organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie
konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, organizowanie kongresów edukacyjnych, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych w instytutach dydaktycznych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie programów szkolenia młodzieży, organizowanie seminariów edukacji ustawicznej, organizowanie semi-
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nariów szkoleniowych, organizowanie seminariów w celach
edukacyjnych, organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, organizowanie uczestnictwa uczniów
w kursach edukacyjnych, organizowanie uczestnictwa
uczniów w zajęciach edukacyjnych, organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, organizowanie
widowisk w celach edukacyjnych, organizowanie wystaw
do celów edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie zawodów [edukacja lub
rozrywka], 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, pokazy [do celów szkoleniowych, pokazy
edukacyjne, prowadzenie edukacyjnych wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie imprez edukacyjnych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, prowadzenie warsztatów szkolenia], prowadzenie wycieczek
do celów szkoleniowych, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych,
przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych, przeprowadzanie sprawdzianów edukacyjnych, przeprowadzanie wycieczek z przewodnikiem po miejscach o wartości kulturowej
do celów edukacyjnych, przygotowanie zawodowe dotyczące zapobiegania problemom zdrowotnym, przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkolenia], przyznawanie świadectw edukacyjnych, publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publikowanie tekstów edukacyjnych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, seminaria edukacyjne, sprawdziany edukacyjne, sympozja związane z edukacją,
szkolenia dla dorosłych, szkolenia edukacyjne, szkolenia nauczycieli, szkolenia ruchowe dla dzieci, szkolenia w zakresie
kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci, szkolenia w zakresie
kwalifikacji zawodowych, szkolenia w zakresie odżywiania,
szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej,
szkolenia w zakresie zajęć sportowych, szkolenie i instruktaż,
szkolenie personelu niemedycznego w zakresie opieki nad
dziećmi, szkolenie w oparciu o komputery, szkolenie w zakresie ćwiczeń grupowych, szkolenie w zakresie higieny,
szkolenie w zakresie sprawności fizycznej, szkolenie związane z karierą zawodową, udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi, udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi przygotowujących do wykonywania określonych zawodów, udostępnianie obiektów i sprzętu
do pokazywania filmów, widowisk. sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, udostępnianie obiektów
i sprzętu na szkolenia dla młodych ludzi, udostępnianie obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci,
usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem usługi warsztatów [szkolenia],
usługi doradcze w zakresie edukacji, usługi doradcze w zakresie szkoleń, usługi doradztwa dotyczące opracowywania
kursów szkoleniowych, usługi doradztwa edukacyjnego,
usługi doradztwa związane z przedmiotami akademickimi,
usługi dotyczące edukacji technologicznej, usługi edukacji
dla dorosłych, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zagadnień środowiskowych, usługi edukacyjne dla przemysłu, usługi edukacyjne dotyczące kompu-
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terów, usługi edukacyjne dotyczące ochrony środowiska,
usługi edukacyjne dotyczące przemysłu, usługi edukacyjne
dotyczące technologii informacyjnej, usługi edukacyjne dotyczące zastosowania oprogramowania komputerowego,
usługi edukacyjne dotyczące zastosowania systemów komputerowych, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi
edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, usługi edukacyjne oparte na systemach komputerowych, usługi edukacyjne świadczone przez instytuty
doskonalenia zawodowego, usługi edukacyjne świadczone
przez instytuty szkolnictwa wyższego, usługi edukacyjne
świadczone przez szkoły, usługi edukacyjne świadczone
przez szkoły średnie wyższego poziomu, usługi edukacyjne
świadczone przez szkoły w zakresie nauczania języków obcych, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły wyższe,
usługi edukacyjne świadczone przez uniwersytety, usługi
edukacyjne świadczone przez wyższe uczelnie [akademie],
usługi edukacyjne w postaci kursów na poziomie uniwersyteckim, usługi edukacyjne w szkołach średnich, usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, usługi edukacyjne
w zakresie szkół średnich, usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych, usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów instruktażowych, usługi edukacyjne
związane ze szkoleniami zawodowymi, usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, usługi egzaminowania (edukacyjne),
usługi informacyjne dotyczące edukacji, usługi instruktażowe i szkoleniowe, usługi instytutów edukacyjnych, usługi
konsultacyjne w zakresie szkolenia inżynierów, usługi kształcenia praktycznego, usługi nauczania w zakresie metod pedagogicznych, usługi organizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, usługi placów zabaw, usługi placówek
edukacyjnych zapewniających kursy instruktażowe, usługi
rozrywkowe w postaci organizowania społecznych imprez
rozrywkowych, usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, usługi szkolenia zawodowego, usługi szkoleniowe
dla przemysłu, usługi szkoleniowe dotyczące zdrowia zawodowego, usługi szkoleniowe w dziedzinie edukacji komputerowej, usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania
dobrej kondycji fizycznej, usługi szkoleniowe w zakresie
zdrowia i bezpieczeństwa, usługi szkół [edukacja], usługi
szkół wyższych w zakresie szkoleń inżynieryjnych, usługi
świadczone przez placówki oświatowe, usługi uniwersytetów, usługi w zakresie kształcenia uniwersyteckiego, usługi
w zakresie organizacji i prowadzenia kursów szkoleniowych, usługi w zakresie szkolenia i kształcenia zawodowego, usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, usługi w zakresie szkolenia zawodowego, usługi w zakresie wystaw w celach edukacyjnych, usługi w zakresie zapewniania kursów
szkoleniowych, warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, wyznaczanie standardów edukacyjnych, wyższe uczelnie {edukacja], zapewnianie edukacji, zapewnianie kursów edukacyjnych, zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z komputerami, zapewnianie kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych na poziomie podyplomowym, zapewnianie kursów
szkoleniowych na poziomie szkoły średniej, zapewnianie
kursów szkoleniowych na poziomie szkoły wyższej, zapewnianie pokazów edukacyjnych, zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności zawodowych, zarządzanie usługami
edukacyjnymi, 42 projektowanie placówek w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi, 44 opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się.
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520771
(220) 2020 11 10
LA PERLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smart lift
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 10 Elektroterapeutyczne przyrządy do kuracji
ujędrniających, 44 Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetycznej
pielęgnacji ciała.
520824
(220) 2020 11 13
PEAKSALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Peaksales
(510), (511) 35 Zawieranie transakcji handlowych na rzecz
innych, przez sklepy online, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, Zapewnianie konsumentom rekomendacji
o towarach w celach handlowych, Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich,
Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób
trzecich, Porównywarki cen zakwaterowania, Porady odnośnie handlu wymiennego, Notowania cenowe towarów
lub usług, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, Nabywanie towarów i usług dla innych firm,
Nabywanie dostępu do kanałów telewizyjnych, Konsultacje
w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, Informacje na temat rankingu sprzedaży produktów, Informacje
na temat metod sprzedaży, Informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług,
Gromadzenie proponowanych ofert w przetargach, Gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych usług, Elektroniczne przetwarzanie
zamówień, Dostarczanie informacji konsumentom na temat
towarów i usług, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji dotyczących produktów
konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Doradztwo
w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, Analiza cen, Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, Zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji
na rzecz osób trzecich, Zarządzanie promocyjne na rzecz
osobistości sportowych, Zarządzanie promocją sławnych
osób, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie
modelek i modeli do reklamy, Zapewnianie modelek i modeli do celów promocyjnych, Zamieszczanie ogłoszeń dla osób
trzecich, Wyświetlanie reklam dla osób trzecich, Wydawanie
ulotek reklamowych, Wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, Wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, Wprowadzanie na rynek nowych produktów, Usługi
(210)
(731)
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współpracy z blogerami, Usługi wprowadzania produktów
na rynek, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi w zakresie reklamy, Usługi reklamy graficznej, Usługi reklamowe
za pośrednictwem Internetu, Usługi marketingowe, Usługi
agencji reklamowych, Umieszczanie reklam, Reklama i usługi
reklamowe, Reklama i marketing, Reklama banerowa, Reklama, Redagowanie tekstów reklamowych, Publikacja reklam,
Promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych,
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promocja sprzedaży, Promocja serii filmów na rzecz osób trzecich, Promocja,
reklama i marketing stron internetowych on-line, Promocja
online sieci komputerowych i stron internetowych, Projektowanie ulotek reklamowych, Projektowanie materiałów
reklamowych, Projektowanie logo reklamowych, Projektowanie broszur reklamowych, Projektowanie badań marketingowych, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Produkcja wizualnych materiałów
reklamowych, Produkcja reklam telewizyjnych i radiowych,
Produkcja reklam kinowych, Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, Modelki i modele do celów reklamowych i promocji sprzedaży, Negocjowanie kontraktów
reklamowych, Ocena skutków wywieranych przez działania
reklamowe na odbiorców, Oferowanie próbek produktów,
Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych
i reklamowych, Opracowywanie kampanii promocyjnych,
Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych
na rzecz innych, Opracowywanie strategii i pomysłów
marketingowych, Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, Optymalizacja stron internetowych, Organizacja
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizacja
konkursów w celach reklamowych, Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, Planowanie strategii marketingowych, Pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej
dotycząca wizerunku firmy, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji działalności
gospodarczej, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług
w Internecie, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja
materiałów reklamowych i reklam, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, Marketing towarów
i usług na rzecz innych, Marketing telefoniczny, Marketing
referencyjny, Marketing internetowy, Marketing dotyczący promocji, Marketing bezpośredni, Kompilacja ogłoszeń
reklamowych do użytku w Internecie, Kampanie marketingowe, Informacja marketingowa, Gromadzenie informacji
związanych z reklamą, Indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, Elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, Dostarczanie
informacji na temat reklamy, Dostarczanie informacji marketingowych, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Dokonywanie uzgodnień
w zakresie reklamy, Badanie rynku, Analizy w zakresie reklamy, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Analiza
odbioru reklamy, Aktualizowanie informacji reklamowych
w komputerowej bazie danych, Agencje reklamowe, Administrowanie dotyczące marketingu, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów
na reklamy, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Biznesowe
usługi doradcze i konsultacyjne, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi
rekrutacji personelu.
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BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
520879
(220) 2020 11 12
CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(znak słowno-graficzny)
LARGA BY cersanit

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 wyroby sanitarne z ceramiki, ceramika łazienkowa, bidety, kompakty WC miski ustępowe, pisuary, sedesy,
płuczki ustępowe, zbiorniki do płuczek ustępowych, umywalki, postumenty i pół postumenty do umywalek, wanny
łazienkowe, kabiny natryskowe, brodziki, baterie umywalkowe, natryski, krany, armatura sanitarna, 20 meble łazienkowe,
meblowe wyposażenie łazienek, półki, lustra.
520946
(220) 2020 11 16
AMG COSMETICS CONCEPT-SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMG COSMETICS CONCEPT
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 3 kosmetyki i wyroby toaletowe, w tym: kremy,
żele, olejki, emulsje, spraye, kosmetyki do pielęgnacji skóry,
ciała, twarzy, rąk i do pielęgnacji stóp, mydła, szampony.
(220) 2020 11 13
(210) 520967
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Klub3
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji
radiowej, badania rynku i opinii publicznej, w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
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artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania,
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania
programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych,
prognozy meteorologiczne.
(210) 520968
(220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Club3/5/7
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji
radiowej, badania rynku i opinii publicznej, w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania,
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania
programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych,
prognozy meteorologiczne.
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(210) 520969
(220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Club 3/5/7
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji
radiowej, badania rynku i opinii publicznej, w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania,
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania
programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych,
prognozy meteorologiczne.
(210) 520973
(220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Club357
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji
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radiowej, badania rynku i opinii publicznej, w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania,
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania
programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych,
prognozy meteorologiczne.
521086
(220) 2020 11 19
HOLISTIC JACH KRÓLIKOWSKI STERNAK SPÓŁKA
JAWNA, Solec-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOLISTIC Centrum Terapii Mięśniowo-Powięziowej

(210)
(731)

(531)

02.01.23, 02.01.24, 02.07.23, 02.09.14, 02.09.15, 26.01.01,
26.01.11, 26.01.16, 26.04.02, 26.04.10, 26.04.16, 25.05.01,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Coaching w zakresie życia osobistego [life
coaching], Doradztwo w zakresie sportu i sprawności fizycznej, Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, Edukacyjne
usługi doradcze, Coaching w zakresie sportu, Kursy szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego,
Organizacja i przeprowadzanie warsztatów i seminariów
w zakresie samoświadomości, Zapewnianie kursów szkoleniowych związanych z osobistym zarządzaniem czasem,
Trening rozwoju osobistego, Usługi trenerów osobistych,
Usługi treningów grupowych i personalnych, Organizowanie
i prowadzenie wyjazdów w celu poprawy kondycji fizycznej,
Usługi związane z organizacją wypoczynku, Informacja o rekreacji, Prowadzenie oraz organizowanie wyjazdów w celu
poprawy kondycji fizycznej, Usługi obiektów sportowych,
Organizacja i prowadzenie warsztatów z treningami i konsultacjami dietetyków, psychologów oraz trenerów osobistych,
Organizacja i prowadzenie wypoczynku, zawodów sportowych, szkoleń, warsztatów, kongresów, kursów, sympozjów
oraz konferencji dotyczących rozwoju osobistego, zdrowia,
sportu, pielęgnacji urody, odżywiania, Usługi w zakresie organizowania i prowadzenie wyjazdów, obozów i wczasów
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odchudzających, 44 Doradztwo w zakresie ochrony zdrowia,
Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo
psychologiczne, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie
dietetyki i odżywiania, Usługi w zakresie higieny i urody dla
ludzi, Usługi w zakresie masażu sportowego, Usługi w zakresie opracowania indywidualnych programów rehabilitacji
fizycznej, Usługi w zakresie planowania i nadzorowania diety, Usługi w zakresie terapii zajęciowej i rehabilitacji, Usługi
w zakresie psychoterapii holistycznej, Usługi w zakresie zarządzania stresem, Usługi w zakresie psychologii pracy, Usługi w zakresie oceny osobowości, Usługi w zakresie zdrowia
psychicznego, Usługi poradnictwa psychologicznego w zakresie sportu, Udzielanie informacji z zakresu psychologii,
Udzielanie informacji dotyczących modyfikacji zachowania,
Usługi w zakresie aromaterapii, Usługi w zakresie wizażu,
Usługi medyczne, w tym ćwiczenia oddechowe w oparciu
o metodę Wima Hofa, dostrajanie łańcuchów mięśniowych,
fizjoterapia, holistyczne wzmacnianie odporności, masaż,
Usługi diety wzmacniającej odporność, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi medycyny alternatywnej, Usługi powięziowej terapii próżniowej, Usługi treningu autogennego
Shultza, Usługi saun, Usługi telemedyczne, Usługi terapeutyczne, Usługi terapii z wykorzystaniem właściwości konopi,
salony masażu oraz odnowy biologicznej i SPA.
(220) 2020 11 20
(210) 521134
(731) PELEC CEZARY GRIDNET, Warszawa;
GRZEŚKIEWICZ ANDRZEJ GRIDNET, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRIDNET

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce, 19 materiały nieprzetworzone i półprzetworzone zawarte w tej klasie, będące półproduktami takie jak:
materiały budowlane (konstrukcje) niemetalowe, materiały
budowlane niemetalowe, 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 42 usługi projektowania.
(551) wspólne prawo ochronne
521208
(220) 2020 11 20
Preformed Line Products Company,
Mayfield Village, US
(540) (znak słowny)
(540) SUBCON
(510), (511) 6 złącza metalowe dla podstacji energetycznych, łącznik rozprężny wspornika szyny zbiorczej z płytą
podstawy, montowane na ścianie i obrotowe wsporniki
do rozbudowy szyny zbiorczej, równoległe zaciski rowkowe,
elementy dystansowe, zaślepki szyny zbiorczej, kule koronowe, pierścienie i podkładki.
(210)
(731)

(210) 521222
(220) 2020 11 23
(731) SZUTKO TOMASZ, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) otosonica
(510), (511) 9 baterie do aparatów słuchowych, 10 aparaty
słuchowe, aparaty słuchowe dla niesłyszących, aparaty słuchowe dla osób niesłyszących [aparaty akustyczne], cyfrowe
aparaty słuchowe, elektroniczne aparaty słuchowe, analogowe aparaty słuchowe, programowalne aparaty słuchowe,
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instrumenty medyczne do użycia jako aparaty słuchowe,
aparaty do ochrony słuchu, ochraniacze słuchu bez zdolności do odtwarzania lub przekazywania dźwięku, urządzenia
do badania zaburzeń słuchu, urządzenia używane do łagodzenia zaburzeń słuchu, urządzenia używane w leczeniu
zaburzeń słuchu, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami do ochrony słuchu, 44 badanie słuchu, doradztwo związane z badaniem słuchu, terapia mowy i słuchu, poradnictwo medyczne związane z utratą słuchu.
521228
(220) 2020 11 22
GRYLA PIOTR CENTRUM USŁUGOWE QUATRO,
Rokitno Szlacheckie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORTIZE

(210)
(731)

(531) 26.04.03, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 34 zapalniczki dla palaczy, kapsułki smakowe (zapachowe) do papierosów
elektronicznych i elektrycznych, fajki wodne, elektroniczne
fajki wodne, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, fajki, fajki do palenia tytoniu
z metalu szlachetnego, fajki do palenia tytoniu, nie z metalu
szlachetnego, fajki wodne, waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, waporyzatory do bezdymnych papierosów, zapalniczki, zapałki, bibułki papierosowe, bloczki bibułki
papierosowej, artykuły dla palaczy z metalu szlachetnego,
artykuły dla palaczy, nie z metalu szlachetnego, aromaty do tytoniu, beztytoniowe doustne torebki nikotynowe
[nie do użytku medycznego], fajki do palenia mentolowych
zamienników tytoniu, japoński poszatkowany tytoń [kizami],
machorka, melasa ziołowa [zamienniki tytoniu], papierosy,
cygara, cygaretki i inne gotowe artykuły dla palaczy, snus,
rappee, snus bez tytoniu, snus z tytoniem, substytuty tytoniu, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), tabaka,
tabaka bez tytoniu, tabaka z tytoniem, tytoń, tytoń aromatyzowany, tytoń bezdymny, tytoń do fajek, tytoń do palenia,
tytoń do papierosów, tytoń do robienia papierosów, tytoń
do skręcania papierosów, tytoń do żucia, tytoń hookah, tytoń i substytuty tytoniu, tytoń luzem, do zwijania i do fajek,
tytoń mentolowy, tytoń mentolowy do fajek, tytoń surowy,
tytoń w liściach, wyroby tytoniowe, zestaw do skręcania
papierosów, zioła do palenia, azjatyckie długie fajki do tytoniu [kiseru], cybuchy do fajek, lufki do papierosów, osłony
na azjatyckie długie fajki do tytoniu, papier higroskopijny
do tytoniu, papierowe ustniki papierosowe z filtrami, pojemniki na tytoń i humidory, popielniczki, produkty tytoniowe
przeznaczone do ogrzewania, przybory do czyszczenia fajek, przyrządy do obcinania papierosów, ręczne urządzenia
do wstrzykiwania tytoniu w papierowe rolki, skrobaczki
do fajek, spluwaczki dla żujących tytoń, środki czyszczące
do papierosów elektronicznych, stojaki na fajki [przybory dla
palaczy], tacki do fajek, torby na fajki, torebki na fajki, ubijaki do fajek, urządzenia do gaszenia palących się papierosów
i cygar oraz palących się patyczków tytoniowych, urządzenia
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do podgrzewania substytutów tytoniu w celu wdychania,
urządzenia do podgrzewania tytoniu w celu wdychania,
wyciory do fajek, zatyczki do fajek [przybory dla palaczy],
ustniki do cygar, ustniki do cygarniczek, ustniki do fajek, ustniki do papierosów, ustniki papierosów, woreczki na tytoń,
aromaty chemiczne w płynie stosowane do napełniania
wkładów do elektronicznych papierosów, atomizery do papierosów elektronicznych, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, s ciekłe roztwory nikotyny do stosowania w e-papierosach, cygara elektroniczne, inhalatory do stosowania
jako alternatywa dla papierosów tytoniowych, kartomizery
do papierosów elektronicznych, kartridże do papierosów
elektronicznych, naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, papierosy elektroniczne, płyn do papierosów
elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol propylenowy,
płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający
glicerynę roślinną, płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, smoła tytoniowa do użytku w papierosach elektronicznych, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne
niż olejki eteryczne, urządzenia elektroniczne do inhalacji
nikotynowej, urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, wkłady zawierające chemiczne
substancje aromatyczne w płynie do papierosów elektronicznych, zestawy do palenia papierosów elektronicznych,
35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących towarów,
odzież, obuwie, nakrycia głowy, torebki, portfele, ładowarki
USB do elektronicznych papierosów, kosmetyki, olejki lecznicze, papierosy elektroniczne i elektryczne, kapsułki smakowe
(zapachowe) do papierosów elektronicznych i elektrycznych, przenośne etui do ładowania papierosów elektronicznych i waporyzatorów, przyrządy do pomiaru wagi, przenośne cyfrowe wagi elektroniczne, zapalniczki i zapalarki, papier filtracyjny [bibuła], młynki nieelektryczne, oleje jadalne,
zioła suszone, słodycze czekoladowe, nasiona roślin, smoła
tytoniowa do użytku w papierosach elektronicznych, waporyzatory do bezdymnych papierosów, waporyzatory dla
palaczy do stosowania doustnego, waporyzatory osobiste
i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, lufki
do papierosów, fajki, elektroniczne fajki do tytoniu, zapalniczki dla palaczy, bibułki papierosowe.
521230
(220) 2020 11 22
IPARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) IPARTS
(510), (511) 7 urządzenia sterujące i regulujące silniki i motory, urządzenia kontrolne i regulacyjne do karoserii pojazdów,
urządzenia kontrolne i regulacyjne do przekładni zębatych,
do pojazdów, rozruszniki do silników spalinowych, dynama, regulatorów dynamo, świec zapłonowych, grzejników
i okładzin chłodnic do pojazdów lądowych, powietrznych
i wodnych, sprężarki i ich części, skraplacze, osuszacze filtrów, narzędzia do diagnozowania, wykrywania nieszczelności, napełniania, montażu i demontażu, płukania instalacji
klimatyzacyjnych i ich części, zawory rozdzielacza i gniazda
świec zapłonowych, pompy do instalacji do mycia szyb, filtry [części maszyn lub silników], aparatura pneumatyczna
do regulacji i regulacji zakresu świateł przednich, narzędzia
do montażu mechanicznego, przełączniki i urządzenia przełączające, mianowicie wyłączniki hydrauliczne, urządzenia
mechaniczne i hydrauliczne do ustawienia i regulacji zakresu świateł przednich, odkurzacze, elektryczne podnośniki
szyb, 9 oprogramowanie, oprogramowanie komputero(210)
(731)
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we związane z samochodowymi częściami zamiennymi,
warsztatami samochodowymi i motoryzacyjnym rynkiem
wtórnym, aplikacje do rezerwacji usług warsztatów samochodowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, urządzenia elektryczne do ustawienia i regulacji zakresu świateł przednich, urządzenia do sterowania żarówkami,
elektryczne urządzenia do regulacji siedzenia, kierownicy
i lusterek, przetworniki napięcia, gniazda, wtyczki, bezpieczniki i skrzynki bezpieczników, kable, wiązki kablowe, złącza
kablowe do kabli elektrycznych, terminale, systemy kamer
do rejestrowania środowiska, wyłącznie w sektorze samochodowym, baterie, wyłącznie w sektorze samochodowym,
kable rozruchowe, materiały instalacyjne i do warsztatów
samochodowych, mianowicie ładowarki akumulatorów, wyłącznie w sektorze samochodowym, prostowniki, wyłącznie
w sektorze samochodowym, zasilacze, wyłącznie w sektorze
samochodowym, aparatura do regulacji świateł, aparatura
do pomiaru prądu i napięcia, urządzenia do testowania geometrii pojazdu, aparatura do testowania silników do testowania prędkości, punktu zapłonu, kąta rozwarcia i kompresji,
złącza zaciskane, zaciski akumulatora, metronom elektryczny,
mianowicie elektroniczne i elektryczne urządzenia migające,
przekaźniki elektryczne, przełączniki i urządzenia do przełączania, mianowicie skrzynki przełączników, przełączniki elektryczne, przełączniki prasowe, przełączniki pochylne i przełączniki przyciskane, przełączniki obrotowe, przełączniki
kołyskowe, przełączniki dotykowe i przełączniki pociągania,
czujniki świateł awaryjnych, przełączniki błyskowe, przełączniki świateł, przełączniki przyciemniania, przełączniki świateł
hamulcowych, włączniki wycieraczek i spryskiwaczy szyby
przedniej, przełączniki kolumn kierowniczych, przełączniki
stykowe drzwi, wyłączniki zapłonu, wyłączniki zapłonu świec
żarowych, wyłączniki zwierające, wyłączniki prądu stałego,
przełączniki prądu zmiennego, przełączniki ciśnienia i wyłączniki poziomu do wody i oleju, elektryczne i elektroniczne
automatyczne urządzenia przełączające, odblaskowe trójkąty ostrzegawcze, zasilacze elektryczne i rozdzielacze mocy
do oświetlenia, akumulatory, urządzenia do elektrycznej aktywacji i dezaktywacji silników pojazdów, awaryjne światła
ostrzegawcze, światła ostrzegawcze [znaki nawigacyjne migające], aparatura kontrolno-regulacyjna do reflektorów LED
i lamp LED, elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące
do spryskiwaczy szyby przedniej, elektryczne i elektroniczne
urządzenia sterujące do wycieraczek szyby przedniej, części
elektromechaniczne i elektryczne do lusterek wewnętrznych i zewnętrznych, centralne systemy zamków do pojazdów, 35 usługi sprzedaży, mianowicie usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej za pośrednictwem stron internetowych
samochodowych części zamiennych, prezentacja towarów
w mediach komunikacyjnych w celu sprzedaży detalicznej
i hurtowej w związku z samochodowymi częściami zamiennymi, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne związane z warsztatami motoryzacyjnymi, usługi zamawiania
online usług warsztatów samochodowych, reklama online
w sieci komputerowej w związku z warsztatami samochodowymi, samochodowymi częściami zamiennymi i motoryzacyjnym rynkiem wtórnym, 42 usługi w zakresie technologii
informacyjnej, mianowicie tworzenie oprogramowania, programowanie i wdrażanie oprogramowania, programowanie
oprogramowania do portali internetowych, programowanie
komputerów, hosting stron internetowych w Internecie,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], dane jako usługa, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wszystkie
wyżej wskazane usługi związane z samochodowymi częściami zamiennymi, warsztatami samochodowymi i motoryzacyjnym rynkiem wtórnym, udostępnianie oprogramowania
komputerowego on-line dla klientów w celu zamówienia
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części do naprawy i konserwacji pojazdów, udostępnianie
internetowego oprogramowania online dla klientów w celu
zamówienia usług warsztatów samochodowych.
521332
(220) 2020 11 25
BROWAR BROWINCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radymno
(540) (znak słowny)
(540) Dobry Początek
(510), (511) 21 kufle do piwa, szklanki, kieliszki, naczynia
do picia i akcesoria barowe, podkładki pod piwo nie z papieru i nie z tkanin, szklanki do piwa, 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo rzemieślnicze.

(210)
(731)

521395
(220) 2020 11 25
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) bella biobased
(510), (511) 5 podpaski higieniczne, wkładki higieniczne.

Nr ZT09/2020

dekoracyjnych akcesoriów do włosów, ozdób do włosów,
artykułów do upinania włosów, wstążek do włosów, opasek
do włosów, kokard do włosów, spinek do włosów, gumek
do włosów, wsuwek do włosów, szpilek do włosów, reklama
i marketing.
(210)
(731)
(540)
(540)

521531
(220) 2020 11 30
GNIEWEK-LEWICKA KAROLINA, Tarnów
(znak słowno-graficzny)
SOFA FIT

(210)
(731)

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

521511
(220) 2020 11 26
HONG MEILI, Wólka Kosowska
(znak słowno-graficzny)
Hon2

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 bielizna, odzież, skarpetki.
(210)
(731)
(540)
(540)

521529
(220) 2020 11 30
GNIEWEK-LEWICKA KAROLINA, Tarnów
(znak słowno-graficzny)
poca & poca

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież dla dzieci,
odzież codzienna, odzież wizytowa, sukienki, spódnice, bluzki, spodnie, kombinezony, kurtki, płaszcze, odzież wierzchnia, marynarki, peleryny, koszulki, szorty, paski, buty, buty
damskie, buty dziecięce, apaszki, bolerka, chusty, gorsety,
halki, hidżaby, kostiumy dla kobiet, nakrycia głowy, odzież
wieczorowa, stroje wizytowe, suknie ślubne, suknie balowe,
suknie koktajlowe, suknie wieczorowe, szale, swetry, tuniki,
woalki, welony, 26 dekoracyjne akcesoria do włosów, ozdoby
do włosów, artykuły do upinania włosów, wstążki do włosów, opaski do włosów, kokardy do włosów, spinki do włosów, gumki do włosów, wsuwki do włosów, szpilki do włosów, 35 usługi sprzedaży odzieży, odzieży damskiej, odzieży
dla dzieci, odzieży codziennej, odzieży wizytowej, sukienek,
spódnic, bluzek, spodni, kombinezonów, kurtek, płaszczy,
odzieży wierzchniej, marynarek, peleryn, koszulek, szortów,
pasków, butów, butów damskich, butów dziecięcych, apaszek, bolerek, chust, gorsetów, halek, hidżabów, kostiumów
dla kobiet, nakryć głowy, odzieży wieczorowej, strojów wizytowych, sukni ślubnych, sukni balowych, sukni koktajlowych,
sukni wieczorowych, szali, swetrów, tunik, woalek, welonów,

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 dżemy, konfitury, przetwory owocowe, pasty warzywne, desery jogurtowe, desery owocowe, burgery
warzywne, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie
owoców, przekąski na bazie warzyw, 30 bajgle, chleb, bułki,
ciastka, kanapki, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, muesli,
musy, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami
smakowymi, napoje na bazie kawy, napoje na bazie substytutów kawy, napoje na bazie kakao, pieczywo owocowe,
tosty, wrapy, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
placki, naleśniki, batony zbożowe i energetyczne, 32 soki,
soki owocowe, soki warzywne, napoje typu smoothie, napoje bezalkoholowe, 43 kawiarnie, restauracje, bary, oferowanie
żywności i napojów dla gości, przygotowywanie posiłków
i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, udostępnianie
obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie
na specjalne okazje, usługi barów i restauracji, usługi kateringowe, usługi kawiarni, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości.
(210)
(731)
(540)
(540)

521532
(220) 2020 11 30
GNIEWEK-LEWICKA KAROLINA, Tarnów
(znak słowno-graficzny)
SOFA KIDS

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 dżemy, konfitury, przetwory owocowe, desery jogurtowe, desery owocowe, galaretki, 30 bajgle, bułeczki
słodkie, chleb, bułki, ciastka, croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], czekolada, desery czekoladowe, kanapki, kawa,
herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, muesli, musy, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, napoje
na bazie kawy, napoje na bazie substytutów kawy, napoje
na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, pieczywo owocowe, słodkie bułeczki, słodkie polewy i nadzienia, tosty, wrapy,
wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, placki, naleśniki,
desery lodowe, puddingi, 32 soki, soki owocowe, soki warzywne, napoje typu smoothie, lemoniada, napoje bezalkoholowe, 43 kawiarnie, restauracje, bary, oferowanie żywności
i napojów dla gości, przygotowywanie posiłków i napojów,
serwowanie jedzenia i napojów, udostępnianie obiektów
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i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne
okazje, usługi barów i restauracji, usługi kateringowe, usługi
kawiarni, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości.
(210)
(731)
(540)
(540)

521533
(220) 2020 11 30
GNIEWEK-LEWICKA KAROLINA, Tarnów
(znak słowno-graficzny)
SOFA PINK

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 dżemy, konfitury, przetwory owocowe, pasty
warzywne, 30 bajgle, bułeczki słodkie, chleb, bułki, ciastka,
croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], czekolada, desery
czekoladowe, kanapki, kawa, herbata, kakao i namiastki tych
towarów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety,
muesli, musy, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, napoje na bazie kawy, napoje na bazie substytutów kawy, napoje na bazie czekolady, napoje
na bazie kakao, pieczywo owocowe, słodkie bułeczki, słodkie polewy i nadzienia, tosty, wrapy, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, placki, naleśniki, popcorn, ciasta typu
monoporcje, 32 piwo, soki, soki owocowe, soki warzywne,
napoje typu smoothie, lemoniada, napoje bezalkoholowe,
33 wino, wino musujące, prosecco, cydr, napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa), 43 kawiarnie, restauracje, bary, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie
na specjalne okazje, usługi barów i restauracji, usługi kateringowe, usługi kawiarni, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości.
521685
(220) 2020 12 03
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowny)
(540) GOPLANA KOCIE JĘZYCZKI
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, słodycze nielecznicze, ciastka, ciasteczka, batony czekoladowe,
batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, batony zbożowe i energetyczne, wafle jadalne, wafelki, wyroby czekoladowe, czekolady, czekoladki, cukierki, lody, sorbety.
(210)
(731)

521721
(220) 2020 12 03
PROXIMA SPÓŁKA JAWNA W. M. FREDRYCH,
M. FREDRYCH, Toruń
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)
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(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.02.07, 29.01.13
(510), (511) 7 mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, przekładnie zębate inne niż do pojazdów lądowych,
silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, silniki
inne niż do pojazdów lądowych, silniki napędowe inne
niż do pojazdów lądowych, zawory [części maszyn lub
silników], zawory [części maszyn], 9 alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, anteny,
automatyczne wyłączniki czasowe [z wyłączeniem zegarmistrzostwa], brzęczyki, cewki elektryczne, chipy [układy
scalone], czujniki, czujniki parkowania do pojazdów, czytniki [sprzęt przetwarzania danych], drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], dzwonki [urządzenia
ostrzegające], elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, elektryczne dzwonki do drzwi, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe,
elektryczne ściemniacze światła, elektryczne urządzenia
kontrolno - sterujące, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne],
kodowane karty magnetyczne, kolektory elektryczne, końcówki [elektryczność], lasery, nie do celów medycznych,
latarnie sygnalizacyjne, łączniki elektryczne, mierniki, nadajniki sygnałów elektronicznych, odbiorniki radiotelegraficzne, procesory centralne, przekaźniki elektryczne, przełączniki elektryczne, przełączniki czasowe automatyczne,
przemienniki, inwertory [elektryczność], przenośny radiowy sprzęt nadawczo - odbiorczy, przetwornice elektryczne,
przewodniki elektryczne, radia [odbiorniki radiowe], sprzężenia elektryczne, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna,
syreny, światła błyskowe [sygnały świetlne], transportery,
układy scalone, urządzenia do pomiarów precyzyjnych,
urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania
sygnałami, wykrywacze [detektory], wyłączniki samoczynne, zamki elektryczne, zawory elektromagnetyczne
[przełączniki elektromagnetyczne], zespoły przewodów
elektrycznych do samochodów, złącza do przewodów
elektrycznych, 11 armatura bezpieczeństwa do urządzeń
oraz rur wodnych i gazowych, lampy bezpieczeństwa, lampy elektryczne, 12 alarmy antywłamaniowe do pojazdów,
autoalarmy, urządzenia przeciw włamaniowe do pojazdów,
pojazdy zdalnie sterowane inne niż zabawki, 37 instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, montaż i naprawa
instalacji alarmowych przeciwpożarowych.
(210) 521767
(220) 2020 12 05
(731) TYC WOJCIECH, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) SABO
(510), (511) 7 kosiarki, kosiarki bijakowe, kosiarki do trawników z siedziskiem, kosiarki do trawy [maszyny], kosiarki
do zarośli [maszyny], kosiarki [maszyny], kosiarki mechaniczne, kosiarki samobieżne, kosiarki spalinowe, kosiarki [sprzęt
rolniczy w postaci przyczep do traktorów], kosiarki żyłkowe
do użytku ogrodniczego, mechaniczne kosiarki do trawników, wysokowydajne kosiarki bijakowe, opryskiwacze [maszyny] ogrodnicze, nożyce ogrodnicze [maszyny], narzędzia
ogrodnicze [maszyny], maszyny ogrodnicze, maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, 8 kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia].
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(210) 521793
(220) 2020 12 04
(731) GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KRÓLEWSKA GOSPODA
(510), (511) 29 tłuszcze jadalne, mleko, produkty na bazie
mleka lub jego substytutów, sery, dania gotowe, produkty
konserwowe.
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(540) NIERUCHOMOŚCI OSTOJA SCI GROUP DZIAŁAMY
W CAŁEJ POLSCE

521839
(220) 2020 12 04
INTER API SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Milanówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fair play

(210)
(731)

(531) 03.03.01, 03.03.15, 27.05.01, 21.01.13, 29.01.12
(510), (511) 6 ostrogi, strzemiona metalowe.
521844
(220) 2020 12 04
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE UNIPACO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIPACO U
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 16 opakowania, papiery powlekane tworzywami, kartony powlekane, laminaty - papier laminowany folią
aluminiową i tworzywami, papiery samokopiujące.
(210)
(731)
(540)
(540)

521858
(220) 2020 12 07
MIEZIO ANNA, Księżyno
(znak słowno-graficzny)
ENABO ENERGY FOOD

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 29 konserwy mięsne.
521878
(220) 2020 12 08
NIERUCHOMOŚCI OSTOJA SCI GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(531) 01.17.11, 25.07.07, 06.01.04, 26.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 agencje kredytowe, agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, informacje finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, dzierżawa majątku nieruchomego, pośrednictwo finansowe w udzielaniu kredytów hipotecznych,
konsumpcyjnych, inwestycyjnych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami,
wycena finansowa nieruchomości, wynajmowanie mieszkań
i domów.
(210)
(731)
(540)
(540)

521892
(220) 2020 12 08
KACZANOWSKA ADRIANA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
ADRIANA KACZANOWSKA AK LASH & BROW

(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie stylizacji brwi i rzęs, nauczanie i szkolenia,
44 doradztwo dotyczące urody, usługi farbowania brwi,
usługi farbowania rzęs, usługi koloryzacji brwi, usługi koloryzacji rzęs, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody,
usługi kosmetyczne, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi kształtowania brwi, usługi nitkowania
brwi, usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie
rzęs, usługi podkręcania rzęs, usługi przedłużania rzęs, usługi trwałego podkręcania rzęs, usługi w zakresie makijażu,
usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie porad
kosmetycznych, usługi w zakresie zabiegów upiększających,
zabiegi kosmetyczne.
521905
(220) 2020 12 08
SYNTHOS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim
(540) (znak słowny)

(210)
(731)
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(540) A-CAL
(510), (511) 1 środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom.
521906
(220) 2020 12 08
SYNTHOS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim
(540) (znak słowny)
(540) BATALLON
(510), (511) 1 środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom.
(210)
(731)

521907
(220) 2020 12 08
SYNTHOS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim
(540) (znak słowny)
(540) BOMBARDIER
(510), (511) 1 środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom.
(210)
(731)

521941
(220) 2020 12 08
GRASANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krapkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLIRO
(210)
(731)
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nych, organizacja zbiórek charytatywnych, usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, usługi charytatywne,
mianowicie świadczenie usług medycznych, usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych dla osób
potrzebujących, organizowanie wydarzeń mających na celu
zbieranie funduszy na cele charytatywne, organizowanie
działań mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, organizowanie promocji imprez mających na celu pozyskiwanie
funduszy na cele dobroczynne, 41 publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], wydawanie
publikacji medycznych, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi edukacyjne związane z odżywianiem, badania
edukacyjne, 44 usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi
doradcze związane z dietą, udzielanie informacji o urodzie,
usługi w zakresie porad kosmetycznych, pomoc medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady
w zakresie farmakologii, usługi medyczne, usługi optyczne,
pomoc medyczna, usługi charytatywne, usługi tymczasowej
opieki zastępczej w postaci pomocy pielęgniarskiej, usługi
terapeutyczne, terapia psychologiczna dla małych dzieci,
badania przesiewowe dotyczące serca, usługi badania cukrzycy, badanie sprawności fizycznej, badania w celu oceny
zagrożenia dla zdrowia, badania w zakresie diagnozy stanu
zdrowia, doradztwo dotyczące alergii, badania medyczne
w celach diagnostycznych lub leczenia, badania przesiewowe w zakresie chorób układu naczyniowego, poradnictwo
medyczne związane ze stresem.
522032
(220) 2020 12 09
PANAWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SINMARE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier higieniczny, papier toaletowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

521952
(220) 2020 12 08
FUNDACJA ZIKO DLA ZDROWIA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
ZIKO dla zdrowia Fundacja

(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 czasopisma, publikacje periodyczne, broszury, ulotki, biuletyny, publikacje drukowane, materiały
drukowane, publikacje edukacyjne, arkusze informacyjne,
drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały
szkoleniowe, 35 badania opinii publicznej, badania rynkowe,
organizacja targów handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, reklama,
rozpowszechnianie reklam, 36 organizacja zbiórek pienięż-

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 słodziki sztuczne dostosowane dla diabetyków, dietetyczne słodziki do użytku medycznego, farmaceutyki, leki, preparaty farmaceutyczne, wyroby medyczne,
suplementy diety, odżywki, zioła lecznicze, mieszanki ziół,
nalewki ziołowe do celów leczniczych, syropy lecznicze, maści ziołowe do celów leczniczych, kremy ziołowe do celów
leczniczych, proszki lecznicze, proszki lecznicze przeciwbólowe, proszki lecznicze na bazie: jeżówki, wierzbownicy i aloesu, materiały opatrunkowe, artykuły higieniczne, substancje
odżywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne
dla celów leczniczych, żywność dla niemowląt: suplementy diety do celów medycznych, wyroby medyczne zawarte w tej klasie przeznaczone do zapobiegania, leczenia lub
łagodzenia przebiegu chorób u ludzi, w postaci: syropów
do użytku farmaceutycznego, farmaceutycznych lizaków,
żeli, hydrożeli, pastylek do ssania, tabletek, drażetek, kapsułek, roztworów do picia, roztworów do płukania, preparatów
w sprayu, preparatów do zachowania higieny w tym higieny uszu, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające,
materiały opatrunkowe-plastry, opatrunki gipsowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne.
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522068
(220) 2021 01 27
AZ AURUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AZ AURUM
(510), (511) 14 Monety, Monety pamiątkowe, Złote monety, Monety do kolekcjonowania, Monety ze złota, Monety
niesłużące do płacenia, Monety z metali szlachetnych, Metale szlachetne, Przetworzone lub półprzetworzone metale
szlachetne, Metale szlachetne nieprzetworzone lub półprzetworzone, Złoto, Złoto w sztabach, Złoto, Nieobrobione lub
półobrobione, Złoto nieprzetworzone lub kute, Złoto i jego
stopy, Zestawy monet do celów kolekcjonerskich, Numizmaty, 16 Albumy na monety, Albumy kolekcjonerskie, Maty
(podstawki) na monety, Klasery, 20 Pudełka, Opakowania
na monety kolekcjonerskie z drewna lub tworzyw sztucznych, 35 Usługi handlu detalicznego wyrobów numizmatycznych oraz akcesoriów numizmatycznych (m.in. rękawiczki kolekcjonera, lupy numizmatyczne), antyków, w tym online, usługi w zakresie reklamy, promocji, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, 36 Usługi w zakresie wyceny
zbiorów numizmatycznych, antyków, dzieł sztuki, 42 Ekspertyzy w zakresie działalności numizmatycznej, identyfikacji
i stwierdzania autentyczności zbiorów numizmatycznych.

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Rozpuszczalniki, 2 Farby, 4 Smary przemysłowe.

522078
(220) 2020 12 11
LITUS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) li

(210) 522150
(220) 2020 12 11
(731) MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Señor el Mayo
(510), (511) 5 batony energetyzujące stanowiące zamiennik.
posiłków zawierające dodatki odżywcze, białkowe suplementy diety, dodatki dietetyczne, dodatki dietetyczne w formie
napojów, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dodatki
witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, kapsułki odchudzające, koktajle białkowe, krople witaminowe, L-karnityna na utratę wagi, mieszane preparaty witaminowe,
mieszanki do picia będące suplementami diety, mieszanki
do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, mieszanki do picia w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, mineralne suplementy diety dla ludzi, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, napoje witaminizowane,
napoje z dodatkami dietetycznymi, odżywcze mieszanki
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, odżywcze
suplementy diety, preparaty witaminowe, preparaty witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty zawierające witaminę C, preparaty
zmniejszające apetyt, probiotyki (suplementy), proszki jako
zamienniki posiłków, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety
dla sportowców, suplementy diety do użytku dietetycznego,
suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy diety składające się z witamin, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające olej lniany,
suplementy diety- zawierające drożdże, suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, suplementy diety sporządzone
głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie
z witamin, suplementy diety w płynie, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety
zawierające enzymy, suplementy diety zawierające alginiany,
suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety
zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające propolis,
suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety
ze sproszkowanym białkiem, suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, suplementy odżywcze składające

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja instalacji elektrycznych, instalacji ciepłowniczych, instalacji
gazowych, instalacji wentylacyjnych, instalacji alarmowych,
instalacji przeciwpożarowych, wind, usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja maszyn i urządzeń stosowanych w procesie budowlanym, 40 obróbka drewna, obróbka
stali, obróbka materiałów stosowanych w procesie budowlanym, piłowanie materiałów, 42 usługi projektowania, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości.
522081
(220) 2020 12 10
BADEK DOMINIK IDEA SPRZEDAŻ HURTOWA,
Wolbórz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GERCO

(210)
(731)

522144
(220) 2020 12 11
ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Santa Marta

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 06.01.02
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, woda w butelkach, woda smakowa,
woda sodowa, woda niegazowana, woda stołowa, napoje
owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty bezalkoholowe do produkcji napojów.
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się głównie z wapnia, suplementy odżywcze składające się
głównie z cynku, suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, suplementy odżywcze w płynie, tabletki witaminowe, tabletki wspomagające odchudzanie, witaminy i preparaty witaminowe, żelki witaminowe, 18 duże, lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, elastyczne torby na odzież,
kosmetyczki, małe plecaki, małe portmonetki, małe walizki,
portfele, portmonetki, przywieszki do bagażu, saszetki biodrowe, saszetki męskie, sportowe torby, stylowe torebki, torby
na odzież sportową, torby na ramię, torby na ubrania, torby
na zakupy, uniwersalne torby gimnastyczne, uniwersalne torby sportowe, 25 apaszki, apaszki [chustki], artykuły odzieżowe
w stylu sportowym, bandany, bandany na szyję, bezrękawniki,
bielizna, bielizna dla mężczyzn, bielizna termoaktywna, bielizna wchłaniająca pot, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy
dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe
z kapturem, bluzy z kapturem, bokserki, buty do baseballu,
buty do biegania, buty do koszykówki, buty damskie, buty
do siatkówki, buty do siatkówki nożnej, buty sportowe, buty
treningowe [obuwie sportowe], czapki baseballowe, czapki
bez daszków, czapki sportowe, czapki i czapeczki sportowe,
kąpielowe kostiumy, komplety do biegania, komplety koszulek i spodenek, komplety sportowe, koszule, koszulki bez rękawów, koszulki bez rękawów do biegania, koszulki z krótkim
rękawem, koszulki z nadrukami, krótkie spodnie, odzież do biegania, odzież sportowa, podkoszulki sportowe, skarpetki dla
sportowców, skarpetki sportowe, spodnie do ćwiczeń fizycznych, spodnie do joggingu, spodnie do dresu, spodnie sportowe, stroje sportowe, szorty, szorty sportowe, topy do biegania,
obuwie codziennego użytku, obuwie sportowe, 28 artykuły
i sprzęt sportowy, artykuły gimnastyczne, artykuły sportowe,
drążki do ćwiczeń, hantle, hantle kettleball, piłki do ćwiczeń,
piłki jako sprzęt sportowy, przyrządy do ćwiczeń, sprzęt sportowy, taśmy do ćwiczeń, 30 batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, chipsy ryżowe, chipsy zbożowe, ciasta [słodkie lub słone],
ciastka owsiane, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające
głównie ryż, dania na bazie ryżu, krakersy ryżowe, przekąski
wieloziarniste, batony zbożowe i energetyczne, cukierki, batony i guma do żucia, gotowe do spożycia puddingi, brownie
(ciastka czekoladowe), desery z muesli, wafle ryżowe, wafle
ryżowe w polewie czekoladowej, wrapy z kurczakiem, wyroby
cukiernicze z płynnym nadzieniem owocowym, wyroby cukiernicze zawierające dżem, wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze bezglutenowe, 32 aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, bezalkoholowe napoje bez zawartości słodu [inne niż
do użytku medycznego, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, bezalkoholowe napoje słodowe, bezalkoholowe napoje
zawierające soki warzywne, koktajle bezalkoholowe, koktajle
owocowe, bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, napoje bezalkoholowe
zawierające soki owocowe, napoje dla sportowców, napoje
dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje proteinowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje
węglowodanowe, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje z guaraną, napoje zawierające witaminy, niegazowane napoje bezalkoholowe, woda, woda gazowana
wzbogacona witaminami [napoje], proszek do wytwarzania
napojów gazowanych, esencje do produkcji napojów, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, proszki
do produkcji napojów bezalkoholowych, proszki do sporządzania napojów, proszki stosowane do sporządzania napojów
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na bazie owoców, 35 kampanie marketingowe, organizowanie targów i wystaw, organizowanie targów handlowych
w celach reklamowych, reklama i usługi reklamowe, reklama
i marketing, reklama, usługi bezobsługowych sklepów detalicznych w odniesieniu do żywności, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego online
obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania,
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów
odzieżowych, usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów
piekarniczych, usługi sklepów detalicznych online obejmujące
odzież, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą
odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane
z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów
odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami do produkcji napojów, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami sportowymi, 41 edycja nagrań audio,
edycja nagrań wideo, montaż taśm dźwiękowych, montaż
[obróbka] taśm wideo, montaż wideo, nagrywanie taśm wideo, nagrywanie muzyki, nagrywanie i produkcja nagrań
dźwiękowych, produkcja filmów, prezentacja nagrań wideo,
produkcja muzyczna, produkcja muzycznych filmów wideo,
produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne,
produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja filmów wideo,
produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, produkcja
nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań dźwięku i obrazu
na nośnikach dźwięku i obrazu, produkcja nagrań muzycznych, produkcja nagrań wideo, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie treningu fizycznego,
instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych.
522151
(220) 2020 12 11
KONOPKA-MULARZUK ELŻBIETA, WOJCIUK PAWEŁ
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
OŚRODEK ZDROWIA SPÓŁKA CYWILNA, Stanin
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)
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(531) 02.07.12, 02.07.23, 29.01.13, 19.13.22
(510), (511) 44 pomoc medyczna, ośrodki zdrowia, usługi
medyczne, opieka pielęgniarska (medyczna-), usługi doradcze w zakresie zdrowia.
522177
(220) 2020 12 14
ELEKTRO.TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 26.13.25, 26.01.16
(510), (511) 12 pojazdy jednośladowe w tym o napędzie
elektrycznym, części i akcesoria do tych pojazdów.
522185
(220) 2020 12 14
CONCERTLIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Concertlike
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do użytku
w dostarczaniu, dystrybucji i transmisji muzyki cyfrowej
oraz muzycznych i rozrywkowych treści audio, wideo, tekstowych i multimedialnych, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające transmisję, przechowywanie, dzielenie się,
gromadzenie, edytowanie, organizowanie i modyfikowanie
materiałów audio, wideo, wiadomości, obrazów, programy
komputerowe do transmisji strumieniowej lub pobierania
muzyki, aplikacje do pobrania, oprogramowanie do aplikacji
internetowych, platformy oprogramowania komputerowego, platformy oprogramowania komputerowego dla udostępniania treści audio, wideo, tekstowych i multimedialnych,
38 transmisja elektroniczna i strumieniowa treści z nośników
cyfrowych, na rzecz osób trzecich, za pośrednictwem globalnych i lokalnych sieci komputerowych, transmisja audio
i/lub video muzyki, występów muzycznych za pośrednictwem systemów telekomunikacyjnych, udostępnianie przestrzeni do rozmów i forów dyskusyjnych w Internecie, usługi
związane z transmisją dźwięku i/lub obrazu, zapewnianie
dostępu do platform internetowych w celu transmisji audio
i/lub video utworów lub występów muzycznych, 41 usługi
w dziedzinie rozrywki, a mianowicie udostępnianie rozrywki
multimedialnej za pomocą strony internetowej, organizowanie występów muzycznych za pomocą strony internetowej,
usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków, organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, prezentacja
występów zespołów muzycznych na żywo, usługi rozrywki
muzycznej świadczone przez grupy wokalne, usługi rozrywki muzycznej świadczone przez grupy instrumentalne,
udostępnianie publikacji elektronicznych online z dziedziny
muzyki, nie do pobrania, tworzenie i prowadzenie ćwiczeń
do programów muzycznych i lekcji muzyki, kształcenie
i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, produkcja nagrań
dźwiękowych i muzycznych, usługi gier online, udostępnianie komputerowych baz danych i katalogów w zakresie
(210)
(731)
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muzyki, gier muzycznych, usługi rozrywkowe w postaci
udostępniania materiałów muzycznych, wideo, audio-wideo
poprzez sieci komputerowe, 42 hosting strony internetowej
w zakresie elektronicznego przechowywania treści audio
i/lub video, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania w celu umożliwienia
użytkownikom programowania treści multimedialnych,
w tym audio i/lub video, usługi internetowe, mianowicie
tworzenie indeksów informacji, witryn i innych zasobów dostępnych w globalnych sieciach komputerowych dla osób
trzecich, wyszukiwanie, przeglądanie i odzyskiwanie informacji, witryn i innych zasobów dostępnych w globalnych
sieciach komputerowych i innych sieciach komunikacyjnych
dla osób trzecich, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych
za pośrednictwem strony internetowej, opracowywanie
oprogramowania aplikacji na potrzeby dostarczania treści
multimedialnych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, hosting aplikacji
mobilnych, programowanie aplikacji multimedialnych, platforma jako usługa obejmująca platformy oprogramowania
do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo
i wiadomości.
522192
(220) 2020 12 14
MOTO-WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKLEP Auto-Way SAMOCHODOWY
(210)
(731)

(531)

26.01.04, 26.01.11, 26.01.18, 26.01.21, 26.04.09, 27.05.01,
29.01.13, 27.05.02
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów, 35 reklama,
37 Mycie pojazdów, Usługi myjni pojazdów, Konserwacja
i naprawy pojazdów silnikowych, Usługi napraw awarii pojazdów.
(210)
(731)
(540)
(540)

522240
(220) 2020 12 14
ŁUBIANKA MARCIN, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
NB Minerals

(531) 27.05.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne
oraz surowce naturalne.
(210)
(731)

522241
(220) 2021 01 05
GIGA MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIA, Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GIGA SPORT

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 czasopisma branżowe, periodyki [czasopisma], czasopisma [periodyki], czasopisma z plakatami, fanziny [czasopisma dla fanów], sportowe karty do kolekcjonowania, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi,
35 reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach
i magazynach, 41 publikowanie gazety dla klientów w Internecie, informacje na temat sportu, udostępnianie aktualności związanymi ze sportem, usługi w zakresie informacji
sportowej, usługi w zakresie edukacji sportowej, udzielanie
informacji dotyczących osobistości sportowych, udostępnianie biuletynów online w dziedzinie rozrywki sportowej,
udzielanie informacji związanych z wydarzeniami sportowymi, udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony
internetowej.
522244
(220) 2020 12 15
ELEKTRO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) amperi

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.04, 29.01.13
(510), (511) 12 pojazdy jednośladowe w tym o napędzie
elektrycznym, części i akcesoria do tych pojazdów.
522261
(220) 2020 12 15
MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNIKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krasne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M C B

(210)
(731)

(531) 03.06.06, 26.04.01, 27.05.15, 27.05.23
(510), (511) 5 nasienie zwierząt, nasienie zwierząt do sztucznej inseminacji.
(220) 2020 12 15
(210) 522262
(731) TERG SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Setti

(531) 24.13.01, 26.13.25, 01.07.06, 26.05.16, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 7 pralki, pralki przemysłowe, pralki do użytku domowego, pralki wyposażone w sprzęt suszący, pralki ultradźwiękowe, pralki elektryczne do celów przemysłowych, odkurzacze elektryczne do użytku domowego, kosiarki do trawy
(maszyny), elektryczne kosiarki do trawy, zmywarki do naczyń, zmywarki do użytku domowego, osuszacze do sałaty
(kuchenne urządzenia elektryczne), wentylatory elektryczne
do odkurzaczy, 8 żelazka, żelazka elektryczne, żelazka nieelektryczne, roboty kuchenne elektryczne, multicookery,
9 aplikacje komputerowe sterujące, oprogramowanie typu
sztuczna inteligencja, urządzenia sztucznej inteligencji, oprogramowanie komunikacyjne do zdalnego sterowania oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją, kontrolą dostępu, pracą
automatycznych rolet, żaluzji, zasłon, markiz, okiennic i ekranów, urządzeń artykułów gospodarstwa domowego, systemami alarmowymi, urządzeniami audio-video, urządzeniami
sportowo-rekreacyjnymi, czujnikami i sensorami za pomocą
urządzeń bezprzewodowych w tym urządzeń mobilnych
(w szczególności smartfonów, tabletów lub komputerów
przenośnych), radiowe moduły komunikacyjne, urządzenia i sterowniki komunikacyjne do zdalnego sterowania,
oprogramowanie komputerowe stosowane do łączenia się
z urządzeniami mobilnymi, mianowicie telefonami komórkowymi, komórkami, smartfonami i podręcznymi urządzeniami
PDA, inteligentne sterowniki smart home, czujniki, gniazdka
inteligentne (zdalnie sterowane gniazdka), listwy sterujące,
domofony, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, urządzenia
do regulowania temperatury (termostaty), czujniki ciepła
(termostaty), termostaty elektryczne, termostaty pokojowe,
kamery wideo, kamery termowizyjne, kamery internetowe,
kamery telewizyjne, kamery na podczerwień, cyfrowe kamery wideo, kamery do pojazdów, kamery aktywowane ruchem, kamery monitorując sieć, kamery wideo do nadzoru,
kamery do szybkiego skanowania, kamery do telewizji przemysłowej, nadajniki, transmitery, głośniki, głośniki audio, głośniki komputerowe, głośniki bezprzewodowe, głośniki osobiste, głośniki inteligentne, głośniki (sprzęt audio), domowe
głośniki audio, głośniki do wideokonferencji, głośniki do telefonów komórkowych, głośniki do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych, odtwarzacze stereo, odtwarzacze MP
3, odtwarzacze płyt, odtwarzacze DVD, odtwarzacze wideo,
odtwarzacze audio, odtwarzacze dźwięku, odtwarzacze
mediów, odtwarzacze wideodysków, odtwarzacze MP4, odtwarzacze taśm, odtwarzacze płyt gramofonowych i kompaktowych, odtwarzacze cyfrowe audio, odtwarzacze multimedialne, cyfrowe odtwarzacze muzyki, cyfrowe odtwarzacze wideo, odtwarzacze cyfrowych taśm audio, przenośne
odtwarzacze płyt DVD, przenośne odtwarzacze muzyczne,
odtwarzacze dysków optycznych, odtwarzacze dysków wideo, wagi łazienkowe, przyrządy do pomiary wagi, elektroniczne wagi do użytku osobistego, wagi do pomiaru tkanki
tłuszczowej do użytku domowego, wagi kuchenne, elektroniczne wagi do użytku kuchennego, urządzenia sterujące
oświetleniem, urządzenia do zdalnego sterowania oświetleniem, błyskowe żarówki, wentylatory chłodzące wewnętrzne
do komputerów, zestawy muzyczne, w tym głośniki z wieżą,
zestawy urządzeń elektroakustycznych czy zestawy obejmujące: źródła sygnału (np. odtwarzacza CD, odtwarzacza
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sieciowego, gramofonu), itp. oraz wzmacniacza a także kolumn głośnikowych i/lub zestawy muzyczne stanowiące
połączenie urządzeń i/lub sprzętu technologii informacyjnej
i audiowizualnej, 10 urządzenia wentylacyjne do sztucznego oddychania, 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, domowe urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne
do pojazdów, urządzenia klimatyzacyjne do celów przemysłowych, urządzenia klimatyzacyjne montowane w oknach,
urządzenia klimatyzacyjne do użytku handlowego, urządzenia klimatyzacyjne do pomieszczeń mieszkalnych, instalacje
i urządzenia wentylacyjne, urządzenia wentylacyjne do pomieszczeń mieszkalnych, urządzenia wentylacyjne do pojazdów, urządzenia wentylacyjne zasilane energią słoneczną,
wentylatory pokojowe, wentylatory sufitowe, wentylatory
dachowe, wentylatory elektryczne, wentylatory wyciągowe,
wentylatory wywiewne, wentylatory osiowe, wentylatory ssące, wentylatory do kominów, przenośne wentylatory
elektryczne, wentylatory do pojazdów, wentylatory do klimatyzacji, wentylatory do systemów wentylacji, wentylatory
do użytku w pojazdach, wentylatory do użytku domowego,
wentylatory do użytku domowego, wentylatory do użytku
w pojazdach, wentylatory z silnikiem do klimatyzacji, wentylatory do urządzeń klimatyzacyjnych, wentylatory stosowne
w klimatyzatorach, wentylatory będące częściami maszyn,
instalacje i urządzania do oczyszczania powietrza, jonizatory
do oczyszczania powietrza, separatory do oczyszczania powietrza, lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza,
urządzenia do oczyszczana powietrza do celów domowych,
urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody,
grzejniki do pomieszczeń, grzejniki elektryczne (kaloryfery),
grzejniki domowe, grzejniki elektryczne, grzejniki gazowe,
grzejniki indukcyjne, grzejniki do saun, elektryczne grzejniki
wentylatorowe, grzejniki do centralnego ogrzewania, grzejniki parowe do ogrzewania budynków, grzejniki do systemów centralnego ogrzewania, ekologiczne grzejniki płaskie
z samoregulacją temperatury, umieszczone poziomo grzejniki wykorzystujące powietrze tłoczone do ogrzewania przestrzeni, pionowo ustawione cylindryczne grzejniki konwekcyjne do pomieszczeń na parę propanową, umieszczone
poziomo cylindryczne grzejniki wykorzystujące powietrze
tłoczone do ogrzewania przestrzeni, osuszacze powietrza
do zastosowania w gospodarstwie domowym, nawilżacze
powietrza, elektryczne nawilżacze, nawilżacze do pomieszczeń, nawilżacze powietrza do samochodów, elektryczne
nawilżacze do użytku domowego, nawilżacze zasilane z portu USB do użytku w gospodarstwie domowym, nawilżacze
powietrza zawierające wodę i umieszczane na grzejnikach
centralnego ogrzewania, nawilżacze parowe do ręczników
(do użytku w salonach fryzjerskich), czajniki elektryczne, ekspresy do kawy elektryczne, filtry do kawy elektryczne, filtry
do wody pitnej, filtry powietrza do klimatyzacji, kuchenki,
lodówki, klimatyzacja, płyty grzejne, płyty grzejące, suszarki, tostery, kuchenki mikrofalowe, okapy pochłaniające dym,
wyciągi kuchenne(okapy), okapy wentylacyjne do kuchenek,
okapy z wyciągiem do użytku z kuchenkami, kuchenne okapy wyciągowe, do użytku domowego, okapy wentylacyjne
do piekarników, lodówki do użytku domowego, elektryczne
lodówki turystyczne, piekarniki domowe, piekarniki elektryczne, piekarniki gazowe, piekarniki konwekcyjne, piekarniki do celów gospodarstwa domowego, elektryczne płyty
grzejne, kuchenki gazowe i elektryczne do użytku domowego, kuchenki indukcyjne, kuchenki mikrofalowe, oświetlenie
elektryczne, lampy, żarówki, żarówki halogenowe, żarówki
fluorescencyjne, żarówki oświetleniowe, żarówki oświetleniowe LED, elektryczne żarówki fluorescencyjne, żarówki
do latarek, żarówki akcesoria do nich, żarówki kierunkow-
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skazów, żarówki do desek rozdzielczych, 12 urządzenia indywidualnego transportu o napędzie elektrycznym, takie jak
hulajnogi, deskorolki, rowery, nadajniki ostrzegawcze cofania
do użytku w pojazdach, nadajniki alarmów cofania wykorzystujące ultradźwięki do użytku w pojazdach, 21 szczoteczki
do zębów elektryczne, czajniki nieelektryczne, ciśnieniowe
ekspresy do kawy, nieelektryczne ekspresy do kawy, lodówki
przenośne, 28 deskorolki (sprzęt rekreacyjny).
522276
(220) 2020 12 15
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowny)
(540) FRUGO THAT’S RIGHT
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje i syropy owocowe, bezalkoholowe napoje zawierające soki owocowe,
bezalkoholowe napoje witaminizowane, bezalkoholowe
napoje aromatyzowane owocami, bezalkoholowe napoje
wzbogacone substancjami odżywczymi, mrożone napoje
owocowe, soki, bezalkoholowe koktajle owocowe, napoje
izotoniczne i energetyczne.
(210)
(731)

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

522291
(220) 2020 12 16
SZPUGA MARIA KRAK MEBLE, Michałowice
(znak słowno-graficzny)
MEBLOVE

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 Pufy, Sofy, Fotele, Biurka, Panele rozdzielające [przegrody], Meble biurowe, Meble do użytku w audytoriach, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu,
Meble, Pulpity [meble], Stoły [meble], Meble komputerowe,
Meble wielofunkcyjne, Segmenty wystawiennicze [meble],
Meble pod RTV, Komody telewizyjne, Przenośne meble
wystawowe, Ruchome przepierzenia [meble], półki ścienne [meble], stojaki wielofunkcyjne [meble], wielopozycyjne
stojaki [meble], ruchome podstawy [meble], meble modułowe [kombinowane], przesłony ekspozycyjne [meble],
wolnostojące przepierzenia [meble], ruchome przesłony
(ekrany) [meble], moduły do przechowywania [meble],
składane segmenty wystawowe [meble], modułowe układy
półek [meble], elementy dzielące przestrzeń [meble], segmenty do przechowywania [meble], ścianki działowe niemetalowe, [meble] zrobione z paneli łączonych na zakładkę,
ekrany [meble] do celów pokazowych, wystawowych, panele do podziału pomieszczeń [meble], narożniki [meble],
barki [meble], meble antyczne, meble kuchenne, komody
[meble], meble drewniane, meble stołówkowe, meble łazienkowe, kontuary [meble], półki [meble], meble skórzane,
meble sklepowe, meble sypialne, zewnętrzne meble, postumenty [meble], cokoły [meble], meble domowe, meble
tapicerowane, kredensy [meble], meble łączone, skrzynie
[meble], regały [meble], meble gięte, meble bambusowe,
meble wypoczynkowe, szafki [meble], konsole [meble],
szafy [meble], pufy [meble], ławy [meble], modułowe meble łazienkowe, meble z listewek, meble do wnętrz, meble
do kantyn, meble do siedzenia, meble do salonu, meble
dla niemowląt, meble dla dzieci, wysokie siedzenia [meble], regały drewniane [meble], biurka modułowe [meble],
skrzynie do przechowywania [meble], meble do eksponowania towarów, półki do przechowywania [meble], szafki
na klucze [meble], stojaki na wino [meble], meble kuchenne
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na wymiar, meble kuchenne do zabudowy, drewniane półki
i stojaki [meble], meble domowe wykonane z drewna, meble na miarę (do zabudowy), wieszaki na ubrania, wieszaki
stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, 35 Usługi
handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z meblami, 40 Usługi stolarskie, Stolarstwo meblowe, Stolarstwo [produkcja na zamówienie],
Stolarstwo meblowe (produkcja na zamówienie).
(210)
(731)
(540)
(540)

522303
(220) 2020 12 16
STOWARZYSZENIE E-POŁUDNIE, Bytom
(znak słowno-graficzny)
LOKALNI

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 16 Materiały drukowane, papier i karton, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych, dekoracje na środek stołu
z papieru, drukowane materiały opakowaniowe z papieru,
kartonowe pudełka do pakowania, kartony do dostarczania
towarów, koperty papierowe do pakowania, materiały
do opakowywania, materiały do pakowania z kartonu, materiały do pakowania z papieru, opakowania kartonowe,
opakowania na żywność, papierowe pudełka do pakowania, pojemniki kartonowe, pojemniki kartonowe do pakowania, pojemniki papierowe, pudełka kartonowe, pudełka
tekturowe, pudełka z papieru, torby papierowe, 35 Doradztwo w dziedzinie public relations, organizowanie i prowadzenie pokazów w celach reklamowych, pokazy [do celów
promocyjnych/reklamowych], prezentowanie towarów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej przygotowywanie wystaw do celów działalności gospodarczej, przygotowywanie wystaw w celach komercyjnych, przygotowywanie wystaw w celach handlowych, dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur
i materiałów drukowanych, rozpowszechnianie produktów
do celów reklamowych, rozpowszechnianie reklam dla
osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w internecie, analiza trendów marketingowych, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, doradztwo w zakresie
marketingu biznesowego, doradztwo w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, konsultacje związane z organizacją
kampanii promocyjnych na rzecz firm, pomoc w zakresie
marketingu, porady w zakresie działalności gospodarczej
dotyczącej marketingu, porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczącej konsultacji w zakresie zarządzania
marketingowego, usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, przygotowywanie prezentacji do celów działalności gospodarczej, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, administrowanie dotyczące
planowania działalności gospodarczej, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, administrowa-
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nie i zarządzanie działalnością gospodarcza, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo i informacja o działalności gospodarczej, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, nadzór nad działalnością
gospodarczą na rzecz osób trzecich, organizacja działalności gospodarczej, planowanie działalności gospodarczej,
pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, pomoc dla przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu ich interesami, pomoc dla przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie prowadzenia ich interesów, pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, pomoc w zakresie zarządzania i działalności przedsiębiorstw handlowych, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, porady w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze i informacyjne w zakresie organizowania działalności gospodarczej i zarządzania nią, usługi w zakresie badań dotyczących działalności gospodarczej, usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju
przedsiębiorstw, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i planowania, wsparcie w dziedzinie zarządzania działalnościami gospodarczymi, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, analiza ocen dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analiza danych biznesowych, analiza statystyk dotyczących działalności gospodarczej, analizy funkcjonowania firm, analizy biznesowe rynków, badania dla
celów działalności gospodarczej, informacja o działalności
gospodarczej, informacja w sprawach działalności gospodarczych, pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie
analizy biznesowej, rozpowszechnianie iii formacji biznesowych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, sporządzanie raportów gospodarczych, sporządzanie raportów biznesowych, sporządzanie raportów handlowych,
udostępnianie informacji na temat działalności gospodarczej, udzielanie informacji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, usługi informacyjne dotyczące przedsiębiorstw, usługi informacyjne dotyczące działalności gospodarczej, zbieranie i analizy informacji i danych związanych
z zarządzaniem działalnością gospodarczą, usługi nawiązywania kontaktów zawodowych, usługi pośrednictwa
w handlu, usługi pośrednictwa w interesach, dostarczanie
informacji dotyczących działalności gospodarczej, usługi
informacji biznesowej, rozpowszechnianie danych w zakresie działalności gospodarczej, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, udostępnianie informacji biznesowych dla przedsiębiorstw,
36 Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, finansowanie przedsięwzięć biznesowych, finansowanie przedsiębiorstw gospodarczych, finansowanie
projektów rozwojowych, opieka finansowa, organizowanie
finansów dla firm, planowanie i zarządzanie finansowe, pomoc finansowa, 38 Doradztwo w dziedzinie telekomunikacji, doradztwo w zakresie telekomunikacji, doradztwo w zakresie usług telekomunikacyjnych, informacja o telekomunikacji, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, telekomunikacja, telekomunikacyjne usługi dostępowe, udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych, usługi
dostawców Internetu (ISP), usługi dostawców usług internetowych ( ISP ), usługi dostępu do telekomunikacji, usługi
informacyjne on-line związane z telekomunikacją, usługi
sieci telekomunikacyjnych, usługi świadczone przez dostawców Internetu, usługi światłowodowej telekomunikacji, usługi telefoniczne, usługi telekomunikacyjne, usługi
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telekomunikacyjnej sieci cyfrowej, użytkowanie szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu
do sieci telekomunikacyjnych, 41 Konferencje (organizowanie i prowadzenie), organizacja konferencji edukacyjnych,
organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie
ceremonii rozdania nagród, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konferencji
dotyczących szkoleń, organizowanie konferencji związanych z reklamą, organizowanie seminariów dotyczących
biznesu, organizowanie seminariów dotyczących handlu,
organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie wykładów, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie zjazdów w celach handlowych, organizowanie
zjazdów w celach szkoleniowych, 43 Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, katering
obejmujący żywność i napoje dla instytucji, świadczenie
usług kateringowych obejmujących żywność i napoje
w obiektach na targi i wystawy, usługi kateringowe u prywatnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, dostarczanie informacji
o usługach barów, udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, udzielanie informacji dotyczących restauracji,
udzielanie informacji w zakresie barów, usługi informacji,
doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności
i napojów, oferowanie żywności i napojów dla gości, organizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, 45 Usługi tworzenia
sieci kontaktów społecznych online za pomocą aplikacji
mobilnych do pobrania, usługi w zakresie nawiązywania
znajomości.
(210)
(731)
(540)
(540)

522308
(220) 2019 02 06
KORONAPAY EUROPE LTD, Nikozja, CY
(znak słowno-graficzny)
KoronaPay

(531) 24.09.01, 24.09.05, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, informacja finansowa, usługi dotyczące danych, doradcze
i konsultingowe w zakresie finansów, analizy finansowe,
bankowość, usługi bankowości elektronicznej, bankowość
domowa [home banking], finansowe izby rozrachunkowe,
organizacja zbiórek, doradztwo w sprawach finansowych,
usługi w zakresie kart bankowych, emisja kart kredytowych,
obsługa kart kredytowych, handel walutami i wymiana
walut, transfer elektroniczny środków pieniężnych, bankowość domowa [home banking], informacje finansowe,
emisja kart kredytowych, emisja bonów wartościowych,
pożyczki [finansowanie], zarządzanie finansami, handel walutami i wymiana walut, organizacja zbiórek, usługi banków
oszczędnościowych, emisja bonów wartościowych, pożyczanie pod zastaw.
(210) 522313
(220) 2020 12 16
(731) STEFAŃSKI PAWEŁ, Swarzędz
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Wilk

(531) 03.01.08, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 9 Stojaki na głośniki, elektroniczne zwrotnice
głośnikowe, głośniki audio, obudowy na głośniki, głośniki
z wbudowanymi wzmacniaczami, głośniki, głośniki osobiste, głośniki (sprzęt audio), domowe głośniki audio, głośniki
do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych, subwoofery, urządzenia audio hi-fi, sprzęt audio, 20 Stojaki na głośniki
(meble).
522324
(220) 2020 12 16
PURE&FIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Białogard
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYTE TOWARZYSTWO
(210)
(731)

(531) 09.07.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Tłuszcze jadalne, mrożone owoce, zupy,
konserwowane warzywa, warzywa gotowane, warzywa suszone, oleje spożywcze, krokiety, owoce gotowane, miąższ
owoców, soja konserwowana spożywcza, pasty do kromek
zawierające tłuszcz, przetwory do zup jarzynowych, soki
roślinne do gotowania, zupy (składniki do sporządzania -),
sałatki warzywne, sałatki owocowe, pyłki kwiatowe jako żywność, tofu, ziemniaki smażone w cieście, warzywa w puszkach, kiełbaski w cieście, płatki ziemniaczane, hummus [pasta z ciecierzycy], przekąski na bazie owoców, kiszone warzywa [kimchi], mleko sojowe, przeciery warzywne, nasiona,
przetworzone, pasta z cukinii, pasta z oberżyny, kompozycje
owoców przetworzonych, guacamole [pasta z awokado],
krążki z cebuli, falafel, śmietana na bazie warzyw, warzywa
liofilizowane, pasty na bazie orzechów, pierożki na bazie
ziemniaków, kiełbaski do hot dogów, hot dogi w cieście kukurydzianym, substytuty mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, mleko ryżowe do celów kulinarnych, napoje na bazie
mleka migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego,
osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne, pasta z owoców tłoczonych, yuba [skórka z tofu], kotlety sojowe, kotlety, z tofu,
tajine (danie z przygotowanego mięsa, ryby lub jarzyn), tempeh, satay, warzywa przetworzone, owoce przetworzone,
ratatouille, smażone ziemniaki (placki ziemniaczane), omlety,
nadziewane roladki z kapusty, koncentraty na bazie warzyw
przeznaczone do gotowania, koncentraty na bazie owoców
przeznaczone do gotowania, pasty do smarowania na bazie
warzyw, 30 Baozi (nadziewane kluski gotowane na parze),
batony zbożowe, burrito, ciasto [masa do pieczenia], ciasto
na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, dania
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liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron,
dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż,
dodatki glutenowe do celów kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu,
jiaozi (pierogi nadziewane), kanapki, kanapki z parówką [hot
dog], kasza bulgur, mieszanki ciasta, mieszanki na naleśniki
słone, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, naleśniki słone, onigiri [kulki ryżowe], papka
ryżowa do celów kulinarnych, pasta imbirowa [przyprawa],
pasta migdałowa, pasta z soi [przyprawy], pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pasztet w cieście (pate en croute), pesto [sos], piccalilli
[marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym],
pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pierożki na bazie
mąki, pierożki ravioli, pizza, placki, placki z kimchi [kimchijeon], podpłomyki na bazie ziemniaków, produkty spożywcze
na bazie owsa, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie
zbóż, przetworzona komosa ryżowa, przyprawy smakowe
(sosy, marynaty), puddingi, quiche, ramen (japońskie danie
na bazie makaronu), ryż preparowany zawijany w wodorosty,
sago, sajgonki, soba [japoński makaron z gryki], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, spaghetti, suchary, sushi, tabule [sałatka z kuskus], tacos
[danie meksykańskie], tamaryndowiec [przyprawa], tarty
(z owocami), tortille, udon [makaron japoński], wafle ryżowe,
wysokoproteinowe batoniki zbożowe.
522422
(220) 2020 12 21
ZENITH-MONAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(554) (znak słowno-przestrzenny)
(540) zenith
(210)
(731)

(531) 20.01.03, 27.05.01
(510), (511) 16 Pióra kulkowe, długopisy, wkłady do długopisów, wkłady do piór kulkowych.
522423
(220) 2020 12 18
THEMAR IMPORT-EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opacz-Kolonia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANTY ŚLIMAK

(210)
(731)

(531) 03.11.07, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Środki do tępienia i odstraszania owadów,
środki bakteriobójcze, środki do tępienia larw, środki do tępienia i odstraszania szkodników, środki do tępienia pasożytów, pestycydy, środki przeciw robactwu, trucizny, 35 Usługi
reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, organi-
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zowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów w celach handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich towarów z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, pozwalające nabywcy oglądać i kupować w sklepie
wielobranżowym, prowadzenie sklepów internetowych z towarami z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary
za pośrednictwem sieci komputerowych, Internetu, 44 Usługi w zakresie tępienia robactwa, owadów, szkodników.
(210)
(731)
(540)
(540)

522501
(220) 2020 12 23
7 FIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
7 MULTISPORT

(531) 27.07.01, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 5 Witaminy i preparaty witaminowe, preparaty
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty
witaminowe i mineralne, białkowe suplementy diety, koktajle białkowe, dietetyczna żywność do celów medycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych,
suplementy diety dla sportowców, batony energetyzujące
stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, dietetyczne dodatki do żywności, dodatki witaminowe
i mineralne, mieszane preparaty witaminowe, mieszanki
do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, multiwitaminy,
odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki
posiłków, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy
żywnościowe, tabletki witaminowe.
(210) 522508
(220) 2020 12 22
(731) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska
(540) (znak słowny)
(540) INVENTO
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane w tym
betonowa kostka brukowa, betonowe płyty ażurowe, betonowe płyty chodnikowe i tarasowe.
(210) 522509
(220) 2020 12 22
(731) The Coca-Cola Company, Atlanta, US
(540) (znak słowny)
(540) ŁYK POZYTYWNYCH WRAŻEŃ
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje o smaku
owocowym, napoje gazowane o smaku owocowym, napoje
owocowe, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, bezalkoholowe napoje musujące
z soku owocowego, bezalkoholowe napoje na bazie wody,
woda gazowana, butelkowana woda pitna, woda butelkowana, wody gazowane, destylowana woda pitna, woda pitna, woda pitna z witaminami, smakowa woda butelkowana,
wody smakowe, napoje niealkoholowe, mianowicie, napoje
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gazowane, woda sodowa, bezalkoholowe napoje na bazie
wody wzbogacone witaminami, minerałami i składnikami
odżywczymi, wzbogacona woda smakowa.
(210) 522517
(220) 2020 12 22
(731) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska
(540) (znak słowny)
(540) CALISIA
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane w tym
betonowa kostka brukowa, betonowe płyty ażurowe, betonowe płyty chodnikowe i tarasowe.
(210) 522518
(220) 2020 12 22
(731) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska
(540) (znak słowny)
(540) NOBILIS
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane w tym
betonowa kostka brukowa, betonowe płyty ażurowe, betonowe płyty chodnikowe i tarasowe.
(210) 522520
(220) 2020 12 22
(731) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska
(540) (znak słowny)
(540) BOULEVARD
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane w tym
betonowa kostka brukowa, betonowe płyty ażurowe, betonowe płyty chodnikowe i tarasowe.
(210) 522545
(220) 2020 12 22
(731) Karyopharm Therapeutics Inc., Newton, US
(540) (znak słowny)
(540) XELPOVIO
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, mianowicie leki
na raka, stany zapalne i inne choroby związane z proliferacją
komórek u ludzi i zwierząt.
522549
(220) 2020 12 23
NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Komorniki
(540) (znak słowny)
(540) NOEX
(510), (511) 9 tace laboratoryjne, urządzenia i przyrządy
laboratoryjne, ręczne narzędzia i przyrządy laboratoryjne,
urządzenia i przyrządy do analizy substancji biologicznych
i chemicznych, urządzenia do pobierania i przechowywania
próbek biologicznych, chemicznych lub diagnostycznych,
jednorazowe przyrządy do pobierania i przechowywania
próbek biologicznych, chemicznych lub diagnostycznych,
wymazówki do pobierania i przechowywania próbek biologicznych, chemicznych lub diagnostycznych, pojemniki
do transportu i przechowywania próbek biologicznych,
chemicznych i diagnostycznych, urządzenia diagnostyczne
nie do celów medycznych, pipety, mechaniczne lub świecące tablice reklamowe, ekrany z tworzyw sztucznych przeciwwirusowe, przyłbice oraz maski ochronne, podkładki pod
myszki, 10 sprzęt i instrumenty diagnostyczne i medyczne
do obróbki próbek biologicznych, mikrobiologicznych i chemicznych, do celów medycznych i weterynaryjnych, urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, narzędzia do diagnostyki medycznej, pojemniki do transportu próbek zawierających żywe komórki ludzkie, urządzenia do pobierania i przechowywania próbek biologicznych i chemicznych do celów
medycznych, jednorazowe urządzenia do pobierania i prze(210)
(731)
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chowywania próbek biologicznych i chemicznych do celów
medycznych, wymazówki do pobierania próbek diagnostycznych do celów medycznych, pojemniki do transportu
próbek diagnostycznych do celów medycznych, 19 znaki
oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, niemetalowe,
21 serwetniki, świeczniki, profitki [osłonki wkładane na świecę w celu ochrony przed skapującą stearyną] z metali szlachetnych, profitki [osłonki wkładane na świecę w celu ochrony przed skapującą stearyną] nie z metali szlachetnych, podstawki reklamowe do wydawania reszty pieniędzy, zastawa
stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, szklanki, kieliszki,
naczynia do picia i akcesoria barowe, pojemniki z tworzywa
na podkładki pod kufle piwne, uchwyty na kubki, listwy zaciskowe na torebki, pojemniki i kasetki z tworzywa na bilon,
ręczne niemetalowe rolownice do bilonu, kubki, kubki wykonane z tworzyw sztucznych, stojaki do serwetek, stojaki pod
kufle piwne, stojaki z tworzyw sztucznych do eksponowania materiałów drukowanych, przybory kosmetyczne i toaletowe, maty stołowe z tworzyw sztucznych, maty barowe
nie z papieru ani materiałów tekstylnych, tace do podawania
potraw, tace do podawania, nie z metali szlachetnych, tace
barmańskie z powierzchnią antypoślizgową, okładki, uchwyty na karty menu, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki
wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub
szkło, zawarte w tej klasie, przybory do użytku domowego
do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek,
35 usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej następujących
towarów: tace laboratoryjne, urządzenia i przyrządy laboratoryjne, ręczne narzędzia laboratoryjne, urządzenia i przyrządy
do analizy substancji biologicznych i chemicznych, urządzenia do pobierania i przechowywania próbek biologicznych
oraz chemicznych lub diagnostycznych, jednorazowe przyrządy do pobierania i przechowywania próbek biologicznych oraz chemicznych lub diagnostycznych, wymazówki
do pobierania i przechowywania próbek biologicznych oraz
chemicznych lub diagnostycznych, pojemniki do transportu
i przechowywania próbek biologicznych oraz chemicznych
i diagnostycznych, pojemniki do transportu próbek zawierających żywe komórki ludzkie, pipety, mechaniczne lub
świecące tablice reklamowe, ekrany z tworzyw sztucznych
przeciwwirusowe, przyłbice oraz maski ochronne, podkładki
pod myszki, sprzęt i instrumenty diagnostyczne i medyczne
do obróbki próbek biologicznych oraz mikrobiologicznych
i chemicznych do celów medycznych i weterynaryjnych,
urządzenia medyczne do diagnostyki oraz badań i kontroli,
narzędzia do diagnostyki medycznej, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, urządzenia do pobierania i przechowywania próbek biologicznych i chemicznych
do celów medycznych, jednorazowe urządzenia do pobierania i przechowywania próbek biologicznych i chemicznych do celów medycznych, wymazówki do pobierania
próbek diagnostycznych do celów medycznych, pojemniki
do transportu próbek diagnostycznych do celów medycznych, niemetalowe znaki oraz wyświetlacze informacyjne
i reklamowe, serwetniki, świeczniki, profitki (osłonki wkładane na świecę w celu ochrony przed skapującą stearyną)
z metali szlachetnych oraz nie z metali szlachetnych, podstawki reklamowe do wydawania reszty pieniędzy, zastawa
stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, szklanki, kieliszki,
naczynia do picia i akcesoria barowe, pojemniki z tworzywa
na podkładki pod kufle piwne, uchwyty na kubki, listwy zaciskowe na torebki, pojemniki i kasetki z tworzywa na bilon,
ręczne niemetalowe rolownice do bilonu, kubki, kubki wykonane z tworzyw sztucznych, stojaki do serwetek, stojaki pod
kufle piwne, stojaki z tworzyw sztucznych do eksponowania materiałów drukowanych, przybory kosmetyczne i toaletowe, maty stołowe z tworzyw sztucznych, maty barowe
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nie z papieru ani materiałów tekstylnych, tace do podawania
potraw, tace do podawania nie z metali szlachetnych, tace
barmańskie z powierzchnią antypoślizgową, okładki na karty
menu, uchwyty na karty menu, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania
szczotek, statuetki i figurki oraz tabliczki i dzieła sztuki wykonane z porcelany lub terakoty lub szkła, ręczne metalowe
rolownice do bilonu, znaki oraz wyświetlacze informacyjne
i reklamowe z metalu, metalowe szyldy reklamowe, tace
do sortowania i liczenia pieniędzy, spinacze do pieniędzy,
publikacje reklamowe, szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, niemetalowe plansze oraz stoiska wystawowe i oznakowanie, stojaki na broszury (meble), stojaki wystawowe,
stojaki do wystawiania materiałów (meble), stojaki do przechowywania materiałów drukowanych, reklamowe tablice
wystawowe, statuetki i figurki oraz dzieła sztuki i ozdoby
lub dekoracje wykonane z tworzyw sztucznych, 40 obróbka szkła, produkcja na zamówienie form (odlewów) stosowanych w przemyśle, produkcja na zamówienie urządzeń
medycznych dla osób trzecich, 42 projektowanie opakowań, doradztwo techniczne w zakresie produkcji z tworzyw
sztucznych i szkła, wzornictwo przemysłowe, usługi inżynieryjne, usługi projektowania, usługi naukowe i technologiczne, analizy przemysłowe i usługi badawcze, testowanie,
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, certyfikacja,
testowanie urządzeń przemysłowych do celów certyfikacji,
projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, badania
techniczne oraz opracowywanie projektów technicznych.
522559
(220) 2020 12 23
ALKEMIE GROUP 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) MomMe spacerowy krem na każdą pogodę
(510), (511) 3 kremy, kremy nielecznicze, kremy kosmetyczne,
kremy ochronne, kremy odżywcze, kremy nawilżające, kremy
ujędrniające skórę, kremy do rąk, kremy do paznokci, kremy
do twarzy, kremy do ciała, kremy tonizujące, kremy do opalania, kremy chroniące przed słońcem, kremy z filtrem przeciwsłonecznym, kremy i balsamy do opalania, kremy konserwujące do skóry, kremy kojące do użytku kosmetycznego, kremy
przeciw starzeniu się skóry, zapachowe kremy do pielęgnacji
ciała, 5 kremy lecznicze, lecznicze kremy ochronne, medyczne
kremy terapeutyczne, kremy do użytku dermatologicznego,
kremy ziołowe do celów medycznych.
(210)
(731)

522560
(220) 2020 12 23
ALKEMIE GROUP 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) spacerowy krem na każdą pogodę (SPF 25)

(210)
(731)
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(531)

02.05.03, 02.05.23, 01.03.07, 01.03.20, 05.03.13, 05.03.16,
05.01.16, 03.07.24, 05.07.13, 02.09.01, 12.01.10, 09.07.17,
27.05.01, 27.05.23, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kremy, kremy nielecznicze, kremy kosmetyczne,
kremy ochronne, kremy odżywcze, kremy nawilżające, kremy
ujędrniające skórę, kremy do rąk, kremy do paznokci, kremy
do twarzy, kremy do ciała, kremy tonizujące, kremy do opalania, kremy chroniące przed słońcem, kremy z filtrem przeciwsłonecznym, kremy i balsamy do opalania, kremy konserwujące do skóry, kremy kojące do użytku kosmetycznego, kremy
przeciw starzeniu się skóry, zapachowe kremy do pielęgnacji
ciała, 5 kremy lecznicze, lecznicze kremy ochronne, medyczne
kremy terapeutyczne, kremy do użytku dermatologicznego,
kremy ziołowe do celów medycznych.
522561
(220) 2020 12 24
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MAREKS ANETA
JANECKA, MAREK JANECKI, SPÓŁKA JAWNA,
Modlnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Carmann

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów: pojazdy silnikowe, chemia samochodowa, akcesoria samochodowe oraz części motoryzacyjne, płyny eksploatacyjne, płyny eksploatacyjne i oleje, zarządzanie
sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi.
522562
(220) 2020 12 24
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MAREKS ANETA
JANECKA, MAREK JANECKI, SPÓŁKA JAWNA,
Modlnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q COOLANT
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów: pojazdy silnikowe, chemia samochodowa, akcesoria samochodowe oraz części motoryzacyjne, płyny eksploatacyjne, płyny eksploatacyjne i oleje, zarządzanie
sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi.
522574
(220) 2020 12 26
FINANCE QUALITY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) DrFinanse
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi
udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, usługi
doradcze dotyczące nieruchomości, bankowość hipoteczna
i pośrednictwo hipoteczne, pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednictwo w sprawach inwestycji finansowych,
pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń na życie, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe
w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w ubezpiecze(210)
(731)
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niach od następstw nieszczęśliwych wypadków, pośrednictwo w umowach kredytowych, leasing finansowy, biura
kredytowe, agencje kredytowe, doradztwo dotyczące usług
pożyczkowych, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], doradztwo w zakresie długów, doradztwo finansowe, doradztwo kredytowe.
(220) 2020 12 23
(210) 522586
(731) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska
(540) (znak słowny)
(540) WIOSENNA ROSA
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane w tym
betonowa kostka brukowa, betonowe płyty ażurowe, betonowe płyty chodnikowe i tarasowe.
(210) 522588
(220) 2020 12 23
(731) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska
(540) (znak słowny)
(540) ZIMOWY KAMIEŃ
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane w tym
betonowa kostka brukowa, betonowe płyty ażurowe, betonowe płyty chodnikowe i tarasowe.
(220) 2020 12 23
(210) 522592
(731) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska
(540) (znak słowny)
(540) LETNI PORANEK
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane w tym
betonowa kostka brukowa, betonowe płyty ażurowe, betonowe płyty chodnikowe i tarasowe.
522593
(220) 2020 12 23
EMERSON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)
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pośrednictwa w handlu, promocja sprzedaży, dystrybucja
materiałów reklamowych, usługi reklamowe, usługi reklamowe za pośrednictwem baz danych, powielanie dokumentów,
prowadzenie ksiąg i doradztwo podatkowe, usługi sekretarskie, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy
danych, usługi w zakresie marketingu baz danych, badania
opinii publicznej, badania rynku, 37 naprawa i konserwacja
maszyn i urządzeń drukarskich lub introligatorskich, montaż,
naprawa i konserwacja maszyn i sprzętu biurowego, usługi
budowlane, 40 usługi drukowania, drukowanie offsetowe,
drukowanie cyfrowe, drukowanie 3D, wynajem maszyn
i urządzeń drukarskich, wywoływanie i obróbka filmów fotograficznych, kopiowanie zdjęć, usługi w zakresie drukowania odbitek, usługi poligraficzne, drukowanie na zamówienie, nazw oraz logo na towarach osób trzecich, w celach
promocyjnych i reklamowych, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, komputerowy
skład drukarski [DTP], publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie druków w formie elektronicznej, edycja zdjęć, 42 projektowanie druków,
projektowanie materiałów drukowanych, konwersja tekstu
na format cyfrowy, zapewnianie oprogramowania on-line,
nie do pobrania, do celów edycji tekstu, usługi doradcze
dotyczące oprogramowania komputerowego stosowanego
do drukowania, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego, dostępnego on-line,
do wykorzystania w działalności wydawniczej i drukarskiej,
projektowanie i rozwój komputerowego oprogramowania,
projektowanie oprogramowania do użytku z maszynami
drukarskimi, projektowanie stron internetowych, usługi w zakresie administrowania stronami internetowymi, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, wynajem pamięci serwerowej, hosting elektronicznych przestrzeni pamięciowych w Internecie do reklamowania towarów i usług, 45 licencjonowanie materiałów drukowanych,
usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich,
w tym do materiałów reklamowych i drukowanych.
(210) 522594
(220) 2020 12 23
(731) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska
(540) (znak słowny)
(540) LOCUS
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane w tym
betonowa kostka brukowa, betonowe płyty ażurowe, betonowe płyty chodnikowe i tarasowe.

(531) 29.01.11, 26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 16 papier, papier termoczuły, papier do kopiowania, papier do maszyn rejestrujących, papier rolowany
do drukarek, materiały drukowane, druki, druki handlowe,
rolki papieru do ciągłego zapisu danych jako materiały drukowane, rolki papieru do maszyn liczących i maszyn biurowych,
rolki termiczne do kas sklepowych, kas fiskalnych, drukarek fiskalnych, bankomatów, urządzeń rejestrujących, telefaksów,
drukowane bilety, naklejki, etykiety z papieru, etykiety samoprzylepne w rolkach, kupony papierowe, artykuły piśmienne
i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub
domowych, materiały do rysowania i materiały dla artystów,
materiały szkoleniowe i dydaktyczne, czcionki drukarskie,
matryce do druku ręcznego, 35 doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie organizowania i kierowania działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania kadrowego, usługi agencji zarządzania przedsiębiorstwami, usługi

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

522612
(220) 2020 12 24
MALISZEWSKI ARKADIUSZ ARKON, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ArkoN wszystko dla zdrowia i domu

Nr ZT09/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531)

29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 05.01.05,
05.01.16
(510), (511) 35 sprzedaż towarów: blendery, jonizatory,
oczyszczacze powietrza, maty relaksacyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

522630
(220) 2020 12 28
GMINA MSZANA DOLNA, Mszana Dolna
(znak słowno-graficzny)
ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY

42 certyfikowanie jakości produktów i usług, doradztwo
techniczne, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, badania w zakresie środowiska naturalnego, 45 usługi w zakresie prawnego administrowania prawami własności intelektualnej, udzielanie licencji oraz pośrednictwo w obrocie
prawami własności intelektualnej.
(220) 2020 12 29
(210) 522678
(731) KIERYŁŁO ANDRZEJ, Milanówek
(540) (znak słowny)
(540) IMMUNOSET
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.13.25, 26.13.01
(510), (511) 35 edycja tekstów reklamowych, publikacja
tekstów reklamowych, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi agencji informacji handlowej, wykonywanie badań w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i kierowania
działalnością gospodarczą, pomoc w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, marketing, usługi reklamy, wyselekcjonowanie z myślą o osobach trzecich różnych towarów
umożliwiające obejrzenie i dokonanie zakupów w sklepach
detalicznych, hurtowniach i za pomocą środków komunikacji elektronicznej produktów określonymi jako produkty
lokalne, wytworzonych z surowców lokalnie dostępnych
w sposób przyjazny dla środowiska, badanie rynku i opinii
publicznej, promocja postaw prospołecznych (kampanie
społeczne, konsumenckie), prowadzenie kampanii promocyjnych, usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie
pamiątek regionalnych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, promowanie towarów i usług
w formie sponsorowania wydarzeń turystycznych, sportowych, kulturalnych, handlowe porady i informacje udzielane
konsumentom, na oznaczonych stanowiskach, w wyborze
towarów i usług, usługi sprzedaży certyfikowanych towarów
w zakresie produktów określonych jako produkty lokalne,
wytworzonych z surowców lokalnie dostępnych w sposób
przyjazny dla środowiska, handlowe informacje udzielane
konsumentom w wyborze usług, organizowanie imprez handlowych (jarmarki, kiermasze), 39 usługi agencji rezerwacji
podróży, wytyczanie szlaków turystycznych, informacja turystyczna, organizowanie wycieczek i zwiedzania, rezerwacje
podróży, usługi osób towarzyszących podróżnym, 41 organizacja szkoleń, sympozjów, konferencji, kongresów, wystaw
i innych imprez edukacyjnych, kulturalnych i sportowych,
publikacja tekstów innych niż reklamowe, usługi edukacyjne, nauczanie, publikowanie książek, wykonywanie fotoreportaży, informacja o rozrywkach i rekreacji, lekcje muzealne
(ekomuzealne), zielone szkoły, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów i organizowanie widowisk popularyzujących
postawy proekologiczne, usługi edukacyjne: historyczne,
patriotyczne oraz na rzecz ochrony środowiska, organizacja
imprez i szkoleń o charakterze gastronomiczno-kulinarnym,
organizacja widowisk historycznych i patriotycznych, organizowanie konkursów i festiwali, organizacja i prowadzenie
warsztatów, informacja o imprezach kulturalnych, rekreacyjnych, edukacyjnych, organizowanie imprez rozrywkowych,
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522684
(220) 2020 12 28
UAB Maina & Co, Kowno, LT
(znak słowno-graficzny)
PRZYJACIELE KAWY

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, filtry w postaci toreb papierowych wypełnione kawą,
kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach],
preparaty do sporządzania napojów [na bazie kawy], substytuty kawy [na bazie zbóż lub cykorii], napoje na bazie
kawy, kawa w postaci całych ziaren, napoje na bazie kawy
zawierające mleko, kawa mielona, kawa w formie parzonej,
substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], kapsułki z kawą, kawa bezkofeinowa, mielone ziarna kawy, mieszanki kawowe, kawa nienaturalna, kawa
bezkofeinowa, kawa rozpuszczalna, torebki z kawą, espresso,
czekoladki, solone wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze,
ciasta, tarty i ciasteczka, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z napojami bezalkoholowymi,
mianowicie kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów,
sprzedaż detaliczna i hurtowa aparatami do kawy, dzbankami do kawy, urządzeniami do espresso, kawa, herbata, kakao
i namiastki tych towarów, czekoladki, solone wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 37 usługi
instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja, związane
z aparatami do kawy, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn sprzedających, dotyczącej
aparatów do kawy, 43 wypożyczanie automatów do napojów, usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów].
(210)
(731)
(540)
(540)

522700
(220) 2020 12 29
MACHLOWSKA GABRIELA EVELGRAPH, Modlnica
(znak słowno-graficzny)
LA JO. LA JOIE

50

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria, biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, biżuteria
dla dzieci, biżuteria damska, biżuteria szlachetna, biżuteria
platerowana metalami szlachetnymi, bransoletki [biżuteria],
biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria ze srebra wysokiej
próby, naszyjniki [biżuteria], ozdoby [biżuteria], pierścionki
[biżuteria].
(210) 522718
(220) 2020 12 29
(731) BIOTTS SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) BIOTTS
(510), (511) 1 substancje chemiczne do stosowania jako
półprodukty w produkcji leków, suplementów diety
i produktów farmaceutycznych, substancje chemiczne
do stosowania jako półprodukty w produkcji kosmetyków, substancje pochodzenia naturalnego do stosowania
jako półprodukty w produkcji leków, suplementów diety
i produktów farmaceutycznych, substancje pochodzenia naturalnego do stosowania jako półprodukty w produkcji kosmetyków, mieszaniny substancji chemicznych
i/lub substancji pochodzenia naturalnego do stosowania
jako półprodukty w produkcji leków, suplementów diety i produktów farmaceutycznych, mieszaniny substancji
chemicznych i/lub substancji pochodzenia naturalnego
do stosowania jako półprodukty w produkcji kosmetyków,
3 kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów i higieny jamy ustnej,
produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, mydła i preparaty myjące, preparaty do ochrony, pielęgnacji i upiększania skóry twarzy, ciała, rąk i stóp, warg i paznokci, środki
do mycia, układania, pielęgnacji, upiększania i koloryzacji
włosów, środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 5 leki, produkty farmaceutyczne, preparaty
medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane
do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla
niemowląt, suplementy diety dla zwierząt, suplementy
diety dla ludzi, plastry i materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, wosk dentystyczny, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 42 usługi w zakresie badań naukowych i technicznych
oraz ich planowania i projektowania, usługi w zakresie
analiz i badań przemysłowych, usługi w zakresie badań laboratoryjnych oraz ich planowania i projektowania, usługi
inżynieryjne, usługi inżynieryjne wspomagane komputerowo, usługi w zakresie projektowania i rozwoju komputerowego sprzętu i oprogramowania, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami na rzecz osób trzecich,
usługi w zakresie testowania produktów, usługi kontrolne
w odniesieniu do produktów, usługi informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług,
44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody zwierząt, usługi kosmetyczne, usługi
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług.
(210)
(731)

522726
(220) 2020 12 30
EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabki Duże

Nr ZT09/2020

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICE PROTECT

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy, płynne nawozy, nawozy złożone, nawozy naturalne, nawozy mineralne, nawozy mieszane, nawozy biologiczne, nawozy do roślin, nawozy dla rolnictwa,
nawozy użyźniające glebę, preparaty do nawożenia, biostymulatory roślin.
522727
(220) 2020 12 30
EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabki Duże
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRIO FUSION

(210)
(731)

(531)

05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 01.15.09, 26.03.01, 26.03.05,
26.03.15, 26.03.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 nawozy, płynne nawozy, nawozy złożone, nawozy naturalne, nawozy mineralne, nawozy mieszane, nawozy biologiczne, nawozy do roślin, nawozy dla rolnictwa,
nawozy użyźniające glebę, preparaty do nawożenia, biostymulatory roślin, nawozy dla rolnictwa, środki chemiczne dla
rolnictwa, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki
regulujące wzrost roślin do użytku rolniczego, substraty
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki
chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, substancje odżywcze [nawozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie, mieszanki
substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów
oraz środków przeciw pasożytom.
522728
(220) 2020 12 30
EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabki Duże
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOLIST ENERGY
(210)
(731)

Nr ZT09/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 05.03.11, 05.03.13, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 1 nawozy, płynne nawozy, nawozy złożone,
nawozy naturalne, nawozy mineralne, nawozy mieszane,
nawozy biologiczne, nawozy do roślin, nawozy dla rolnictwa, nawozy użyźniające glebę, preparaty do nawożenia,
biostymulatory roślin, rolnictwo (nawozy dla -), środki chemiczne dla rolnictwa, podłoża hodowlane, nawozy i środki
chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki regulujące wzrost roślin do użytku rolniczego,
substraty do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, substancje odżywcze
[nawozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie, mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów
oraz środków przeciw pasożytom.
(210) 522743
(220) 2020 12 30
(731) GÓRNICZY KLUB SPORTOWY KATOWICE, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) GKS KATOWICE
(510), (511) 18 parasolki, plecaki, torby na kółkach, torby
sportowe, 35 edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy
prasowe, reklamy radiowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (druków, próbek, prospektów, broszur),
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sprzedaż (promocja dla osób trzecich), telewizyjna (reklama), tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, wizerunek (kreowanie firmy, usług, towaru), wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy (organizacja) w celach handlowych lub reklamowych,
38 poczta elektroniczna, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego.
522765
(220) 2020 12 31
EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabki Duże
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAGRODÓWKA

(210)
(731)
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(531)

25.01.01, 03.07.03, 03.03.01, 03.04.18, 03.07.06, 26.01.06,
26.04.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, preparaty spożywcze dla zwierząt, pasze zbożowe dla zwierząt, mieszanki
paszowe dla zwierząt.
522775
(220) 2020 12 31
SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole;
MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) WHEYROSE
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające glukozę,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego,
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, lecznicze napoje izotoniczne, lecznicze napoje mineralne, dietetyczne
dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze,
dodatki dietetyczne w formie napojów, suplementy diety dla
osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, tabletki witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety,
tabletki wspomagające odchudzanie, preparaty medyczne
do odchudzania, preparaty pobudzające apetyt, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, dodatki odżywcze.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

522776
(220) 2020 12 31
SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole;
MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) VITAROSE
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające glukozę,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające alginiany,
suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku
dietetycznego, suplementy diety sporządzone głównie
z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, lecznicze napoje izotoniczne, lecznicze napoje mineralne, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, dodatki dietetyczne w formie napojów,
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, tabletki witaminowe,
dodatki witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe
w postaci suplementów diety, tabletki wspomagające odchudzanie, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty pobudzające apetyt, batony energetyzujące stanowiące
zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, dodatki
odżywcze.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)
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522777
(220) 2020 12 31
SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole;
MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) SLEEPROSE
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające glukozę,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające alginiany,
suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku
dietetycznego, suplementy diety sporządzone głównie
z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, lecznicze napoje izotoniczne, lecznicze napoje mineralne, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, dodatki dietetyczne w formie napojów,
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, tabletki witaminowe,
dodatki witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe
w postaci suplementów diety, tabletki wspomagające odchudzanie, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty pobudzające apetyt, batony energetyzujące stanowiące
zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, dodatki
odżywcze.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

522778
(220) 2020 12 31
SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole;
MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) POWERROSE
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające glukozę,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające alginiany,
suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku
dietetycznego, suplementy diety sporządzone głównie
z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, lecznicze napoje izotoniczne, lecznicze napoje mineralne, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, dodatki dietetyczne w formie napojów,
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, tabletki witaminowe,
dodatki witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe
w postaci suplementów diety, tabletki wspomagające odchudzanie, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty pobudzające apetyt, batony energetyzujące stanowiące
zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, dodatki
odżywcze.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

522779
(220) 2020 12 31
SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole;
MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław
(540) (znak słowny)
(210)
(731)

Nr ZT09/2020

(540) COLLAROSE
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające glukozę,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające alginiany,
suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku
dietetycznego, suplementy diety sporządzone głównie
z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, lecznicze napoje izotoniczne, lecznicze napoje mineralne, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, dodatki dietetyczne w formie napojów,
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, tabletki witaminowe,
dodatki witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe
w postaci suplementów diety, tabletki wspomagające odchudzanie, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty pobudzające apetyt, batony energetyzujące stanowiące
zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, dodatki
odżywcze.
(551) wspólne prawo ochronne
522780
(220) 2020 12 31
SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole;
MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) BEAUTYROSE
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające glukozę,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające alginiany,
suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku
dietetycznego, suplementy diety sporządzone głównie
z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, lecznicze napoje izotoniczne, lecznicze napoje mineralne, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, dodatki dietetyczne w formie napojów,
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, tabletki witaminowe,
dodatki witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe
w postaci suplementów diety, tabletki wspomagające odchudzanie, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty pobudzające apetyt, batony energetyzujące stanowiące
zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, dodatki
odżywcze.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

522783
(220) 2020 12 31
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE CHORZÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) Azotech
(510), (511) 1 azotan potasu, techniczny azotan potasu, azotan wapnia.
(210)
(731)

Nr ZT09/2020
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522785
(220) 2020 12 31
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE CHORZÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) Azotive
(510), (511) 1 azotan potasu, spożywczy azotan potasu.

(210)
(731)

53

522826
(220) 2020 12 31
POCIĘGIEL GRZEGORZ AGENCJA OCHRONY HEKTOR,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEKTOR
(210)
(731)

522787
(220) 2020 12 31
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE CHORZÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AZOTIVE

(210)
(731)

(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 azotan potasu, spożywczy azotan potasu.
522791
(220) 2020 12 31
HENKELL FREIXENET POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Celebruj życie!
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, sorbety w postaci napojów, napoje izotoniczne,
napoje musujące, piwo, soki i nektary owocowe, soki warzywne, woda mineralna, woda gazowana, woda sodowa,
woda stołowa, preparaty i esencje do produkcji napojów
bezalkoholowych, izotonicznych, musujących oraz soków,
syropy do napojów, 33 napoje alkoholowe, wódki, wina,
brandy, rumy, likiery, koktajle, aperitify, nalewki, miody pitne,
napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe
wspomagające trawienie, esencje i ekstrakty alkoholowe,
43 usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi
w zakresie prowadzenia hoteli, moteli, pensjonatów, zajazdów, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, winiarni, pubów, barów, kawiarni i innych punktów gastronomicznych,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, przygotowywanie
dań (żywność i napoje) na zamówienie.
(210)
(731)
(540)
(540)

522820
(220) 2019 10 10
UNIVET LIMITED, Co. Cavan, IE
(znak słowno-graficzny)
UNIVET

(531) 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 5 preparaty i substancje weterynaryjne, substancje dietetyczne i odżywcze dla zwierząt.

(531) 26.01.03, 26.04.06, 26.04.18, 26.03.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 45 Usługi związane z ochroną osób i mienia,
usługi detektywistyczne, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa, Kontrola przedsiębiorstw w zakresie bezpieczeństwa,
monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

522849
(220) 2021 01 04
EURYZA GMBH, Hamburg, DE
(znak słowno-graficzny)
ORYZA seit 1976

(531) 27.05.01, 26.01.18, 26.01.17
(510), (511) 29 gotowe lub półgotowe posiłki składające się
z makaronu, mięsa, ryb, warzyw, konserwowane, suszone
i gotowane rośliny strączkowe, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, oleje i tłuszcze jadalne, chipsy
ziemniaczane, płatki ziemniaczane, knedle ziemniaczane,
placki ziemniaczane, 30 ryż, mąka i preparaty zbożowe,
makarony, kluski, sosy, przekąski z ryżu, w szczególności ryż
dmuchany o słodko-pikantnym smaku, chleb ryżowy, wafle
ryżowe, chipsy ryżowe, przekąski na bazie ryżu, płatki musli, sosy do sałatek, sos pomidorowy, przyprawy, gotowe lub
półgotowe posiłki składające się z ryżu, gotowe lub półgotowe posiłki składające się z wermiszelu wstążkowego, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), alkohol ryżowy, sake.
522850
(220) 2021 01 04
PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE
ACRYLMED DR LUDWIKA WŁASIŃSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem
(540) (znak słowny)
(540) dermacid
(510), (511) 5 preparaty antybakteryjne, mydła antybakteryjne, chusteczki antybakteryjne, spraye antybakteryjne,
żele antybakteryjne, preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, antybakteryjne środki do mycia, antybakteryjne płyny
do rąk, antybakteryjny preparat do mycia rąk, antybakteryjne środki do mycia rąk, antybakteryjne pieniące się środki
do mycia, lecznicze antybakteryjne preparaty do mycia twa(210)
(731)
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rzy, antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, mydła dezynfekujące, preparaty do dezynfekcji rąk, środki
dezynfekujące do użytku domowego, środki dezynfekcyjne
do toalet chemicznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, ściereczki do czyszczenia nasączone środkami
dezynfekującymi, do celów higienicznych.
522881
(220) 2021 01 05
MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław;
SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) ALLDEYNN
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające glukozę,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające alginiany,
suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku
dietetycznego, suplementy diety sporządzone głównie
z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, lecznicze napoje mineralne, dietetyczne dodatki
do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, dodatki
dietetyczne w formie napojów, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach
dietetycznych, tabletki witaminowe, dodatki witaminowe
i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, tabletki wspomagające odchudzanie, preparaty
medyczne do odchudzania, preparaty pobudzające apetyt,
batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, dodatki odżywcze, suplementy
odżywcze w płynie, witaminy i preparaty witaminowe, żelki
witaminowe, koktajle białkowe, mieszanki do picia będące
suplementami diety, mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, 29 koktajle mleczne, mleko kokosowe
do stosowania jako napój, mleko kokosowe [napój], napoje
mleczne, napoje mleczne aromatyzowane, napoje mleczne o smaku kakaowym, napoje mleczne z dużą zawartością
mleka, napoje mleczne z kakao, napoje mleczne z przewagą
mleka, napoje mleczne zawierające owoce, napoje na bazie
mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie
mleka migdałowego, napoje na bazie mleka o smaku czekolady, napoje na bazie mleka orzechowego, napoje sporządzone z mleka, napoje z produktów mlecznych, zabielacze
do napojów, zabielacze mleczne do napojów, 30 batoniki
na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, batony gotowe
do spożycia na bazie czekolady, batony zbożowe i energetyczne, brownie [ciastka czekoladowe], wafle ryżowe w polewie czekoladowej, wyroby piekarnicze bezglutenowe, batoniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki muesli, batoniki
owsiane, batoniki z polewą czekoladową, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby
cukiernicze], batoniki, batony czekoladowe, cukierki z kakao,
napoje mrożone na bazie kakao, czekolada mleczna, czekolada pitna, ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, gotowe kakao i napoje na bazie kakao, gotowe napoje kawowe,
kakaowe napoje, kakao w proszku, kakao [palone, w proszku,
granulowane lub w napojach], kakao do sporządzania napojów, kakao, mieszanki kakaowe, napoje w proszku zawierające kakao, napoje zawierające kakao, napoje składające się
(210)
(731)
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głównie z kakao, napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub
czekolady], napoje na bazie kakao, preparaty na bazie kakao,
preparaty kakaowe do sporządzania napojów, preparaty
w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów, preparaty z kakao, rozpuszczalne kakao w proszku, 32 napoje dla
sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity,
napoje energetyzujące, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje izotoniczne, napoje izotoniczne [nie do celów
medycznych], napoje mrożone na bazie owoców, napoje
na bazie owoców lub warzyw, napoje proteinowe, napoje
serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje węglowodanowe, napoje wzbogacone substancjami
odżywczymi, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje
bezalkoholowe zawierające soki owocowe, woda gazowana
wzbogacona witaminami [napoje], napoje z guaraną, napoje
zawierające witaminy, niegazowane napoje bezalkoholowe,
35 usługi bezobsługowych sklepów detalicznych w odniesieniu do żywności, usługi handlu detalicznego w zakresie
żywności, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, usługi w zakresie administrowania działalnością
gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi reklamowe mające na celu
promowanie handlu elektronicznego.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

522905
(220) 2021 01 07
SUPERDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Karczew
(znak słowno-graficzny)
KURCZAK FARMERSKI

02.01.15, 02.01.21, 02.01.23, 03.07.03, 09.01.10, 25.01.15,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, mięso konserwowane, mięso mrożone, mięso świeże, drób, nieżywy, ekstrakty
drobiowe, głęboko mrożony drób, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, gotowe
posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], mrożone posiłki składające się głównie z drobiu, mrożony drób, świeży drób, przekąski na bazie mięsa, patyczki mięsne, mięso
w plasterkach.
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522915
(220) 2021 01 08
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Esselipid FORTE

(210)
(731)
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(531) 05.13.07, 27.05.01, 29.01.12, 05.07.03, 05.07.02
(510), (511) 30 chleb, bułki, bułki słodkie, ciastka, produkty
spożywcze na bazie owsa, zboża przetworzone do spożycia
przez ludzi, zboża do żywności do spożycia przez ludzi.
522931
(220) 2021 01 07
ELEKTROMANIACY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EM ElektroManiacy.pl
(210)
(731)

(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła lecznicze
suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów
medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

522921
(220) 2021 01 05
BORAWSKI JERZY USŁUGI TRANSPORTOWE, Pisz
(znak słowno-graficzny)
chill out BOWLING

(531) 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12, 25.01.10
(510), (511) 9 alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy
dźwiękowe, alarmy pożarowe, alkoholomierze, dyktafony,
kamery termowizyjne, kamery cofania do pojazdów, kamery wideo, urządzenia systemu GPS, wideofony, wykrywacze
(detektory), mikroskopy, karty pamięci do urządzeń do gier
wideo, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt,
elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, głośniki,
instalacje elektryczne, lornetki.
522933
(220) 2021 01 07
FOOD FAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PS Portside PROSTO Z PORTU

(210)
(731)

(531) 21.03.03, 26.15.01, 24.17.01, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe związane z grą w kręgle
[dziesięcioma kręglami].
522926
(220) 2021 01 07
SILCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIKRONIZOWANY BŁONNIK OWSIANY złote ziarno
(210)
(731)

(531)

18.04.02, 25.03.09, 25.03.11, 25.03.15, 25.05.02, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 35 usługi świadczone przez sklepy internetowe, detaliczne, supermarkety, hipermarkety, dyskonty,
hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą
(sprzedaż wysyłkowa) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Internet (sklepy internetowe),
telesklepy - poprzez wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich artykułów spożywczych tak, aby umożliwić
konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych
warunkach następujących towarów: ryby, owoce morza:
skorupiaki (homary, langusty, kraby, krewetki), mięczaki:
małże (ostrygi, omułki, przegrzebki), ślimaki, głowonogi (mątwy, kałamarnice, ośmiornice), ryby, owoce morza,
mięczaki: gotowane, konserwowane, mrożone, wędzone,
solone, suszone, marynowane, ekstrakty z owoców morza i z ryb, gotowe posiłki świeże i mrożone składające się
głównie z ryb, z owoców morza, z mięczaków, produkty
świeże i mrożone z przetworzonych ryb, owoców morza
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i mięczaków, ikra rybia przetworzona, kawior, kiełbaski rybne, krakersy rybne, paluszki rybne, krokiety rybne, mączka
rybna do spożycia przez ludzi, pasty z ryb, z owoców morza
i mięczaków, przystawki gotowe do spożycia składające się
głównie z owoców morza, zapakowane zestawy obiadowe
składające się głównie z owoców morza, dodatki smakowe
i przyprawy, przyprawy smakowe (pikle), przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ketchup, przyprawy w proszku, mieszanki przypraw, ekstrakty przypraw, przyprawy korzenne,
preparaty przyprawowe, zioła konserwowane (przyprawy),
marynaty zawierające przyprawy, sól z przyprawami, koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawy, przyprawione
mieszanki panierkowe do smażenia w głębokim tłuszczu,
przyprawy spożywcze składające się głównie z ketchupu
i salsy, sosy (przyprawy), pikantne sosy używane jako przyprawy, pasta z soi (przyprawy), przyprawa chili, doradztwo
i informacje na temat usług konsumpcyjnych i zarządzania produktami oraz cenami w serwisach internetowych
w związku z zakupami dokonywanymi przez Internet, organizowanie aukcji internetowych, usługi handlu online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję,
a oferty zgłaszane są za pośrednictwem Internetu, działania
marketingowe, programy lojalnościowe dla klientów, usługi
w zakresie kart lojalnościowych w ramach usług promocyjnych i motywacyjnych dla stałych klientów, usługi franchisingowe związane z organizowaniem i prowadzeniem
działalności handlowej i usługowej w sieci pod określoną
marką, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, pośredniczenie i pomoc w zakresie zawierania
kontraktów franchisingowych na rzecz osób trzecich, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczącej
franchisingu.
522934
(220) 2021 01 07
GUSTAB DARIUSZ AGENCJA REKLAMY I PROMOCJI
EVEREST, Wałbrzych
(540) (znak słowny)
(540) Slavica
(510), (511) 32 piwo, 33 likiery, alkohole wysokoprocentowe
[napoje], napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, wódka, alkohol ryżowe, alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka [likier], cydr, destylowane napoje, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne
niż na bazie piwa, wino.
(210)
(731)

522935
(220) 2021 01 07
GUSTAB DARIUSZ AGENCJA REKLAMY I PROMOCJI
EVEREST, Wałbrzych
(540) (znak słowny)
(540) Wroclawia Wroclove
(510), (511) 32 piwo, 33 likiery, alkohole wysokoprocentowe
[napoje], napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, wódka, alkohol ryżowe, alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka [likier], cydr, destylowane napoje, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne
niż na bazie piwa, wino.
(210)
(731)

522937
(220) 2021 01 07
FOOD FAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) PS Portside PROSTO Z PORTU

(531) 18.04.02, 25.03.09, 25.03.11, 25.03.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi świadczone przez sklepy internetowe,
detaliczne, supermarkety, hipermarkety, dyskonty, hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą (sprzedaż
wysyłkowa) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Internet (sklepy internetowe), telesklepy - poprzez
wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich artykułów
spożywczych tak, aby umożliwić konsumentom obejrzenie
i dokonanie zakupu w dobrych warunkach następujących
towarów: ryby, owoce morza: skorupiaki (homary, langusty,
kraby, krewetki), mięczaki: małże (ostrygi, omułki, przegrzebki), ślimaki, głowonogi (mątwy, kałamarnice, ośmiornice),
ryby, owoce morza, mięczaki: gotowane, konserwowane,
mrożone, wędzone, solone, suszone, marynowane, ekstrakty
z owoców morza i z ryb, gotowe posiłki świeże i mrożone
składające się głównie z ryb, z owoców morza, z mięczaków,
produkty świeże i mrożone z przetworzonych ryb, owoców
morza i mięczaków, ikra rybia przetworzona, kawior, kiełbaski
rybne, krakersy rybne, paluszki rybne, krokiety rybne, mączka
rybna do spożycia przez ludzi, pasty z ryb, z owoców morza
i mięczaków, przystawki gotowe do spożycia składające się
głównie z owoców morza, zapakowane zestawy obiadowe
składające się głównie z owoców morza, dodatki smakowe
i przyprawy, przyprawy smakowe (pikle), przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ketchup, przyprawy w proszku, mieszanki przypraw, ekstrakty przypraw, przyprawy korzenne,
preparaty przyprawowe, zioła konserwowane (przyprawy),
marynaty zawierające przyprawy, sól z przyprawami, koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, przetworzone
nasiona do użytku jako przyprawy, przyprawione mieszanki
panierkowe do smażenia w głębokim tłuszczu, przyprawy
spożywcze składające się głównie z ketchupu i salsy, sosy
(przyprawy), pikantne sosy używane jako przyprawy, pasta
z soi (przyprawy), przyprawa chili, doradztwo i informacje
na temat usług konsumpcyjnych i zarządzania produktami
oraz cenami w serwisach internetowych w związku z zakupami dokonywanymi przez Internet, organizowanie aukcji
internetowych, usługi handlu online, w ramach których
sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a oferty zgłaszane są za pośrednictwem Internetu, działania marketingowe,
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programy lojalnościowe dla klientów, usługi w zakresie kart
lojalnościowych w ramach usług promocyjnych i motywacyjnych dla stałych klientów, usługi franchisingowe związane
z organizowaniem i prowadzeniem działalności handlowej
i usługowej w sieci pod określoną marką, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, pośredniczenie
i pomoc w zakresie zawierania kontraktów franchisingowych
na rzecz osób trzecich, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczącej franchisingu.
(210) 522943
(220) 2021 01 08
(731) GOLAD ADAR, Hattem, NL
(540) (znak słowny)
(540) Okulary Czary Mary
(510), (511) 28 gry, przedmioty do zabawy, gry przenośne
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, przenośne [podręczne] gry elektroniczne, przenośne [podręczne] gry komputerowe, przenośne [podręczne] gry wideo, elektroniczne
gry edukacyjne, elektroniczne gry planszowe, gry dostępne
na platformach elektronicznych, artykuły sportowe i gimnastyczne, gry planszowe, gry towarzyskie, gry edukacyjne.
(210) 522945
(220) 2021 01 07
(731) JOKŚ MONIKA LAPOKOIK, Dębno
(540) (znak słowny)
(540) La Niña Decor
(510), (511) 27 dekoracje ścienne (nietekstylne), ścienne dekoracje, nietekstylne, dekoracje ścienne z materiałów nietekstylnych, ręcznie robione, pokrycia ścian i sufitów, materiały
do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania
gruntu, fryzy [dekoracje ścienne nie z materiałów tekstylnych], kilimy dekoracyjne, nie z materiałów włókienniczych,
obicia ścienne, nie z materiałów tekstylnych, winylowe pokrycia ścian, tapeta, pokrycia ścienne z tworzyw sztucznych,
pokrycia ścienne z papieru, pokrycia ścienne z korka, pokrycia ścienne, ścienne materiały dekoracyjne, nietekstylne,
ścienne materiały wykończeniowe, nietekstylne, ścienne
tekstylne materiały wykończeniowe, 35 usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z odzieżą, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych.
522951
(220) 2021 01 07
MARBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Racula
(540) (znak słowny)
(540) MARBA
(510), (511) 3 kosmetyki, środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, antyperspiranty i środki przeciwpotne,
zestawy kosmetyków, aromaty, również olejki aromatyczne,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, balsamy inne
niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt,
esencje eteryczne, kosmetyki upiększające także zestawy, lakiery do włosów, lotony do celów kosmetycznych, maseczki
kosmetyczne, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, mydła, mydełka, mydła dezodoryzujące, do golenia,
migdałowe, przeciwpotowe także do stóp, mydła w płynie,
(210)
(731)
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odświeżacze do ust w aerozolu, odświeżacze oddechu także
paski, olejki do celów kosmetycznych i perfumeryjnych, olejki
toaletowe, olejki esencjonalne, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, perfumy, płyny do pielęgnacji włosów,
potpourri, środki do czyszczenia, preparaty do czyszczenia,
preparaty do golenia, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do makijażu i demakijażu, preparaty do mycia, preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych, preparaty do prania, środki do prania, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, preparaty kąpielowe do celów
higienicznych, preparaty do kąpieli, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, płyny do kąpieli, olejki do kąpieli, żele do kąpieli,
balsamy do kąpieli, produkty perfumeryjne, produkty toaletowe, preparaty toaletowe, środki sanitarne będące środkami
toaletowymi, puder do makijażu, saszetki zapachowe do bielizny, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, szampony, środki do czyszczenia zębów, talk kosmetyczny, środki
zapachowe do odświeżania powietrza, woda kolońska, toaletowa i zapachowa, detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych,
ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, 5 preparaty i artykuły higieniczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne, środki antyseptyczne, środki
dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, detergenty odkażające, środki sanitarne stosowane w higienie osobistej inne
niż toaletowe, antyseptyki, antybakteryjne środki do mycia
rąk, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, detergenty do celów medycznych, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła odkażające, mydła dezynfekujące,
lecznicze, paski siarkowe do dezynfekcji, preparaty do sterylizacji, środki bakteriobójcze, środki do oczyszczania powietrza, preparaty do dezynfekcji powietrza, preparaty do dezynfekcji rąk, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], środki
dezynfekujące do użytku domowego, środki dezynfekujące,
którymi nasączane są chusteczki, ściereczki do czyszczenia
nasączone środkami dezynfekującymi, do celów higienicznych, intymne preparaty nawilżające, kąpiele lecznicze, odświeżacze do ubrań i tkanin, preparaty odświeżające do powietrza, preparaty do niszczenia szkodników, preparaty farmaceutyczne przeciwłupieżowe, preparaty i papier przeciw
molom, preparaty terapeutyczne do kąpieli, sole do kąpieli
do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, sole wód
mineralnych, środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych,
środki przeciw poceniu się stóp, 16 opakowania z tworzyw
sztucznych, 30 kawa herbata, kakao i namiastki tych towarów, napoje na bazie kawy, napoje na bazie herbaty, napoje
na bazie kakao, wyroby z kawy, wyroby z herbaty, wyroby
z kakao, żywność na bazie kawy, żywność na bazie herbaty,
żywność na bazie kakao, cukier, słodycze, 35 reklama, oferowanie w mediach produktów dla detalicznego handlu
(reklama i promocja), dystrybucja materiałów reklamowych
[próbek, druków, prospektów, broszur], handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
konsumenckiej], kolportaż próbek, marketing, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy
towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, sprzedaż, sprzedaż detaliczna,
sprzedaż hurtowa, sprzedaż online, sprzedaż dla osób trzecich towarów: kosmetyki, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, antyperspiranty i środki przeciwpotne, zestawy kosmetyków, aromaty, również olejki aromatyczne, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, balsamy inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi
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i zwierząt, esencje eteryczne, kosmetyki upiększające także
zestawy, lakiery do włosów, lotony do celów kosmetycznych,
maseczki kosmetyczne, mleczko oczyszczające od celów
kosmetycznych, mydła, mydełka, mydła dezodoryzujące,
do golenia, migdałowe, przeciwpotowe także do stóp, mydła w płynie, odświeżacze do ust w aerozolu, odświeżacze
oddechu także paski, olejki do celów kosmetycznych i perfumeryjnych, olejki toaletowe, olejki esencjonalne, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, perfumy, płyny
do pielęgnacji włosów, potpourri, środki do czyszczenia,
preparaty do czyszczenia, preparaty do golenia, preparaty
do kręcenia włosów, preparaty do makijażu i demakijażu,
preparaty do mycia, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych, preparaty do prania, środki
do prania, środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, płyny
do kąpieli, olejki do kąpieli, żele do kąpieli, balsamy do kąpieli, produkty perfumeryjne, produkty toaletowe, preparaty toaletowe, środki sanitarne będące środkami toaletowymi, puder do makijażu, saszetki zapachowe do bielizny, sole
do kąpieli do celów innych niż lecznicze, szampony, środki
do czyszczenia zębów, talk kosmetyczny, środki zapachowe do odświeżania powietrza, woda kolońska, toaletowa
i zapachowa, detergenty, inne niż do użytku w procesach
produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, sprzedaż,
sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż online,
sprzedaż dla osób trzecich towarów: preparaty i artykuły
higieniczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki
dezynfekcyjne, środki antyseptyczne, środki dezynfekcyjne
do celów higienicznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, detergenty odkażające, środki sanitarne stosowane w higienie osobistej inne niż toaletowe,
antyseptyki, antybakteryjne środki do mycia rąk, chusteczki
nasączane płynami farmaceutycznymi, detergenty do celów medycznych, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła odkażające, mydła dezynfekujące, lecznicze, paski siarkowe do dezynfekcji, preparaty do sterylizacji, środki
bakteriobójcze, środki do oczyszczania powietrza, preparaty do dezynfekcji powietrza, preparaty do dezynfekcji rąk,
płyny dezynfekujące [inne niż mydło], środki dezynfekujące
do użytku domowego, środki dezynfekujące, którymi nasączane są chusteczki, ściereczki do czyszczenia nasączone
środkami dezynfekującymi, do celów higienicznych, intymne preparaty nawilżające, kąpiele lecznicze, odświeżacze
do ubrań i tkanin, preparaty odświeżające do powietrza,
preparaty do niszczenia szkodników, preparaty farmaceutyczne przeciwłupieżowe, preparaty i papier przeciw molom, preparaty terapeutyczne do kąpieli, sole do kąpieli
do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, sole
wód mineralnych, środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, środki przeciw poceniu się stóp, sprzedaż, sprzedaż
detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż online, sprzedaż dla
osób trzecich towarów: opakowania z tworzyw sztucznych,
sprzedaż, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż
online, sprzedaż dla osób trzecich towarów: kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, napoje na bazie kawy,
napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kakao, wyroby
z kawy, wyroby z herbaty, wyroby z kakao, żywność na bazie kawy, żywność na bazie herbaty, żywność na bazie kakao, cukier, słodycze.
(210) 522963
(220) 2021 01 08
(731) LEHMANN KACPER, Kępno
(540) (znak słowny)

Nr ZT09/2020

(540) Bund
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą mebli.
522990
(220) 2021 01 08
NADRYST INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEART GYM & WELLNESS
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi siłowni, fitness kluby, usługi sportowe
i w zakresie fitnessu, usługi trenerskie, udostępnianie informacji dotyczących sprawności fizycznej, treningu fizycznego, ćwiczeń fizycznych [fitness] w tym za pomocą portalu
on-line, usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej
kondycji fizycznej, treningu fizycznego, ćwiczeń fizycznych
[fitness] w tym za pomocą portalu on-line, udostępnianie sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, udostępnianie pływalni,
44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi kosmetyczne, usługi w zakresie dermatologii estetycznej
i leczniczej, usługi spa, usługi saun, aromaterapia, usługi
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, fizjoterapia, konsultacje w dziedzinie żywienia, planowanie i nadzorowanie diety,
usługi w zakresie zdrowia psychicznego, usługi poradnictwa
psychologicznego w zakresie sportu.
(210)
(731)
(540)
(540)

522992
(220) 2021 01 08
FIJOŁ MARCIN, Piła Kościelecka
(znak słowno-graficzny)
mflow thinkful projects

(531) 01.15.24, 26.01.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 nadzór budowlany, budowa infrastruktury,
budowa instalacji wodociągowych, budowa komunalnych
instalacji do ogrzewania geotermicznego, budowa instalacji
do ogrzewania geotermicznego, 42 projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii, projektowanie i opracowywanie sieci, doradztwo w zakresie ochrony środowiska,
projektowanie i planowanie techniczne systemów kanalizacyjnych, projektowanie i planowanie techniczne rurociągów
w dziedzinie gazu, wody i wody ściekowej, projektowanie
i planowanie techniczne oczyszczalni wody, pomiary środowiskowe, kompilacja informacji dotyczących środowiska,
badania dotyczące ochrony środowiska, usługi monitoringu
środowiska naturalnego, usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska, konsultacja techniczna w dziedzinie inżynierii
środowiska, usługi badawcze w zakresie ochrony środowiska,
doradztwo techniczne w dziedzinie nauk o środowisku, usługi inżynieryjne związane z systemami zaopatrzenia w energię, usługi inżynieryjne w dziedzinie energii elektrycznej
i produkcji gazu ziemnego.
(210)
(731)

523004
(220) 2021 01 08
Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H, Graz, AT

Nr ZT09/2020
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(540) (znak słowny)
(540) Abiral
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty weterynaryjne, preparaty sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne przystosowane do użytku medycznego, leki dla ludzi.
523018
(220) 2021 01 12
EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabki Duże
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPTIMAX pH
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy, preparaty do nawożenia, dodatki glebowe [nawożenie], chemicznie zmienione nawozy złożone,
dodatki chemiczne do nawozów, preparaty do nawożenia
gleby, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do użytku jako nawozy
ogrodnicze, mieszanki substancji chemicznych i materiałów
naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze.
523028
(220) 2021 01 11
PROHOUSE DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA,
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSADA GUBAŁÓWKA NA POLANIE PAJĄKÓWKA
(210)
(731)

(531) 25.01.25, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 41 realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.
(210) 523053
(220) 2021 01 11
(731) Ent One Studios Ltd, Paola, MT
(540) (znak słowny)
(540) Dziewczyny z Dubaju
(510), (511) 9 filmy wideo, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy
wideo, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, na płytach CD lub
DVD, na dyskach SSD oraz dyskach USB, zapisane nośniki
obrazu i dźwięku, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, zapisane pliki
danych, filmy i programy telewizyjne do pobrania za po-
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średnictwem usługi wideo na żądanie, grafiki do pobrania
zawierające zestawy obrazów cyfrowych i ikon do użytku
na komputerach, tabletach i telefonach komórkowych, filmy
i programy telewizyjne do pobrania, audiobooki, dzwonki
i nagrania dźwiękowe do pobrania, nagrania audio i wizualne, nagrania muzyczne, aplikacje komputerowe do pobrania,
aplikacje mobilne do pobrania, oprogramowanie do gier wideo, oprogramowanie do gier komputerowych, interaktywne programy do gier wideo, płyty CD, DVD, blue ray, dyski
flash USB, dyski SSD, pokrowce i etui ochronne na urządzenia
elektroniczne, mianowicie komputery, tablety, telefony komórkowe, ochronne osłony ekranu wyświetlacza, 16 kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, fotografie, nalepki,
publikacje drukowane, czasopisma, książki, przewodniki
po programach telewizyjnych i radiowych w formie drukowanej, broszury, poradniki, ulotki, bloczki do pisania, bloczki
listowe, formularze, naklejki, notesy, obwoluty na luźne kartki,
papier do pisania, papier do pakowania, papier w arkuszach,
pudełka i pudła z kartonu lub papieru, teczki na dokumenty, skoroszyty, zeszyty, etykiety papierowe, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], kartki wykonane z papieru lub
kartonu, kartoniki, papeterie, torby do pakowania z papieru
i tworzyw sztucznych, materiały piśmienne, długopisy, ramki
i stojaki do fotografii, fotografie [wydrukowane], 35 reklama,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie
reklam, usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie
kampanii reklamowych, wynajem I sprzedaż miejsca i czasu
na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi
produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji,
kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania
prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów
i wystaw handlowych/reklamowych, usługi merchandisingu,
usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych,
nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie
zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, dysków SSD, dysków USB w formacie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku,
gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych,
usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów
z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym:
apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki,
bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki,
chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe,
podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje
dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo,
krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały
biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy,
odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek,
pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki
pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki,
ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe
osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane,
termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki,
wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby
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ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki
z logo, 38 transmisja programów telewizyjnych, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików
MP3 i MP4 ze stron WWW poprzez Internet, transmisja treści
audio i wideo na żądanie, streaming treści audio i wizualnych, rozpowszechnianie programów audio, audiowizualnych, kinematograficznych, multimedialnych (tekstów
i/lub obrazów (stałych lub animowanych) i/lub dźwięków
muzycznych lub innych, dzwonków) do celów interaktywnych lub innych, usługi w zakresie zdalnego pobierania
filmów i innych programów audio i audiowideo, emisja filmów i programów telewizyjnych za pomocą usług wideo
na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], usługi
nadawania programów oraz selekcji kanałów telewizyjnych,
transfer strumieniowy danych, przesyłanie sekwencji wideo
na żywo lub na życzenie, transmisja dźwięków i obrazów
drogą satelitarną lub za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów
w Internecie, transmisja publikacji elektronicznych online,
rozpowszechnianie treści audio, wideo i multimedialnych
strumieniowo lub w inny sposób, w szczególności za pośrednictwem sieci komputerowych, radia, telewizji, drogą
kablową, światłowodową i satelitarną, wynajem czasu dostępu do sieci telekomunikacyjnych, usługi transmisji wideo
na żądanie, udostępnianie forum online, gdzie użytkownicy mogą umieszczać oceny, recenzje oraz rekomendacje
na temat filmów i programów telewizyjnych oraz na temat
wydarzeń i imprez w dziedzinie rozrywki i edukacji, 41 produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży,
programów telewizyjnych, dostarczanie rozrywki i usług
edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu,
udostępnianie on-line usług edukacyjnych i rozrywkowych,
w systemie telewizji interaktywnej, udostępnianie online
treści audio, wideo i multimedialnych nie do pobrania, usługi rozrywkowe udostępniane dzięki strumieniom online,
dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach
radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi
organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych,
usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, usługi wynajmowania
studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, montaż filmów, programów
radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie filmów do kin,
dystrybucja filmów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, usługi
dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron WWW przez Internet, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych,
sportowych, rekreacyjnych, usługi w zakresie dostarczania
rozrywki: organizacja koncertów, widowisk artystycznych,
teatry, orkiestry, chóry, zespoły muzyczne, wesołe miasteczka, kina, kina na wolnym powietrzu, usługi wydawnicze:
publikowanie książek i innych materiałów drukowanych,
publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej,
reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych,
reżyseria widowisk muzycznych, impresariat artystyczny,
usługi agencyjne w zakresie rozrywki, usługi szkoleniowe
dotyczące przemysłu filmowego i telewizyjnego.
(210) 523054
(220) 2021 01 11
(731) Ent One Studios Ltd, Paola, MT
(540) (znak słowny)
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(540) Pitbull
(510), (511) 9 filmy wideo, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy
wideo, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, na płytach CD lub
DVD, na dyskach SSD oraz dyskach USB, zapisane nośniki
obrazu i dźwięku, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, zapisane pliki
danych, filmy i programy telewizyjne do pobrania za pośrednictwem usługi wideo na żądanie, grafiki do pobrania
zawierające zestawy obrazów cyfrowych i ikon do użytku
na komputerach, tabletach i telefonach komórkowych, filmy
i programy telewizyjne do pobrania, audiobooki, dzwonki
i nagrania dźwiękowe do pobrania, nagrania audio i wizualne, nagrania muzyczne, aplikacje komputerowe do pobrania,
aplikacje mobilne do pobrania, oprogramowanie do gier wideo, oprogramowanie do gier komputerowych, interaktywne programy do gier wideo, płyty CD, DVD, blue ray, dyski
flash USB, dyski SSD, pokrowce i etui ochronne na urządzenia
elektroniczne, mianowicie komputery, tablety, telefony komórkowe, ochronne osłony ekranu wyświetlacza, 16 kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, fotografie, nalepki,
publikacje drukowane, czasopisma, książki, przewodniki
po programach telewizyjnych i radiowych w formie drukowanej, broszury, poradniki, ulotki, bloczki do pisania, bloczki
listowe, formularze, naklejki, notesy, obwoluty na luźne kartki,
papier do pisania, papier do pakowania, papier w arkuszach,
pudełka i pudła z kartonu lub papieru, teczki na dokumenty, skoroszyty, zeszyty, etykiety papierowe, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], kartki wykonane z papieru lub
kartonu, kartoniki, papeterie, torby do pakowania z papieru
i tworzyw sztucznych, materiały piśmienne, długopisy, ramki
i stojaki do fotografii, fotografie [wydrukowane], 35 reklama,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie
reklam, usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie
kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu
na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi
produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji,
kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania
prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów
i wystaw handlowych/reklamowych, usługi merchandisingu,
usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych,
nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie
zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, dysków SSD, dysków USB w formacie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku,
gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych,
usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów
z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym:
apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki,
bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki,
chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe,
podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje
dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo,
krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy,
obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwiera-
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cze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole,
parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki,
podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz,
pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki,
rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki
do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki,
teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne,
zegarki, znaczki z logo, 38 transmisja programów telewizyjnych, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu
w postaci plików MP3 i MP4 ze stron WWW poprzez Internet,
transmisja treści audio i wideo na żądanie, streaming treści
audio i wizualnych, rozpowszechnianie programów audio,
audiowizualnych, kinematograficznych, multimedialnych
(tekstów i/lub obrazów (stałych lub animowanych) i/lub
dźwięków muzycznych lub innych, dzwonków) do celów interaktywnych lub innych, usługi w zakresie zdalnego pobierania filmów i innych programów audio i audiowideo, emisja
filmów i programów telewizyjnych za pomocą usług wideo
na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], usługi
nadawania programów oraz selekcji kanałów telewizyjnych,
transfer strumieniowy danych, przesyłanie sekwencji wideo
na żywo lub na życzenie, transmisja dźwięków i obrazów
drogą satelitarną lub za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów
w Internecie, transmisja publikacji elektronicznych online,
rozpowszechnianie treści audio, wideo i multimedialnych
strumieniowo lub w inny sposób, w szczególności za pośrednictwem sieci komputerowych, radia, telewizji, drogą kablową, światłowodową i satelitarną, wynajem czasu dostępu
do sieci telekomunikacyjnych, usługi transmisji wideo na żądanie, udostępnianie forum online, gdzie użytkownicy mogą
umieszczać oceny, recenzje oraz rekomendacje na temat
filmów i programów telewizyjnych oraz na temat wydarzeń
i imprez w dziedzinie rozrywki i edukacji, 41 produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów
telewizyjnych, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych
za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, udostępnianie
on-line usług edukacyjnych i rozrywkowych, w systemie
telewizji interaktywnej, udostępnianie online treści audio,
wideo i multimedialnych nie do pobrania, usługi rozrywkowe udostępniane dzięki strumieniom online, dostarczanie
informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych
i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi organizacji
i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, usługi wynajmowania studia
nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań
filmowych, dźwiękowych, montaż filmów, programów
radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie filmów do kin,
dystrybucja filmów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, usługi
dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron www przez Internet, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych,
sportowych, rekreacyjnych, usługi w zakresie dostarczania
rozrywki: organizacja koncertów, widowisk artystycznych,
teatry, orkiestry, chóry, zespoły muzyczne, wesołe miasteczka, kina, kina na wolnym powietrzu, usługi wydawnicze:
publikowanie książek i innych materiałów drukowanych,
publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej,
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reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych,
reżyseria widowisk muzycznych, impresariat artystyczny,
usługi agencyjne w zakresie rozrywki, usługi szkoleniowe
dotyczące przemysłu filmowego i telewizyjne.
(210) 523061
(220) 2021 01 12
(731) WUDYKA ŁUKASZ YZER, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) YOUBOOST
(510), (511) 35 reklama banerowa, reklama biznesowych
stron internetowych, reklama i marketing, reklama i usługi
reklamowe, reklama na billboardach elektronicznych, reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych
online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama promocyjna projektów badawczych, reklama
radiowa, reklama towarów i usług sprzedawców online
za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania,
reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama w czasopismach,
reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych w szczególności Internetu, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama
zewnętrzna, reklamowanie kin, reklamowanie towarów innych sprzedawców umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedawców, reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy kinowe, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy telewizyjne, reprodukcja materiału reklamowego, rozpowszechnianie danych
związanych z reklamą, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy marketingu i publicity, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, rozpowszechnianie reklam, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, rozpowszechnianie
reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej
online w Internecie, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, rozwijanie koncepcji reklamowych, rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, rozwój planu marketingowego, rynkowe badania
opinii publicznej, sondowanie rynku, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, sporządzanie raportów biznesowych, sporządzanie raportów
do celów marketingowych, świadczenie usług w zakresie reklamy komputerowej, teksty (tworzenie reklamowych
i sponsorowanych -), telemarketing, testowanie marki, tworzenie tekstów reklamowych, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, udostępnianie i wynajem
powierzchni reklamowej, udostępnianie informacji handlowych, udzielanie informacji dotyczących marketingu,
umieszczanie reklam, udzielanie informacji handlowych,
udzielanie informacji związanych z reklamą, usługi agencji
marketingowych, usługi agencji reklamowych, usługi analizy
i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, usługi badawcze związane z reklamą, usługi dopasowywania w ramach
sieci reklamowej online ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron internetowych, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży,
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usługi doradcze dotyczące reklamy, usługi doradcze dotyczące reklamy promocji i marketingu, usługi doradcze w zakresie marketingu, usługi doradcze w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące użycia komputerów, usługi doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego, usługi doradcze
związane z elektronicznym przetwarzaniem danych, usługi
doradztwa w zakresie marketingu, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego, usługi doradztwa w zakresie public relations, usługi doradztwa w zakresie zarządzania
biznesowego za pośrednictwem Internetu, usługi edycji tekstów, usługi komputerowego maszynopisania, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu bezpośredniego, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi marketingowe,
usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi marketingu bezpośredniego, usługi maszynopisania, usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych,
usługi planowania w zakresie reklamy, usługi planowania
w celu badań marketingowych, usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem, usługi programów lojalnościowych dla
celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi programów lojalnościowych motywacyjnych i promocyjnych, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone
za pośrednictwem teleksu, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi promocyjne i reklamowe, usługi public
relations, usługi reklamowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe dla branży literackiej,
usługi reklamowe dla kwiaciarzy, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, usługi reklamowe
dotyczące nieruchomości, usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, usługi reklamowe dotyczące gazet,
usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, usługi reklamowe dotyczące baz danych, usługi reklamowe dotyczące
sprzedaży majątku osobistego, usługi reklamowe dotyczące
hoteli, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe
i marketingowe online, 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 promocyjne oraz
dotyczące ich konsultacje, usługi reklamowe i promocyjne
[publicity], usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty, usługi reklamowe i promocyjne,
usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi
reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, usługi reklamowe mające na celu zwiększanie świadomości społecznej na temat zespołu nerczycowego i ogniskowego segmentalnego szkliwienia kłębuszków (FSGS), usługi
reklamowe na rzecz innych, usługi reklamowe obejmujące
promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie chorób, usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, usługi reklamowe promocyjne i public relations, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe świadczone
przez radiowe i telewizyjne agencje reklamowe, usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, usługi reklamowe w celu zwiększania
świadomości społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych,
usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie opieki społecznej, usługi reklamowe w celu
zwiększania świadomości społecznej w zakresie spraw środowiskowych, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii społecznych, usługi reklamowe w szczególności w zakresie promocji towarów,
usługi reklamowe w tym reklama on-line w sieci komputero-
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wej, usługi reklamowe w zakresie promocji sprzedaży napojów, usługi reklamowe w zakresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych,
usługi reklamowe w zakresie branży podróżniczej, usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży, usługi reklamowe
w zakresie artykułów perfumeryjnych, usługi reklamowe
w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi reklamowe
w zakresie reklamy bezpośredniej świadczone w ramach korespondencji masowej, usługi reklamowe w zakresie artykułów jubilerskich, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych
produktów, usługi reklamowe w zakresie zwiększania świadomości społecznej na temat korzyści z robienia zakupów
w lokalnych sklepach, usługi reklamowe w zakresie odzieży,
usługi reklamowe za pośrednictwem tekstu na ekranach telewizyjnych, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu,
usługi reklamowe za pośrednictwem reklamy na balonach,
usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, usługi reklamowe związane z książkami, usługi reklamowe związane
z rekrutacją personelu, usługi reklamowe związane z pojazdami samochodowymi, usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi reklamowe
związane z preparatami farmaceutycznymi do leczenia cukrzycy, usługi reklamy graficznej, usługi reklamy politycznej,
usługi stenograficzne, usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu,
usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie reklamy
graficznej, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych), wynajem bilbordów
reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajem materiałów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych,
wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej w broszurach, wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, wynajem
przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajem przestrzeni
reklamowej on-line, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wypożyczanie materiałów reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób
trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach gazetach i magazynach, zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub
reklamowych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach
handlowych lub reklamowych, zarządzanie personelem zajmującym się marketingiem, zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą, zawieranie umów reklamowych
na rzecz innych, zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, 38 elektroniczne przesyłanie
wiadomości błyskawicznych i danych, elektroniczne przesyłanie plików, elektroniczne przesyłanie wiadomości, elektroniczne przekazywanie wiadomości, elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji przez
światową sieć komputerową, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego, emisja filmów za pośrednictwem Internetu, emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem
Internetu, komunikacja przez sieci elektroniczne, 42 aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, aktualizacja
stron głównych dla osób trzecich, aktualizacja programów
komputerowych, aktualizacja stron głównych do sieci komputerowych, aktualizowanie banków pamięci systemów
komputerowych, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, aktualizowanie programów komputerowych
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na rzecz osób trzecich, aktualizowanie stron internetowych,
analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, analiza
i ocena dotycząca opracowywania produktów, analizy komputerowe, usługi artystów grafików, audyt jakości, badania
dotyczące programów komputerowych, badania i doradztwo w zakresie oprogramowania -komputerowego, badania
i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, badania
w dziedzinie komputerów, badania i doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, badania i doradztwo
w zakresie sprzętu komputerowego, badania w dziedzinie
komputerów, badania w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu
i oprogramowania komputerowego, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, doradztwo dotyczące rozwijania systemów komputerowych, doradztwo komputerowe, doradztwo konsultacje i informacja
w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo specjalistyczne związane z programowaniem komputerowym, doradztwo specjalistyczne dotyczące oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne związane z programowaniem komputerów, doradztwo techniczne związane
z używaniem sprzętu komputerowego, doradztwo techniczne związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogramowania komputerowego,
doradztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego,
doradztwo w sprawach komputerów, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów, doradztwo w zakresie programowania komputerów, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, doradztwo w zakresie projektowania
sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania opakowań, doradztwo w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania i opracowywania oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
stron głównych i stron internetowych, doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, doradztwo związane z konserwacją oprogramowania komputerowego, doradztwo związane
z odzyskiwaniem danych komputerowych, doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów
komputerowych, doradztwo związane z projektowaniem
i opracowywaniem programów oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów komputerowych baz danych, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem stron
głównych i stron internetowych, dostarczanie informacji
o technologu komputerowej i programowaniu z a pośrednictwem strony internetowej, dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowania komputerowego, hosting elektronicznych przestrzeni
pamięciowych w Internecie do reklamowania towarów
i usług, hosting edukacyjnych treści multimedialnych, hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony internetowe, hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz
osób trzecich do celów prowadzenia interaktywnych dyskusji, hosting infrastruktury sieciowej online n a rzecz osób
trzecich do celów wymiany treści online, hosting komputerowych baz danych, hosting mobilnych stron internetowych,
hosting obiektów internetowych online dla osób trzecich,
hosting obiektów online do prowadzenia dyskusji interak-
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tywnych, hosting oprogramowania do użytku w zarządzaniu bibliotekami, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, hosting
platform komunikacyjnych w Internecie, hosting platform
przeznaczonych do handlu elektronicznego przez Internet,
hosting platform transakcyjnych w Internecie, hosting platform w Internecie, hosting podkastów, hosting portali internetowych, hosting przestrzeni pamięciowej na potrzeby
stron internetowych, hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie do przechowywania zdjęć cyfrowych, hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie, hosting rozrywkowych
treści multimedialnych, hosting serwerów, hosting serwerów
i oprogramowania kontroli dostępu jako usługi [AcaaS, Access Control as a Service], hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, hosting spersonalizowanych stron internetowych, hosting stron internetowych w Internecie, hosting stron internetowych, hosting stron internetowych na rzecz osób trzecich, na serwerach komputerowych dla globalnej sieci komputerowej, hosting stron komputerowych (internetowych) na rzecz osób trzecich, hosting
strony internetowej w zakresie elektronicznego przechowywania zdjęć i filmów cyfrowych, hosting strony internetowej
online do tworzenia i hostingu mikrowitryn dla przedsiębiorstw, hosting treści cyfrowych, hosting treści cyfrowych
mianowicie dzienników i blogów on-line, hosting treści cyfrowych w Internecie, hosting treści multimedialnych dla
osób trzecich, hosting videocastów, instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, instalacja i konserwacja oprogramowania do dostępu
do Internetu, instalacja i aktualizacja programów do przetwarzania danych, instalacja aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, instalacja i konserwacja oprogramowania baz danych, instalacja i utrzymanie programów
komputerowych, instalacja, konfigurowanie i utrzymanie
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, instalacja konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, instalacja, naprawa i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania
sprzętowego, instalacja oprogramowania komputerowego,
instalacja oprogramowania do kontroli dostępu jako usługi
[ACaaS, Access Control as a Service], instalacja oprogramowania umożliwiającego dostęp do Internetu, instalacja oprogramowania do baz danych, instalacja programów komputerowych, instalacja, utrzymanie naprawa i sen/vis oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania
komputerowego, instalowanie programów komputerowych,
instalowanie stron internetowych w Internecie na rzecz osób
trzecich, integracja oprogramowania komputerowego, integracja systemów i sieci komputerowych, interaktywne usługi
hostingowe umożliwiające użytkownikom publikowanie
i dzielenie się swoimi treściami i obrazami w trybie online,
kompilacja stron internetowych, kompilacja programów
komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, konfiguracja komputerowego oprogramowania
sprzętowego, konfiguracja oprogramowania komputerowego, konfiguracja sieci komputerowych za pomocą oprogramowania, konfiguracja sprzętu komputerowego za pomocą
oprogramowania, konfiguracja systemów i sieci komputerowych, konserwacja i aktualizacja oprogramowania do systemów komunikacyjnych, konserwacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania do systemów
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łączności, konserwacja oprogramowania używanego w obszarze handlu elektronicznego, konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, konserwacja programów komputerowych, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, konwersja danych i programów komputerowych (inna niż konwersja fizyczna], konwersja danych elektronicznych, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, odzyskiwanie danych komputerowych, odzyskiwanie danych ze smartfonów,
opracowanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego,
opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, oprogramowanie jako usługa (SaaS),
opracowywanie sprzętu komputerowego i oprogramowania, opracowywanie systemów komputerowych, oprogramowanie komputerowe (instalacje -), pisanie i aktualizacja
oprogramowania komputerowego, pisanie i projektowanie
oprogramowania komputerowego, platforma jako usługa
(PaaS), programowanie komputerów, programowanie komputerów na potrzeby Internetu, programowanie komputerów i konserwacja programów komputerowych, programowanie komputerowe dla osób trzecich, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie graficzne
w celu kompilacji stron w Internecie, projektowanie graficzne ilustracji, projektowanie graficzne, projektowanie druków,
projektowanie i opracowywanie stron głównych i stron internetowych, projektowanie i projektowanie graficzne
do tworzenia stron WWW, projektowanie i projektowanie
graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie, projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich,
projektowanie i tworzenie stron internetowych na rzecz
osób trzecich, projektowanie i tworzenie stron głównych
i stron internetowych, projektowanie i utrzymywanie witryn
internetowych dla osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie
i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób
trzecich, projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla
osób trzecich, projektowanie opakowań, projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie ozdobnego opracowania graficznego, projektowanie sklepów,
projektowanie sieci komputerowych na rzecz osób trzecich,
projektowanie stron domowych i stron internetowych, projektowanie stron głównych i witryn internetowych, projektowanie stron głównych, projektowanie stron internetowych,
projektowanie stron internetowych w celach reklamowych,
projektowanie systemów komputerowych, projektowanie
wizytówek, przechowywanie danych elektronicznych, przechowywanie danych online, przechowywanie dokumentów
w formie elektronicznej, tworzenie i utrzymywanie stron
komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie oprogramowania do blogów, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych do telefonów komórkowych, tworzenie platform komputerowych, tworzenie platform internetowych
do handlu elektronicznego, tworzenie platform komputerowych na rzecz osób trzecich, tworzenie programów do przetwarzania danych, tworzenie programów komputerowych
do przetwarzania danych, tworzenie programów komputerowych, tworzenie stron elektronicznych, tworzenie stron
głównych do sieci komputerowych, tworzenie stron głównych dla osób trzecich, tworzenie stron internetowych dla
innych, tworzenie stron internetowych, tworzenie, uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych, tworzenie,
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utrzymywanie i adaptacja oprogramowania komputerowego, tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych
dla osób trzecich, tworzenie witryn internetowych na rzecz
osób trzecich, udostępnienie wyszukiwarek internetowych,
usługi doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego, usługi doradcze dotyczące komputerowych systemów
informacyjnych, usługi doradcze dotyczące programów
komputerowych, usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci
informatycznych, usługi doradcze i informacyjne związane
z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu komputerowego, usługi doradcze i informacyjne dotyczące programowania komputerów, usługi doradcze i informacyjne związane z integracją systemów komputerowych, usługi doradcze
i informacyjne związane z projektowaniem programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego,
usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej,
usługi graficzne, usługi dostawcy hostingu w chmurze, usługi doradztwa technicznego związane z programowaniem
komputerowym, usług, konsultacyjne związane z oprogramowaniem komputerowym, usługi projektów graficznych,
usługi projektowania grafiki komputerowej, usługi projektowania graficznego wspomaganego komputerowo, usługi
projektowania związane z opakowaniami, wynajmowanie
serwerów WWW.
(210) 523062
(220) 2021 01 12
(731) WUDYKA ŁUKASZ YZER, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) OPTYGiZER
(510), (511) 35 reklama banerowa, reklama biznesowych
stron internetowych, reklama i marketing, reklama i usługi
reklamowe, reklama na billboardach elektronicznych, reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych
online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama promocyjna projektów badawczych, reklama
radiowa, reklama towarów i usług sprzedawców online
za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania,
reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama w czasopismach,
reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych w szczególności Internetu, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama
zewnętrzna, reklamowanie kin, reklamowanie towarów innych sprzedawców umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedawców, reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy kinowe, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy telewizyjne, reprodukcja materiału reklamowego, rozpowszechnianie danych
związanych z reklamą, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy marketingu i publicity, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, rozpowszechnianie reklam, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, rozpowszechnianie
reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej
online w Internecie, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, rozwijanie koncepcji rekla-
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mowych, rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, rozwój planu marketingowego, rynkowe badania
opinii publicznej, sondowanie rynku, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, sporządzanie raportów biznesowych, sporządzanie raportów
do celów marketingowych, świadczenie usług w zakresie reklamy komputerowej, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, telemarketing, testowanie marki, tworzenie tekstów reklamowych, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, udostępnianie i wynajem
powierzchni reklamowej, udostępnianie informacji handlowych, udzielanie informacji dotyczących marketingu,
umieszczanie reklam, udzielanie informacji handlowych,
udzielanie informacji związanych z reklamą, usługi agencji
marketingowych, usługi agencji reklamowych, usługi analizy
i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, usługi badawcze związane z reklamą, usługi dopasowywania w ramach
sieci reklamowej online ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron internetowych, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży,
usługi doradcze dotyczące reklamy, usługi doradcze dotyczące reklamy promocji i marketingu, usługi doradcze w zakresie marketingu, usługi doradcze w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące użycia komputerów, usługi doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego, usługi doradcze
związane z elektronicznym przetwarzaniem danych, usługi
doradztwa w zakresie marketingu, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego, usługi doradztwa w zakresie public relations, usługi doradztwa w zakresie zarządzania
biznesowego za pośrednictwem Internetu, usługi edycji tekstów, usługi komputerowego maszynopisania, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu bezpośredniego, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi marketingowe,
usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi marketingu bezpośredniego, usługi maszynopisania, usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych,
usługi planowania w zakresie reklamy, usługi planowania
w celu badań marketingowych, usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem, usługi programów lojalnościowych dla
celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi programów lojalnościowych motywacyjnych i promocyjnych, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone
za pośrednictwem teleksu, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi promocyjne i reklamowe, usługi public
relations, usługi reklamowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe dla branży literackiej,
usługi reklamowe dla kwiaciarzy, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, usługi reklamowe
dotyczące nieruchomości, usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, usługi reklamowe dotyczące gazet,
usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, usługi reklamowe dotyczące baz danych, usługi reklamowe dotyczące
sprzedaży majątku osobistego, usługi reklamowe dotyczące
hoteli, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe
i marketingowe online, 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 promocyjne oraz
dotyczące ich konsultacje, usługi reklamowe i promocyjne
[publicity], usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty, usługi reklamowe i promocyjne,
usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi
reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, usługi reklamowe mające na celu zwiększanie świado-
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mości społecznej na temat zespołu nerczycowego i ogniskowego segmentalnego szkliwienia kłębuszków (FSGS), usługi
reklamowe na rzecz innych, usługi reklamowe obejmujące
promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie chorób, usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, usługi reklamowe promocyjne i public relations, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe świadczone
przez radiowe i telewizyjne agencje reklamowe, usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, usługi reklamowe w celu zwiększania
świadomości społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych,
usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie opieki społecznej, usługi reklamowe w celu
zwiększania świadomości społecznej w zakresie spraw środowiskowych, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii społecznych, usługi reklamowe w szczególności w zakresie promocji towarów,
usługi reklamowe w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe w zakresie promocji sprzedaży napojów, usługi reklamowe w zakresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych,
usługi reklamowe w zakresie branży podróżniczej, usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży, usługi reklamowe
w zakresie artykułów perfumeryjnych, usługi reklamowe
w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi reklamowe
w zakresie reklamy bezpośredniej świadczone w ramach korespondencji masowej, usługi reklamowe w zakresie artykułów jubilerskich, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych
produktów, usługi reklamowe w zakresie zwiększania świadomości społecznej na temat korzyści z robienia zakupów
w lokalnych sklepach, usługi reklamowe w zakresie odzieży,
usługi reklamowe za pośrednictwem tekstu na ekranach telewizyjnych, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu,
usługi reklamowe za pośrednictwem reklamy na balonach,
usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, usługi reklamowe związane z książkami, usługi reklamowe związane
z rekrutacją personelu, usługi reklamowe związane z pojazdami samochodowymi, usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi reklamowe
związane z preparatami farmaceutycznymi do leczenia cukrzycy, usługi reklamy graficznej, usługi reklamy politycznej,
usługi stenograficzne, usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu,
usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie reklamy
graficznej, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych), wynajem bilbordów
reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajem materiałów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych,
wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej w broszurach, wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, wynajem
przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajem przestrzeni
reklamowej on-line, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wypożyczanie materiałów reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób
trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach gazetach i magazynach, zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub
reklamowych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach
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handlowych lub reklamowych, zarządzanie personelem zajmującym się marketingiem, zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą, zawieranie umów reklamowych
na rzecz innych, zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, 38 elektroniczne przesyłanie
wiadomości błyskawicznych i danych, elektroniczne przesyłanie plików, elektroniczne przesyłanie wiadomości, elektroniczne przekazywanie wiadomości, elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji przez
światową sieć komputerową, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego, emisja filmów za pośrednictwem Internetu, emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem
Internetu, komunikacja przez sieci elektroniczne, 42 aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, aktualizacja
stron głównych dla osób trzecich, aktualizacja programów
komputerowych, aktualizacja stron głównych do sieci komputerowych, aktualizowanie banków pamięci systemów
komputerowych, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, aktualizowanie programów komputerowych
na rzecz osób trzecich, aktualizowanie stron internetowych,
analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, analiza
i ocena dotycząca opracowywania produktów, analizy komputerowe, usługi artystów grafików, audyt jakości, badania
dotyczące programów komputerowych, badania i doradztwo w zakresie oprogramowania -komputerowego, badania
i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, badania
w dziedzinie komputerów, badania i doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, badania i doradztwo
w zakresie sprzętu komputerowego, badania w dziedzinie
komputerów, badania w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu
i oprogramowania komputerowego, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, doradztwo dotyczące rozwijania systemów komputerowych, doradztwo komputerowe, doradztwo konsultacje i informacja
w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo specjalistyczne związane z programowaniem komputerowym, doradztwo specjalistyczne dotyczące oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne związane z programowaniem komputerów, doradztwo techniczne związane
z używaniem sprzętu komputerowego, doradztwo techniczne związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogramowania komputerowego,
doradztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego,
doradztwo w sprawach komputerów, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów, doradztwo w zakresie programowania komputerów, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, doradztwo w zakresie projektowania
sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania opakowań, doradztwo w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania i opracowywania oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
stron głównych i stron internetowych, doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, doradztwo związane z konserwacją oprogramowania komputerowego, doradztwo związane
z odzyskiwaniem danych komputerowych, doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów
komputerowych, doradztwo związane z projektowaniem
i opracowywaniem programów oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z projektowaniem i opraco-
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wywaniem programów komputerowych baz danych, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem stron
głównych i stron internetowych, dostarczanie informacji
o technologu komputerowej i programowaniu z a pośrednictwem strony internetowej, dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowania komputerowego, hosting elektronicznych przestrzeni
pamięciowych w Internecie do reklamowania towarów
i usług, hosting edukacyjnych treści multimedialnych, hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony internetowe, hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz
osób trzecich do celów prowadzenia interaktywnych dyskusji, hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich do celów wymiany treści online, hosting komputerowych baz danych, hosting mobilnych stron internetowych,
hosting obiektów internetowych online dla osób trzecich,
hosting obiektów online do prowadzenia dyskusji interaktywnych, hosting oprogramowania do użytku w zarządzaniu bibliotekami, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, hosting
platform komunikacyjnych w Internecie, hosting platform
przeznaczonych do handlu elektronicznego przez Internet,
hosting platform transakcyjnych w Internecie, hosting platform w Internecie, hosting podkastów, hosting portali internetowych, hosting przestrzeni pamięciowej na potrzeby
stron internetowych, hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie do przechowywania zdjęć cyfrowych, hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie, hosting rozrywkowych
treści multimedialnych, hosting serwerów, hosting serwerów
i oprogramowania kontroli dostępu jako usługi [AcaaS, Access Control as a Service], hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, hosting spersonalizowanych stron internetowych, hosting stron internetowych w Internecie, hosting stron internetowych, hosting stron internetowych na rzecz osób trzecich, na serwerach komputerowych dla globalnej sieci komputerowej, hosting stron komputerowych (internetowych) na rzecz osób trzecich, hosting
strony internetowej w zakresie elektronicznego przechowywania zdjęć i filmów cyfrowych, hosting strony internetowej
online do tworzenia i hostingu mikrowitryn dla przedsiębiorstw, hosting treści cyfrowych, hosting treści cyfrowych
mianowicie dzienników i blogów on-line, hosting treści cyfrowych w Internecie, hosting treści multimedialnych dla
osób trzecich, hosting videocastów, instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, instalacja i konserwacja oprogramowania do dostępu
do Internetu, instalacja i aktualizacja programów do przetwarzania danych, instalacja aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, instalacja i konserwacja oprogramowania baz danych, instalacja i utrzymanie programów
komputerowych, instalacja, konfigurowanie i utrzymanie
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, instalacja konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, instalacja, naprawa i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania
sprzętowego, instalacja oprogramowania komputerowego,
instalacja oprogramowania do kontroli dostępu jako usługi
[ACaaS, Access Control as a Service], instalacja oprogramo-
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wania umożliwiającego dostęp do Internetu, instalacja oprogramowania do baz danych, instalacja programów komputerowych, instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania
komputerowego, instalowanie programów komputerowych,
instalowanie stron internetowych w Internecie na rzecz osób
trzecich, integracja oprogramowania komputerowego, integracja systemów i sieci komputerowych, interaktywne usługi
hostingowe umożliwiające użytkownikom publikowanie
i dzielenie się swoimi treściami i obrazami w trybie online,
kompilacja stron internetowych, kompilacja programów
komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, konfiguracja komputerowego oprogramowania
sprzętowego, konfiguracja oprogramowania komputerowego, konfiguracja sieci komputerowych za pomocą oprogramowania, konfiguracja sprzętu komputerowego za pomocą
oprogramowania, konfiguracja systemów i sieci komputerowych, konserwacja i aktualizacja oprogramowania do systemów komunikacyjnych, konserwacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania do systemów
łączności, konserwacja oprogramowania używanego w obszarze handlu elektronicznego, konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, konserwacja programów komputerowych, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, konwersja danych i programów komputerowych (inna niż konwersja fizyczna], konwersja danych elektronicznych, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, odzyskiwanie danych komputerowych, odzyskiwanie danych ze smartfonów,
opracowanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego,
opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, oprogramowanie jako usługa (SaaS),
opracowywanie sprzętu komputerowego i oprogramowania, opracowywanie systemów komputerowych, oprogramowanie komputerowe (instalacje -), pisanie i aktualizacja
oprogramowania komputerowego, pisanie i projektowanie
oprogramowania komputerowego, platforma jako usługa
(PaaS), programowanie komputerów, programowanie komputerów na potrzeby Internetu, programowanie komputerów i konserwacja programów komputerowych, programowanie komputerowe dla osób trzecich, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie graficzne
w celu kompilacji stron w Internecie, projektowanie graficzne ilustracji, projektowanie graficzne, projektowanie druków,
projektowanie i opracowywanie stron głównych i stron internetowych, projektowanie i projektowanie graficzne
do tworzenia stron WWW, projektowanie i projektowanie
graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie, projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich,
projektowanie i tworzenie stron internetowych na rzecz
osób trzecich, projektowanie i tworzenie stron głównych
i stron internetowych, projektowanie i utrzymywanie witryn
internetowych dla osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie
i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób
trzecich, projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla
osób trzecich, projektowanie opakowań, projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie ozdobnego opracowania graficznego, projektowanie sklepów,
projektowanie sieci komputerowych na rzecz osób trzecich,
projektowanie stron domowych i stron internetowych, projektowanie stron głównych i witryn internetowych, projektowanie stron głównych, projektowanie stron internetowych,
projektowanie stron internetowych w celach reklamowych,
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projektowanie systemów komputerowych, projektowanie
wizytówek, przechowywanie danych elektronicznych, przechowywanie danych online, przechowywanie dokumentów
w formie elektronicznej, tworzenie i utrzymywanie stron
komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie oprogramowania do blogów, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych do telefonów komórkowych, tworzenie platform komputerowych, tworzenie platform internetowych
do handlu elektronicznego, tworzenie platform komputerowych na rzecz osób trzecich, tworzenie programów
do przetwarzania danych, tworzenie programów komputerowych do przetwarzania danych, tworzenie programów
komputerowych, tworzenie stron elektronicznych, tworzenie stron głównych do sieci komputerowych, tworzenie
stron głównych dla osób trzecich, tworzenie stron internetowych dla innych, tworzenie stron internetowych, tworzenie, uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych, tworzenie, utrzymywanie i adaptacja oprogramowania komputerowego, tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie
witryn internetowych na rzecz osób trzecich, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego, usługi doradcze
dotyczące komputerowych systemów informacyjnych,
usługi doradcze dotyczące programów komputerowych,
usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych, usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu komputerowego,
usługi doradcze i informacyjne dotyczące programowania
komputerów, usługi doradcze i informacyjne związane
z integracją systemów komputerowych, usługi doradcze
i informacyjne związane z projektowaniem programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego,
usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej,
usługi graficzne, usługi dostawcy hostingu w chmurze,
usługi doradztwa technicznego związane z programowaniem komputerowym, usługi konsultacyjne związane
z oprogramowaniem komputerowym, usługi projektów
graficznych, usługi projektowania grafiki komputerowej,
usługi projektowania graficznego wspomaganego komputerowo, usługi projektowania związane z opakowaniami,
wynajmowanie serwerów WWW.
523065
(220) 2021 01 12
FP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Hel of a Man
(510), (511) 25 odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież skórzana, bluzy dresowe, kurtki bluzy, koszule,
kurtki, kurtki sportowe, spodnie, płaszcze, swetry, swetry rozpinane, swetry [odzież], topy [odzież], bielizna termoaktywna, bikini, bielizna dla kobiet, stroje kąpielowe monikini, sukienki damskie, spódnice, czapki wełniane, czapki sportowe,
bluzy sportowe, bluzy z kapturem, bluzy sportowe z kapturem, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą
odzieży i dodatków odzieżowych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych,
usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, organizowanie targów i wystaw, organizowanie wystaw w celach handlowych, usługi pośrednictwa
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produk(210)
(731)
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tów i świadczenia usług, usługi sklepów detalicznych online
obejmujące odzież, promocja sprzedaży, administrowanie
sprzedażą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.
523072
(220) 2021 01 13
DREWNO CENTRUM II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DREWNO CENTRUM
(210)
(731)

(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 kleje do pokryć podłogowych, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, preparaty do klejenia,
3 pasta do podłogi, wosk do podłóg, pasty płynne do podłóg, mieszanki do pielęgnacji podłóg, mieszanka do polerowania podłóg, preparaty do czyszczenia podłóg, 6 drzwi
metalowe, ościeżnice metalowe, klamki do drzwi metalowe,
metalowe wkładki zamka, metalowe okucia do drzwi, metalowe elementy podłogowe, zaciski [klamry] metalowe, metalowe progi, 17 izolacyjne wykładziny podłogowe, taśma
przylepna antypoślizgowa do zastosowania podłogowego, arkusze z pianki poliuretanowej do użytku jako izolacja
budowlana, 19 drzwi drewniane, niemetalowe ościeżnice
do drzwi, podłogi drewniane, podłogi laminowane, niemetalowe, laminowane panele parkietowe, panele z tworzyw
sztucznych do użytku w budownictwie, wykładziny podłogowe winylowe do formowania podłóg, niemetalowe
panele ścienne, niemetalowe panele podłogowe, deski
podłogowe, panele drewniane, parkiety, drewniane parkiety
fornirowane, płyty podłogowe z tworzyw sztucznych, listwy
podłogowe, niemetalowe, drewniane listwy profilowe, progi
niemetalowe, 27 pokrycia podłogowe winylowe, linoleum,
linoleum do pokrywania podłóg, ochronne pokrycia podłogowe, podkłady dywanowe, pokrycia podłogowe o właściwościach izolacyjnych, płytki podłogowe wykonane z korka,
maty tekstylne podłogowe do użytku w domu, 37 malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, układanie pokryć
podłogowych, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi doradztwa budowlanego.
523073
(220) 2021 01 13
DREWNO CENTRUM II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DREWNO CENTRUM
(210)
(731)

(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 kleje do pokryć podłogowych, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, preparaty do klejenia,
3 pasta do podłogi, wosk do podłóg, pasty płynne do podłóg, mieszanki do pielęgnacji podłóg, mieszanka do polerowania podłóg, preparaty do czyszczenia podłóg, 6 drzwi
metalowe, ościeżnice metalowe, klamki do drzwi metalowe,
metalowe wkładki zamka, metalowe okucia do drzwi, metalowe elementy podłogowe, zaciski [klamry] metalowe, metalowe progi, 17 izolacyjne wykładziny podłogowe, taśma
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przylepna antypoślizgowa do zastosowania podłogowego, arkusze z pianki poliuretanowej do użytku jako izolacja
budowlana, 19 drzwi drewniane, niemetalowe ościeżnice
do drzwi, podłogi drewniane, podłogi laminowane, niemetalowe, laminowane panele parkietowe, panele z tworzyw
sztucznych do użytku w budownictwie, wykładziny podłogowe winylowe do formowania podłóg, niemetalowe
panele ścienne, niemetalowe panele podłogowe, deski
podłogowe, panele drewniane, parkiety, drewniane parkiety
fornirowane, płyty podłogowe z tworzyw sztucznych, listwy
podłogowe, niemetalowe, drewniane listwy profilowe, progi
niemetalowe, 27 pokrycia podłogowe winylowe, linoleum,
linoleum do pokrywania podłóg, ochronne pokrycia podłogowe, podkłady dywanowe, pokrycia podłogowe o właściwościach izolacyjnych, płytki podłogowe wykonane z korka,
maty tekstylne podłogowe do użytku w domu, 37 malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, układanie pokryć
podłogowych, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi doradztwa budowlanego.
523083
(220) 2021 01 13
PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRANDE CONTE COLLEZIONE ORO
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 07.01.01, 25.07.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, napoje alkoholowe
w postaci win, win gronowych, win owocowych, wyrobów
winiarskich, win smakowych i aromatyzowanych, win musujących.
523105
(220) 2021 01 13
GLOBTRAK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLOBTRAK
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 przyrządy nawigacyjne, nośniki do rejestracji
dźwięku, kamery, nadajniki sygnałów elektronicznych, aplikacje komputerowe do pobrania, kamery cofania do pojazdów,
urządzenia systemu GPS, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, przepływomierze,
przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, przyspieszeniomierze, puszki przyłączeniowe, radary, tablety, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do przetwarzania danych,
urządzenia do rejestrowania czasu, urządzenia do rejestrowania odległości, urządzenia do nawigacji satelitarnej, złącza
do przewodów elektrycznych, symulatory do sterowania
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i kontroli pojazdów, rejestratory przebytej drogi dla pojazdów, rejestratory danych dotyczących samochodów, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, elektryczne
urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami, interfejsy komputerowe, karty inteligentne,
czujniki parkowania do pojazdów, czujniki temperaturowe,
urządzenia do pomiaru temperatury, czytniki kodów kresowych, elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, kamery termowizyjne, programy komputerowe,
programy komputerowe do zarządzania sieciami, programy
komputerowe do obsługi pojazdów, programy komputerowe do użytku w autonomicznej kontroli pojazdów, programy komputerowe do użytku w autonomicznej nawigacji
pojazdów, roboty do nadzoru bezpieczeństwa, 12 alarmy
antywłamaniowe do pojazdów, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, alarmowe systemy bezpieczeństwa
do pojazdów, alarmy ostrzegawcze do pojazdów, elektroniczne urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą do pojazdów, 35 aktualizacja i utrzymanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymanie informacji
w rejestrach, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania w zakresie biznesu, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług,
marketing w ramach wydawania oprogramowania, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie flotą pojazdów, prowadzenie sklepów i hurtowni oraz
sprzedaży poprzez Internet w zakresie towarów: przyrządy
nawigacyjne, nośniki do rejestracji dźwięku, kamery, nadajniki sygnałów elektronicznych, aplikacje komputerowe do pobrania, kamery cofania do pojazdów, urządzenia systemu
GPS, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane
lub do pobrania, przepływomierze, przyrządy do pomiaru
poziomu paliwa, przyrządy nawigacyjne, przyspieszeniomierze, puszki przyłączeniowe, radary, tablety, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do przetwarzania danych,
urządzenia do rejestrowania czasu, urządzenia do rejestrowania odległości, urządzenia do nawigacji satelitarnej, złącza
do przewodów elektrycznych, symulatory do sterowania
i kontroli pojazdów, rejestratory przebytej drogi dla pojazdów, rejestratory danych dotyczących samochodów, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, elektryczne
urządzenia kontrolno – sterujące, elektryczne urządzenia
pomiarowe, nadajniki sygnałów elektronicznych, urządzenia
elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami, interfejsy komputerowe, karty inteligentne, czujniki parkowania do pojazdów, czujniki temperaturowe, urządzenia do pomiaru temperatury, czytniki kodów kresowych, elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, kamery
termowizyjne, programy komputerowe, programy komputerowe do zarządzania sieciami, programy komputerowe
do obsługi pojazdów, programy komputerowe do użytku
w autonomicznej kontroli pojazdów, programy komputerowe do użytku w autonomicznej nawigacji pojazdów, roboty do nadzoru bezpieczeństwa, 38 transfer strumieniowy
danych, transmisja plików cyfrowych, zapewnianie dostępu
do baz danych, 39 informacje o transporcie, logistyka transportu, 42 chmura obliczeniowa, instalacja oprogramowania komputerowego, kalibrowanie [pomiary], konserwacja
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oprogramowania komputerowego, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowanie oprogramowania
w ramach publikacji oprogramowania, platforma jako usługa
[PaaS], programowanie komputerów, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, hosting serwerów, powielanie
programów komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie
platform komputerowych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi szyfrowania danych, wypożyczenie
oprogramowania komputerowego, 45 monitoring alarmów
bezpieczeństwa i antywłamaniowych.
523106
(220) 2021 01 13
GLOBTRAK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) GLOBTRAK
(510), (511) 9 przyrządy nawigacyjne, nośniki do rejestracji
dźwięku, kamery, nadajniki sygnałów elektronicznych, aplikacje komputerowe do pobrania, kamery cofania do pojazdów,
urządzenia systemu GPS, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, przepływomierze,
przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, przyspieszeniomierze, puszki przyłączeniowe, radary, tablety, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do przetwarzania danych,
urządzenia do rejestrowania czasu, urządzenia do rejestrowania odległości, urządzenia do nawigacji satelitarnej, złącza
do przewodów elektrycznych, symulatory do sterowania
i kontroli pojazdów, rejestratory przebytej drogi dla pojazdów, rejestratory danych dotyczących samochodów, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, elektryczne
urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami, interfejsy komputerowe, karty inteligentne,
czujniki parkowania do pojazdów, czujniki temperaturowe,
urządzenia do pomiaru temperatury, czytniki kodów kresowych, elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, kamery termowizyjne, programy komputerowe,
programy komputerowe do zarządzania sieciami, programy
komputerowe do obsługi pojazdów, programy komputerowe do użytku w autonomicznej kontroli pojazdów, programy komputerowe do użytku w autonomicznej nawigacji
pojazdów, roboty do nadzoru bezpieczeństwa, 12 alarmy
antywłamaniowe do pojazdów, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, alarmowe systemy bezpieczeństwa
do pojazdów, alarmy ostrzegawcze do pojazdów, elektroniczne urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą do pojazdów, 35 aktualizacja i utrzymanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymanie informacji
w rejestrach, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania w zakresie biznesu, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług,
marketing w ramach wydawania oprogramowania, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematy(210)
(731)
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zacja danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie flotą pojazdów, prowadzenie sklepów i hurtowni oraz
sprzedaży poprzez Internet w zakresie towarów: przyrządy
nawigacyjne, nośniki do rejestracji dźwięku, kamery, nadajniki sygnałów elektronicznych, aplikacje komputerowe do pobrania, kamery cofania do pojazdów, urządzenia systemu
GPS, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane
lub do pobrania, przepływomierze, przyrządy do pomiaru
poziomu paliwa, przyrządy nawigacyjne, przyspieszeniomierze, puszki przyłączeniowe, radary, tablety, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do przetwarzania danych,
urządzenia do rejestrowania czasu, urządzenia do rejestrowania odległości, urządzenia do nawigacji satelitarnej, złącza
do przewodów elektrycznych, symulatory do sterowania
i kontroli pojazdów, rejestratory przebytej drogi dla pojazdów, rejestratory danych dotyczących samochodów, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, elektryczne
urządzenia kontrolno - sterujące, elektryczne urządzenia
pomiarowe, nadajniki sygnałów elektronicznych, urządzenia
elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami, interfejsy komputerowe, karty inteligentne, czujniki parkowania do pojazdów, czujniki temperaturowe, urządzenia do pomiaru temperatury, czytniki kodów kresowych, elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, kamery
termowizyjne, programy komputerowe, programy komputerowe do zarządzania sieciami, programy komputerowe
do obsługi pojazdów, programy komputerowe do użytku
w autonomicznej kontroli pojazdów, programy komputerowe do użytku w autonomicznej nawigacji pojazdów, roboty do nadzoru bezpieczeństwa, 38 transfer strumieniowy
danych, transmisja plików cyfrowych, zapewnianie dostępu
do baz danych, 39 informacje o transporcie, logistyka transportu, 42 chmura obliczeniowa, instalacja oprogramowania komputerowego, kalibrowanie [pomiary], konserwacja
oprogramowania komputerowego, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowanie oprogramowania
w ramach publikacji oprogramowania, platforma jako usługa
[PaaS], programowanie komputerów, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, hosting serwerów, powielanie
programów komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie
platform komputerowych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi szyfrowania danych, wypożyczenie
oprogramowania komputerowego, 45 monitoring alarmów
bezpieczeństwa i antywłamaniowych.
(210)
(731)
(540)
(540)
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(540) Zlot Grup Rekonstrukcji Historycznych Odyseja
Historyczna
(510), (511) 41 organizowanie widowisk, rekonstrukcji historycznych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], edukacja historyczna poprzez pokazy rekonstrukcyjne, odtwarzanie i podtrzymywanie tradycji wojskowych i patriotycznych,
wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia i wyszkolenia
wojska polskiego ze szczególnym podkreśleniem wojska II
Rzeczypospolitej, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób.
523118
(220) 2021 01 14
LOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałbrzych
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOGO banerylogo.pl

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 banery reklamowe metalowe [konstrukcje], tablice reklamowe [metalowe banery].
(210)
(731)
(540)
(540)

523123
(220) 2021 01 14
KOŚCIUK DOROTA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Och Natura

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki naturalne.
523124
(220) 2010 01 15
ARISTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Katowice
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

523107
(220) 2021 01 13
JARNOT MARZENA MM GROUP, Poręba Wielka
(znak słowno-graficzny)
LADY TORCIK

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 ciasta domowe, torty, ciastka.
(210) 523108
(220) 2021 01 13
(731) STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE PUŁK 37, Grabków
(540) (znak słowny)

(531) 04.05.02, 04.05.03, 29.01.14
(510), (511) 16 plakaty, albumy, druki, katalogi, książki, notesy, artykuły papiernicze, prospekty, opakowania papierowe, 27 dywany, chodniki (kilimy), dywaniki samochodowe,
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dywaniki antypoślizgowe, 39 pakowanie i składowanie towarów, dostarczanie towarów (zaopatrzenie), dostarczanie
towarów zamówionych korespondencyjnie i przez Internet,
dystrybucja paczek.
(210)
(731)
(540)
(540)

523131
(220) 2021 01 14
KNAP MATEUSZ, Chrząstówka
(znak słowno-graficzny)
FIREON

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.05, 02.09.14, 26.01.14
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne,
25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 28 artykuły i sprzęt
sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 41 tłumaczenia, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, rozrywka i sport, tłumaczenia
językowe, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, usługi edukacyjne i instruktażowe,
usługi sportowe i w zakresie fitnessu.
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(531)

25.01.15, 27.05.01, 29.01.15, 06.07.25, 24.09.03, 24.01.05,
05.03.20
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina, wina gronowe,
wina owocowe, wyroby winiarskie, wina smakowe, wina aromatyzowane, wina musujące.
523141
(220) 2021 01 14
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowny)
(540) Black Strong
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje i syropy owocowe, bezalkoholowe napoje zawierające soki owocowe,
bezalkoholowe napoje witaminizowane, bezalkoholowe
napoje aromatyzowane owocami, bezalkoholowe napoje
wzbogacone substancjami odżywczymi, mrożone napoje
owocowe, soki, bezalkoholowe koktajle owocowe, napoje
izotoniczne i energetyczne.
(210)
(731)

523150
(220) 2021 01 14
PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRANDE CONTE

(210)
(731)

523134
(220) 2021 01 14
FLEXOLABELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRINT & STICK self-adhesive labels

(210)
(731)

(531) 25.07.15, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18
(510), (511) 16 etykiety przylepne z papieru, etykiety z papieru, etykiety z papieru lub kartonu, samoprzylepne etykiety drukowane, wzmocnione etykiety do materiałów piśmiennych, etykiety wysyłkowe, 20 etykiety z tworzyw sztucznych.
523136
(220) 2021 01 14
PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CASA de ESPADAS
(210)
(731)

(531) 24.09.03, 27.05.01, 25.01.15, 29.01.15, 26.01.01, 25.07.20
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina, wina gronowe,
wina owocowe, wyroby winiarskie, wina smakowe, wina aromatyzowane, wina musujące.
523151
(220) 2021 01 14
CAPITAL CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Inowrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Systemy Fotowoltaiczne Energia Capital
(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 01.03.02, 26.04.09, 26.03.01, 07.03.11,
07.03.25
(510), (511) 4 energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, 9 fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, akumulatory
energii fotowoltaicznej, fotowoltaiczne moduły słoneczne,
instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], urządzenia fotowoltaiczne
do przekształcania promieniowania słonecznego na energię
elektryczną, przenośne panele słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do przekazu
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energii elektrycznej do jej użytkowania, urządzenia do ładowania akumulatorów, ładowarki dla akumulatorów, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, 11 pompy
ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, 39 magazynowanie energii elektrycznej, dostarczanie energii elektrycznej, dystrybucja energii elektrycznej, dystrybucja energii
elektrycznej za pośrednictwem kabli, dystrybucja energii
elektrycznej za pośrednictwem przewodów.
(210)
(731)
(540)
(540)

523171
(220) 2021 01 14
KOMSTA MAGDALENA, Karolinów
(znak słowno-graficzny)
Parentflix

(531) 02.01.17, 26.03.01, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.15
(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, 41 nauczanie i szkolenia,
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), kursy szkoleniowe, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu
czy ekstranetów, elektroniczna publikacja tekstów i druków,
innych niż reklamowe, w Internecie, publikowanie materiałów multimedialnych online, publikowanie tekstów edukacyjnych, zapewnianie szkoleń online, zapewnianie kursów
szkoleniowych online, usługi nauki na odległość świadczone
online, udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, organizacja webinariów.
(210)
(731)
(540)
(540)

523175
(220) 2021 01 14
ZAŁĘSKI ZBIGNIEW P.P.H.U. UZIMEX, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
UZIMEX TravelVan

(531) 26.01.11, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 37 zabudowa samochodów na Campery.
(210)
(731)
(540)
(540)

523178
(220) 2021 01 15
FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SIEĆ PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET

(531) 05.05.20, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie seminariów, konferencji, kongresów, doradztwo
zawodowe, produkcja programów edukacyjnych dźwiękowych i audiowizualnych, coaching, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, dostarczanie
informacji edukacyjnych, organizacja i prowadzenie szko-
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leń i warsztatów, webinarów, wykładów, organizacja i prowadzenie imprez edukacyjnych i kulturalnych, organizacja
i prowadzenie kursów, publikacja i redagowanie materiałów
drukowanych i książek, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, usługi w zakresie edukacji i nauczania,
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), udostępnianie publikacji elektronicznych, pisanie
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, przekazywanie know-how [szkolenia].
(210)
(731)
(540)
(540)

523179
(220) 2021 01 15
PRZYDZIAŁ MICHAŁ, Borek Mały
(znak słowno-graficzny)
CarStickers.pl naklejki tuningowe

(531) 18.01.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Naklejki, naklejki na samochody, naklejki tuningowe na samochody, folie do naklejania na samochody,
naklejki samochodowe, pasy tuningowe do naklejania na samochody.
523183
(220) 2021 01 14
CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) simple_me

(210)
(731)

(531) 26.11.05, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, obuwie.
523184
(220) 2021 01 14
CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIMPLE YOU
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie.
523186
(220) 2021 01 15
KRUPIŃSKI JACEK, Trier, DE; GWÓŹDŹ DANIEL,
Gdańsk; MONGRID MACIEJ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRUPINSKI CRANES

(210)
(731)

(531) 26.05.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Dźwigi, dźwigi budowlane, dźwigi towarowe,
dźwigi samobieżne, dźwigi załadowcze, maszyny dźwigowe, dźwigi do rozładunku, instalacje dźwigowe, dźwigniki
[maszyny], dźwigniki hydrauliczne, mobilne dźwigi do pracy
w dokach, podnośniki [urządzenia], podnośniki platformowe, podnośniki do ładunków, zasilane elektrycznie podno-
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śniki łodzi, podnośniki do podnoszenia pojazdów, podnośniki do przeładunku materiałów, akcesoria podnośnikowe
do przyłączania do pojazdów lądowych, 37 Wynajem dźwigów, serwisowanie, konserwacja i naprawa dźwigów, wynajem sprzętu podnośnikowego, wynajem dźwigów do dużych ciężarów, 39 Usługi dźwigów, transport dźwigów.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)
(540)
(540)

523194
(220) 2021 01 15
Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(znak słowno-graficzny)
IBU MED

(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.07.12, 26.11.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność
i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi, 35 usługi reklamowe, usługi marketingowe i doradztwo biznesowe, wszystkie uprzednio
wskazane usługi świadczone w sektorze opieki zdrowotnej,
sektorze farmaceutycznym i sektorze life sciences, 41 usługi w zakresie oświaty [nauczanie] świadczone w sektorze
opieki zdrowotnej, sektorze farmaceutycznym i sektorze life
sciences, 42 usługi naukowe i technologiczne oraz związane
z nimi badania i projektowanie, przemysłowe analizy i analizy badawcze, wzornictwo przemysłowe, opracowywanie
platform komputerowych, opracowywanie platform oprogramowania, platforma jako usługa [PaaS], oprogramowanie
jako usługa [SaaS], hosting platform w Internecie, platforma
jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania
do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo
i wiadomości, wszystkie uprzednio wskazane usługi świadczone w sektorze opieki zdrowotnej, sektorze farmaceutycznym i sektorze life sciences.
(210)
(731)
(540)
(540)

523196
(220) 2021 01 14
BONDAR EWA VISION DISTRIBUTION, Kalisz
(znak słowno-graficzny)
eboard

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 9 czytniki [sprzęt do przetwarzania danych],
drukarki komputerowe, dyski kompaktowe [CD-ROM-y], dyski magnetyczne, dyski optyczne, ekrany [fotografia], ekrany
fluoryzujące, ekrany projekcyjne, ekrany wideo, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], fotokopiarki,
głośniki, interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne
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terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy audio, interfejsy
komputerowe, kamery wideo, komputery, komputery cienki
klient, komputery kieszonkowe [PDA], komputery przenośne [podręczne], meble laboratoryjne, monitory [programy
komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], monitory
wyświetlające wideo do noszenia na ciele lub w ubraniach,
nośniki do rejestracji dźwięku, obudowy głośników, okulary
3D, oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu,
nagrane lub do pobrania, optyczne nośniki danych, pamięci
komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania,
programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane,
projektory, projektory wideo, przenośne odtwarzacze multimedialne [, publikacje elektroniczne, do pobrania, roboty
do teleprezentacji, roboty edukacyjne, roboty laboratoryjne,
słuchawki [zakładane na głowę], słuchawki do komunikacji
zdalnej, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, subwoofery, tablety, urządzenia do nauczania, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do światłokopii, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia i przyrządy do fizyki, urządzenia kinematograficzne,
urządzenia telewizyjne, zestawy na głowę do rzeczywistości
wirtualnej.
(210)
(731)
(540)
(540)

523202
(220) 2021 01 15
ZAJĄC ARKADIUSZ, Hrubieszów
(znak słowno-graficzny)
Perqins

(531) 03.04.07, 05.07.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych,
reklama, reklamy online, oferowanie i wynajem przestrzeni
reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, publikowanie materiałów reklamowych online, usługi reklamowe,
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe i marketingowe online, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe za pośrednictwem
Internetu, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama w Internecie dla osób trzecich, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów
i usług, usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie
działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym.
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523204
(220) 2021 01 15
Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(znak słowno-graficzny)
polprazol

(531)

02.09.25, 19.13.21, 26.01.05, 26.11.99, 26.04.02, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy
diety dla ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

523208
(220) 2021 01 15
BIEDROŃ DAWID FHU VELEZ, Rabka-Zdrój
(znak słowno-graficzny)
Carla Hansen

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 03.07.19
(510), (511) 24 artykuły tekstylne do użytku jako pościel,
bielizna frotowa, bielizna pościelowa dla niemowląt, bielizna pościelowa i stołowa, bielizna pościelowa z papieru,
bielizna pościelowa z tekstylnych materiałów nietkanych,
dopasowane pokrowce na materace, jednorazowa pościel
tekstylna, jedwabne koce na łóżka, kapy na łóżka, kapy
na łóżka z bawełny, kapy na łóżka ze sztucznych włókien,
koce bawełniane, koce dla niemowląt, koce dla zwierząt
domowych, koce do łóżeczek dziecięcych, koce do użytku na wolnym powietrzu, koce jedwabne, koce na kanapę,
koce piknikowe, koce [podkłady] na materace, koce wełniane, kocyki dla niemowląt [rożki], kocyki dziecięce, kołdry,
kołdry do łóżek, kołdry frotte, kołdry półpuchowe, kołdry
[poszwy], kołdry [przykrycia], kołdry puchowe, kołdry wypchane gęsim pierzem, kołdry wypchane gęsim puchem,
kołdry wypełnione jedwabiem, kołdry wypełnione piórami,
kołdry z materiałów tekstylnych, kołdry zawierające materiały wypełniające, kołdry zawierające syntetyczne materiały wypełniające, narzuty, narzuty do łóżeczek dziecięcych,
narzuty na łóżka, narzuty na łóżko, narzuty pikowane, narzuty pikowane [artykuły pościelowe], narzuty pikowane
na łóżka, ozdobne poszewki na poduszki, osłony do łóżek
dziecięcych [pościel], papierowe poszewki na poduszkę, papierowa pościel jednorazowa, papierowe narzuty
na łóżka, podkłady na łóżko, pokrowce na materace [inne
niż dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych],
pokrowce na poduszki, pokrowce na termofory, pokrycie
na materace, poszewki na kołdry, poszewki na poduszki,
poszewki na poduszki do spania, poszewki na poduszki
[poszwy na poduszki], poszwy na kołdry, poszwy na kołdry i kołdry puchowe, poszwy na kołdry puchowe, poszwy na poduszki, profilowane prześcieradła, prześcieradła, prześcieradła do łóżeczek dziecięcych, prześcieradła
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do wyścielania śpiworów, prześcieradła na łóżka, prześcieradła na łóżka z lambrekinem, prześcieradła z lambrekinem,
prześcieradła z papieru, prześcieradła z tworzywa sztucznego [nieprzeznaczone dla osób bez kontroli czynności
fizjologicznych], przykrycia na łóżka, przykrycia na łóżko
pikowane, puchowe narzuty [przykrycia], śpiworki dla niemowląt, śpiworki z kapturem dla niemowląt, śpiwory, śpiwory kempingowe, tartanowe pledy podróżne, tekstylne
poszwy na kołdry, tkaniny pościelowe w formie śpiworów,
wkładki do śpiwora, bielizna kuchenna, bielizna stołowa,
bielizna stołowa niepapierowa, bielizna stołowa tekstylna,
bielizna stołowa z materiałów tekstylnych, bieżniki stołowe,
bieżniki stołowe niepapierowe, bieżniki stołowe tekstylne,
bieżniki stołowe z materiałów tekstylnych, bieżniki stołowe
z tworzyw sztucznych, bieżniki [tekstylne] na blaty stołowe,
ceraty [obrusy], dekoracyjne tekstylne serwety na stół, chorągiewki tekstylne do użytku przy nakryciach stołu, frotte,
jednorazowe obrusy tekstylne, koronkowe maty stołowe
nie z papieru, materiał ręcznikowy, materiały ręcznikowe
[tekstylne], maty lniane, maty stołowe (nie z papieru), nieduże artykuły tekstylne [bielizna stołowa], obrusy, obrusy
niepapierowe, obrusy tekstylne, obrusy z adamaszku, obrusy z materiałów tekstylnych nietkanych, obrusy z tworzyw sztucznych, ozdobne serwetki z materiału, podkładki
na stół pod talerze, niepapierowe, podkładki na stół z materiałów tekstylnych, podkładki pod szklanki z materiałów
tekstylnych, podkładki pod talerze, niepapierowe, podkładki stołowe [niepapierowe], podstawki pod napoje w postaci bielizny stołowej, ręczniki do rąk wykonane z materiałów tekstylnych, ręczniki do rąk z materiałów tekstylnych,
ręczniki kuchenne, rękawice do mycia, ściereczki barowe,
ściereczki do wycierania naczyń do gospodarstwa domowego, ścierki do osuszania naczyń, serwetki tekstylne,
serwetki tekstylne [bielizna stołowa], serwetki z materiału,
serwety na stół niepapierowe, tekstylne maty na stół, tekstylne podkładki pod nakrycia, tekstylne podstawki pod
naczynia, bielizna domowa, w tym ręczniki do twarzy, bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, duże ręczniki, duże
ręczniki kąpielowe, flanela sanitarna, materiały ręcznikowe
[tekstylne] przystosowane do dozowników, myjki do twarzy, myjki do twarzy tekstylne, myjki do twarzy w postaci
rękawiczek, myjki do twarzy z tkaniny frotté, narzuty frotte,
prześcieradła kąpielowe, prześcieradła kąpielowe (ręczniki),
ręczniki, ręczniki dla dzieci, ręczniki do rąk, ręczniki do twarzy, ręczniki [duże, kąpielowe], ręczniki frotte, ręczniki golfowe, ręczniki kąpielowe, ręczniki kąpielowe do owijania,
ręczniki łazienkowe, ręczniki plażowe, ręczniki plażowe
[tekstylne], ręczniki [tekstylne] dla małych dzieci, ręczniki
[tekstylne] dla niemowląt, ręczniki [tekstylne] przystosowane do dozowników, ręczniki tekstylne sprzedawane
w kompletach, ręczniki-turbany do suszenia włosów, ręczniki tureckie, ręczniki wykonane z materiałów tekstylnych,
ręczniki z kapturem, rękawice kąpielowe, rękawice-myjki
do użytku toaletowego, rękawice z jednym palcem wykonane z materiałów nietkanych przeznaczone do mycia
ciała, ściereczki do mycia ciała z materiałów tekstylnych
nietkanych [inne niż do celów medycznych], ściereczki
do mycia ciała z tekstylnych materiałów tkanych [inne niż
do celów medycznych], ściereczki do mycia ciała [inne niż
do celów medycznych], ściereczki do usuwania makijażu,
tekstylne chusteczki do demakijażu, inne niż nasączone
kosmetykami, tekstylne chusteczki do demakijażu inne
niż nasączone preparatami toaletowymi, tekstylne myjki
do twarzy, tekstylne ręczniki do ćwiczeń, tekstylne ręczniki
do twarzy, tekstylne ręczniki z logo amerykańskich drużyn
futbolowych, tekstylne ściereczki do demakijażu inne niż
nasączone kosmetykami, tekstylne ściereczki do demakija-

Nr ZT09/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

żu inne niż nasączone preparatami toaletowymi, bielizna
pościelowa, pościel, pościel jako materiały tekstylne, ścierki
do osuszania szkła [ręczniki], dopasowane pokrowce na deski toaletowe [z tkanin lub substytutów tkanin], dopasowane pokrowce na deski toaletowe z tkaniny, materiały tkane
do mebli, narzuty ochronne na meble ogrodowe, narzuty
ochronne na meble z materiałów tekstylnych, ochronne
pokrowce [narzuty] na materace i meble, oparcia krzeseł
[artykuły tekstylne], pokrowce na deski klozetowe, pokrowce na deski klozetowe z tekstyliów, pokrowce na fotele
sako, pokrowce na kanapy, pokrowce na krzesła, pokrowce
na meble z tkanin niewyprofilowane, pokrowce z tkaniny na deski toaletowe, pokrycia mebli z tkanin i tworzyw
sztucznych (niedopasowane), pokrycia mebli z tworzyw
sztucznych, pokrycia na meble z tkanin, tekstylne pokrowce ochronne na meble, wymienne pokrowce ochronne
na siedzenia mebli [narzuty], ceraty, dżersej [materiał], dzianina, dzianiny z przędzy bawełnianej, dzianiny z przędzy
jedwabnej, dzianiny z przędzy wełnianej, artykuły tekstylne
do użytku w gospodarstwie domowym, bielizna do celów
domowych, tkaniny, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

(540) SPIŻARNIA SMAKÓW śliwka z goździkiem WŁASNEJ
PRODUKCJI NA MACERATACH

(531)

05.03.11, 05.03.13, 05.07.14, 26.04.01, 26.04.18, 25.01.01,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), likiery,
wódka, nalewki.
523226
(220) 2021 01 17
GŁUCH KRZYSZTOF FIRMA BUDOWLANA KRISBUD,
Karniowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIDOK Residence

(210)
(731)

523215
(220) 2021 01 15
SZCZEPAŃSKA-DVALISHVILI SYLWIA, Kiekrz
(znak słowno-graficzny)
TANINY

(531) 27.05.01, 28.19.99, 05.07.10, 19.09.02
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wino,
35 usługi sprzedaży następujących towarów: napoje alkoholowe, wino, usługi importowo-eksportowe, 43 przygotowywanie i serwowanie dań i napojów kuchni gruzińskiej
do bezpośredniego spożycia, oferowanie i serwowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie
i serwowanie napojów alkoholowych w restauracjach i barach, przygotowywanie dań na zamówienie i dostarczanie
do klienta, przygotowywanie dań i napojów na wynos, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, organizacja i obsługa bankietów i imprez okolicznościowych, serwowanie wina
w winiarni, usługi kateringowe, winiarnie, usługi barów i restauracji.
523217
(220) 2021 01 15
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE
CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(531) 26.04.11, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych
i komercyjnych, 36 biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, doradztwo
w dziedzinie zakupu nieruchomości, dostarczanie informacji
dotyczących nieruchomości, dostarczanie nieruchomości
na rzecz osób trzecich, organizacja najmu nieruchomości
handlowych, organizowanie wynajmu nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomości, pomoc w zakupie
nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, 37 budownictwo mieszkaniowe, 42 planowanie i projektowanie osiedli
mieszkaniowych, usługi w zakresie planowania osiedli mieszkaniowych.
(210) 523227
(220) 2021 01 17
(731) WACŁAWSKI DANIEL GRAPHICAR, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Graphicar
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu, 16 nadruki, druki
w formie obrazów druki.
(210) 523229
(220) 2021 01 17
(731) SIEJKA MONIKA, Bednary-Kolonia
(540) (znak słowny)
(540) Dermawell
(510), (511) 44 Tatuowanie zwierząt w celach identyfikacyjnych, usługi w zakresie kolczykowania ciała (piercing), usługi
w zakresie tatuażu, wynajem pryszniców, wynajem sprzętu
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do pielęgnacji skóry, wynajem toalet przenośnych, wypożyczanie instalacji sanitarnych, wypożyczanie maszyn i urządzeń do użytku w salonach piękności lub męskich zakładach
fryzjerskich, wypożyczanie obiektów i urządzeń toaletowych, wypożyczanie przenośnych urządzeń sanitarnych,
wypożyczanie urządzeń do układania włosów, wypożyczanie urządzeń do ręczników na rolce, usługi dentystyczne,
usługi farmaceutyczne, usługi medyczne, usługi optyczne,
usługi w zakresie zdrowia psychicznego, wynajem sprzętu
do opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie higieny
i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie opieki zdrowotnej
dla ludzi, higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena
i pielęgnacja urody dla ludzi, usługi w zakresie ozdabiania
ciała, wynajem sprzętu do higieny i pielęgnacji urody u ludzi,
analiza kolorów [usługi kosmetyczne], analiza kosmetyczna,
depilacja woskiem, dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem
Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie
urody, elektroliza do celów kosmetycznych, elektroliza kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, salony fryzjerskie, fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, konsultacje dotyczące kosmetyków, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków
za pomocą lasera, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost
włosów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, kuracje do włosów, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, łaźnie publiczne do celów higienicznych, łaźnie publiczne [w celach
higienicznych], łaźnie tureckie, leczenie kosmetyczne grzyba
palców nóg, manicure, usługi manicure, męskie salony fryzjerskie, mycie włosów szamponem, nakładanie produktów
kosmetycznych na twarz, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, obsługa łaźni publicznych do celów sanitarnych, obsługa obiektów i sprzętu saun, odbudowa włosów,
ozdabianie ciała, pielęgnacja stóp, pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi, salony fryzjerskie, salony piękności,
ścinanie włosów, solaria, stylizacja, układanie włosów, świadczenie usług przez salony piękności, udostępnianie instalacji
termalnych, udostępnianie łaźni publicznych, udostępnianie
łaźni publicznych do celów higieny osobistej, udostępnianie
łaźni tureckich, udostępnianie obiektów i sprzętu saun, udostępnianie obiektów i sprzętu toaletowego, udostępnianie
obiektów i sprzętu do korzystania z solarium [do opalania],
udostępnianie obiektów łaźni publicznej w celu zapewniania higieny osobistej, udostępnianie toalet publicznych, udostępnianie wanien do gorących kąpieli, udzielanie informacji
na temat łaźni tureckich, udzielanie informacji na temat łaźni
publicznych, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, udzielanie informacji
związanych z usługami salonów piękności, usługi charakteryzatorów, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi
doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze w zakresie usuwania zbędnego owłosienia na ciele, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone online lub osobiście, usługi doradztwa online w zakresie
makijażu, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi
doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi farbowania
brwi, usługi farbowania rzęs, usługi farbowania włosów, usługi fryzjerskie, usługi gabinetów odchudzania, usługi koloryzacji brwi, usługi koloryzacji rzęs, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi kosmetyczne, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi kręcenia włosów, usługi kształto-
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wania brwi, usługi laserowego usuwania owłosienia, usługi
łaźni, usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi
lecznicze w zakresie polepszania krążenia, usługi lecznicze
w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, usługi lecznicze
związane z odrastaniem włosów, usługi manicure i pedicure,
usługi manicure świadczone podczas wizyt domowych,
usługi męskich salonów fryzjerskich, usługi obcinania włosów, usługi nitkowania brwi, usługi odsysania tłuszczu, usługi
opalania natryskowego, usługi opalania natryskowego dla
ciała ludzkiego, usługi opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, usługi pedicure, usługi pielęgnacji paznokci
rąk, usługi pielęgnacji paznokci, laserowe usuwanie tatuaży,
kosmetyczne wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, przekłuwanie ciała, salony tatuażu, tatuowanie, usługi w zakresie
pielęgnacji zwierząt, usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi weterynaryjne, opieka
nad zwierzętami, usługi chirurgów weterynarzy, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, zabiegi higieniczne
dla zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt
domowych, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, akupunktura,
aromaterapia, badania genetyczne zwierząt do celów diagnostyki lub leczenia, badania na obecność alkoholu do celów medycznych, badania przesiewowe [skriningowe], badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, badania w zakresie
diagnozy stanu zdrowia, badanie sprawności fizycznej, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], domowa opieka pielęgniarska, domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, dopasowywanie aparatów słuchowych, doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące alergii,
doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi [w zakresie zdrowia], doradztwo genetyczne, doradztwo w zakresie biorytmów, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo w zakresie żywienia
i odżywiania, doradztwo żywieniowe, dostarczanie informacji dotyczących moksybucji, dostarczanie informacji dotyczących zdrowia, dostarczanie informacji z dziedziny opieki
zdrowotnej za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, fizjoterapia, hipnoterapia, hospicja, hydroterapia, informacje dotyczące masażu, konsultacje z dziedziny żywienia,
leczenie alergii, leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, leczenie pacjentów uzależnionych
od narkotyków, leczenie pacjentów uzależnionych od substancji narkotycznych, leczenie uzależnień, leczenie uzależnienia od narkotyków, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała,
masaż, masaż gorącymi kamieniami, masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, masaż sportowy, masaż tajski, masaż tkanek
głębokich, masaże, moksybucja, monitorowanie pacjentów,
nadzór nad programami redukcji wagi, muzykoterapia w celach fizycznych, psychologicznych i kognitywnych, naprapatia, ocena kontroli wagi, ocena ryzyka w zakresie zdrowia,
ochrona zdrowia, opieka medyczna i zdrowotna, medyczna
opieka pielęgniarska, opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, opieka zdrowotna w postaci organizacji
ochrony zdrowia (HMO), opieka zdrowotna w zakresie chiropraktyki, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej,
opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, opieka zdrowotna związana z głodówką, opieka zdrowotna związana z hydroterapią, opieka zdrowotna związana z akupunkturą, opieka zdrowotna związana z homeopatią, opieka zdrowotna związana z osteopatią, opieka zdrowotna związana
z naturopatią, opracowywanie indywidualnych programów
rehabilitacji fizycznej, organizowanie zakwaterowania w domach spokojnej starości, organizowanie zakwaterowania
w domach dla rekonwalescentów, organizowanie zakwaterowania w sanatoriach, ośrodki zdrowia, osteopatia, pilates
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terapeutyczny, placówki rekonwalescencji, planowanie
i nadzorowanie diety, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, planowanie programów odchudzających,
planowanie rodziny, pomoc osobom w rzucaniu palenia, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo w zakresie odżywiania,
poradnictwo związane z terapią zajęciową, poradnictwo żywieniowe, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, profesjonalne
doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne doradztwo związane z dietą, refleksologia, rehabilitacja fizyczna, rehabilitacja pacjentów uzależnionych od alkoholu, sanatoria, usługi sanatoriów, sporządzanie raportów dotyczących
opieki zdrowotnej, świadczenie usług przez domy opieki nad
starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną,
świadczenie usług w zakresie programów odchudzania,
świadczenie usług w zakresie prowadzenia dokumentacji
medycznej online, z wyjątkiem stomatologii, świadczenie
usług w zakresie opieki zdrowotnej, świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej w domach, talasoterapia, terapia
antynikotynowa, terapia mowy, terapia mowy i słuchu, terapia polegająca na skrobaniu [GuaSha], terapia w zakresie rzucenia palenia, terapia zajęciowa i rehabilitacja, tradycyjny
masaż japoński, udostępnianie informacji na temat karmienia piersią, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, udzielanie informacji dotyczących chiropraktyki, udzielanie informacji dotyczących badań fizykalnych, udzielanie informacji dotyczących akupunktury, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, udzielanie informacji
o wartości odżywczej produktów spożywczych, udzielanie
informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania,
udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, udzielanie informacji zdrowotnej, udzielanie informacji
związanych z odżywianiem, udzielanie informacji związanych z tradycyjnym masażem japońskim, udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, usługi
analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, usługi
barów tlenowych, usługi dietetyków, usługi domów opieki
nad ludźmi starszymi z opieką pielęgniarską lub medyczną,
usługi domowej opieki zdrowotnej, usługi doradcze dotyczące odżywiania, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi
doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze w zakresie laktacji, usługi doradcze związane z dietą, usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, usługi doradztwa związane z odchudzaniem,
usługi doradztwa żywieniowego, usługi drenażu limfatycznego, usługi elektroterapii dla fizjoterapii, usługi fizjoterapii,
usługi hydroterapii domowej, usługi informacji medycznej
świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, usługi kliniczne w zakresie
homeopatii, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej,
usługi klinik zdrowia, usługi konsultacji związane z masażami,
usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi masażu stóp, usługi
mikrodermabrazji, usługi opieki nad pacjentami hospitalizowanymi i dochodzącymi, usługi opieki poporodowej dla kobiet, usługi opieki wyręczającej w postaci domowej pomocy
pielęgniarskiej, usługi opieki zdrowotnej, usługi opieki zdrowotnej oferowane za pośrednictwem sieci zakontraktowanych jednostek służby zdrowia, usługi opieki zdrowotnej
w leczeniu choroby alzheimera, usługi pielęgniarskiej pomocy domowej, usługi położnicze, usługi położnicze [akuszeria],
usługi refleksologiczne, usługi sanatoriów, usługi stawiania
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baniek, usługi świadczone przez dietetyków, usługi szpitalnych domów opieki, usługi terapeutyczne, usługi terapii autogenicznej, usługi terapii głosu i terapii logopedycznej,
usługi terapii za pomocą komórek macierzystych, usługi
tymczasowej opieki zastępczej w postaci pomocy pielęgniarskiej, usługi w zakresie akupunktury, usługi w zakresie
chiropraktyki, usługi w zakresie hydroterapii, usługi w zakresie kontrolowania wagi, usługi w zakresie krioterapii, usługi
w zakresie leczenia uzależnień, usługi w zakresie leczenia
bezsenności, usługi w zakresie leczenia nałogu palenia, usługi w zakresie medytacji, usługi w zakresie muzykoterapii,
usługi w zakresie nauki o włosach i skórze głowy, usługi w zakresie odchudzania, usługi w zakresie patologii związane
z leczeniem osób, usługi w zakresie planowania programów
redukcji wagi, usługi w zakresie planowania diety odchudzającej, usługi w zakresie reiki, usługi w zakresie terapii mowy,
usługi w zakresie terapii zajęciowej, usługi w zakresie terapii
za pomocą światła, usługi w zakresie zorganizowanej opieki
zdrowotnej, usługi związane z bankami tkanek ludzkich, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, zabiegi terapeutyczne dla
ciała, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, zapewnianie obiektów i sprzętu długoterminowej opieki, zapewnianie tymczasowej opieki zastępczej, ziołolecznictwo, higiena i pielęgnacja urody zwierząt, pielęgnacja urody
zwierząt, strzyżenie psów, strzyżenie zwierząt, usługi doradcze związane z opieką nad zwierzętami, usługi doradcze
związane z opieką nad zwierzętami domowymi, usługi kosmetyczne dla kotów, usługi kosmetyczne dla psów, usługi
kosmetyczne dla zwierząt, usługi mycia zwierząt domowych,
usługi salonów piękności dla zwierząt domowych, usługi
w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi, usługi w zakresie pielęgnacji psów, badania genetyczne zwierząt, chirurgia weterynaryjna, dostarczanie informacji weterynaryjnych, doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, kliniki dla
zwierząt, masaż dla psów, masaż koni, opieka nad ptakami,
opieka nad rybami, pobieranie nasienia zwierzęcego, podkuwanie koni i pielęgnacja kopyt końskich, ponowne zasiedlanie i konserwacja dzikich zwierząt, specjalistyczne doradztwo w zakresie usług weterynaryjnych, sterylizacja zwierząt,
terapia falą uderzeniową, udzielanie informacji na temat hodowli zwierząt, udzielanie informacji dotyczących usług weterynaryjnych, umieszczanie mikrochipów pod skórą zwierząt domowych w celu ich śledzenia i identyfikacji, usługi
analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem zwierząt,
usługi chirurgii weterynaryjnej, usługi doradcze związane
z opieką nad ptakami, usługi doradcze związane z opieką
nad rybami, usługi informacji weterynaryjnej świadczone
za pośrednictwem Internetu, usługi informacyjne dotyczące
weterynaryjnych produktów farmaceutycznych, usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnego przemysłu farmaceutycznego, usługi podkuwaczy koni, usługi rentgenowskie,
usługi szpitali dla zwierząt domowych, usługi sztucznego
zapłodnienia, usługi techników elektroradiologów, usługi testowania wydajności zwierząt, usługi ustalania racji żywieniowych dla zwierząt, usługi w zakresie inwentaryzacji dzikiej
zwierzyny, usługi w zakresie obsługi wypadków z udziałem
dzikich zwierząt, usługi w zakresie opieki nad ptakami domowymi, usługi w zakresie opieki nad rybkami domowymi,
usługi weterynaryjne i rolnicze, usługi zapładniania zwierząt
metodą in vitro, weterynaryjne usługi doradcze, wypożyczanie instrumentów weterynaryjnych, wypożyczanie ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych, chirurgia, konsultacje dentystyczne, doradztwo związane ze stomatologią, pomoc stomatologiczna, stomatologia kosmetyczna, stomatologia weterynaryjna, stomatologia z sedacją, udzielanie informacji na temat stomatologii, usługi asystenta dentysty, usługi czyszczenia zębów, usługi doradcze dotyczące przyrzą-
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dów stomatologicznych, usługi kliniki dentystycznej, usługi
ortodontyczne, wstawianie kamieni szlachetnych do protez
dentystycznych, usługi w zakresie wybielania zębów, wypożyczanie instrumentów stomatologicznych, porady w zakresie farmakologii, przygotowywanie i wydawanie lekarstw,
sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów,
sporządzanie receptur w aptekach, udzielanie informacji dotyczących medycyny, udzielanie informacji dotyczących
przygotowywania i wydawania leków, udzielanie informacji
farmaceutycznych, udzielanie informacji pacjentom w zakresie zażywania leków, usługi doradcze dotyczące farmaceutyków, usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów
biofarmaceutycznych, usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami
farmaceutycznymi, usługi doradcze i informacyjne związane
z produktami farmaceutycznymi, usługi doradcze świadczone przez apteki, usługi doradcze w zakresie farmakologii,
usługi doradztwa farmaceutycznego, usługi farmaceutyczne
w zakresie sporządzania leków recepturowych, wydawanie
środków farmaceutycznych, ambulatoryjna opieka medyczna, analiza surowicy ludzkiej do celów leczenia medycznego,
analiza tkanek ludzkich do celów leczenia medycznego, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, analizy dna lub
dna w zakresie diagnozowania i prognozowania zagrożenia
nowotworami, badania dna do celów medycznych [badania
przesiewowe], badania genetyczne do celów medycznych,
badania medyczne, badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, badania poziomu cholesterolu, badania przesiewowe, badania przesiewowe dotyczące serca,
badania przesiewowe osteoporozy, badania przesiewowe
w zakresie chorób układu naczyniowego, badania rentgenowskie w celach medycznych, badanie leków, alkoholu
i dna do celów medycznych, badanie leków w celach medycznych, badanie na obecność narkotyków w organizmie
w zakresie nadużywania środków odurzających, badanie rozmazu metodą pap, badanie słuchu, banki krwi, chirurgia kosmetyczna, chirurgia plastyczna, dopasowanie urządzeń
i aparatów ortopedycznych, dopasowywanie protez, dopasowywanie protez kończyn, dopasowywanie przyrządów
protetycznych, dopasowywanie sztucznych kończyn, przyrządów do protetyki i protez, dopasowywanie urządzeń ortopedycznych, doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, doradztwo dotyczące
psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, doradztwo medyczne w zakresie wybierania odpowiednich
wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników dla
osób niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia i łóżek,
doradztwo medyczne w zakresie ciąży, doradztwo medyczne w zakresie geriatrii, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy
ciała, doradztwo w dziedzinie rodzenia, doradztwo w zakresie leczenia farmakologicznego, doradztwo w zakresie immunologii, doradztwo w zakresie pomocy medycznej
świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, doradztwo w zakresie potrzeb medycznych osób
starszych, doradztwo związane z badaniem słuchu, gromadzenie i konserwowanie krwi ludzkiej, implantacja (wszczepianie) włosów, informacja medyczna, informacje związane
z krwiodawstwem, interpretacja sygnałów elektrokardiograficznych, kliniki, kliniki medyczne, kompilacja raportów medycznych, konsultacje medyczne, krwiodawstwo, laserowe
usuwanie grzyba palców nóg, laserowe usuwanie żylaków,
leczenie bezpłodności, leczenie i pielęgnacja z zastosowaniem biorezonansu, leczenie zwichnięć stawów, skręceń, złamań kości lub podobnych urazów (judo-seifuku), medyczna
pielęgnacja stóp, medyczne badania osób, obrazowanie
optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, obrazowa-
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nie rentgenowskie do celów medycznych, oferowanie terapii
laserowej do leczenia chorób, opieka medyczna i analizy
związane z leczeniem pacjenta, opieka paliatywna, opieka
pielęgniarska, organizowanie leczenia medycznego, pielęgniarstwo geriatryczne, pomoc medyczna, pomoc medyczna w nagłych wypadkach, poradnictwo medyczne, poradnictwo medyczne związane z utratą słuchu, poradnictwo
medyczne związane ze stresem, poradnictwo w zakresie
zdrowia publicznego, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, prowadzenie placówek medycznych, przechowywanie komórek macierzystych, przeprowadzanie badań
medycznych, przeprowadzanie badań na sen do celów diagnostyki lub leczenia medycznego, przeprowadzanie diagnozy chorób, przeprowadzanie testów narkotykowych
u osób ubiegających się o pracę, przeprowadzanie testów
u sportowców na wykrycie nielegalnych lub zabronionych
substancji wpływających na poprawę wyników, przeprowadzenie badań przesiewowych w zakresie czynników ryzyka
wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych,
psychiatria, świadczenie pomocy medycznej, świadczenie
usług badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworu
płuc, świadczenie usług badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworów, świadczenie usług medycznych,
szpitale, terapia ajurwedyjska, terapia ciepłem [medyczna],
terapia gua sha polegająca na skrobaniu skóry, testy ciążowe,
udostępnianie informacji on-line dotyczących onkologii,
udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki
zdrowotnej, udostępnianie informacji medycznych w zakresie geriatrii, udostępnianie informacji medycznych w zakresie dermatologii, udostępnianie raportów dotyczących badań medycznych osób, udostępnianie wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjentów poddanych leczeniu
medycznemu, udzielanie informacji dotyczących leczenia
chorób sercowo-naczyniowych i mózgowo-naczyniowych
przez Internet, udzielanie informacji medycznych w zakresie
trucizn, udzielanie informacji medycznej, udzielanie informacji o szczepieniach dla osób wyjeżdżających za granicę,
udzielanie informacji online związanych z zapobieganiem
chorobom układu sercowo-naczyniowego i wylewom,
udzielanie informacji w dziedzinie cukrzycy za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji związanych z leczeniem przemieszczonych stawów, skręceń lub złamanych kości, udzielanie informacji związanych z usługami opieki pielęgniarskiej, udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie
napojów do redukcji masy ciała do celów medycznych,
udzielanie informacji żywieniowych w zakresie żywności
przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów medycznych,
udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała,
udzielanie wiadomości i informacji w dziedzinie medycyny,
usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem
i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, usługi analiz
medycznych związane z leczeniem pacjentów, usługi analiz
medycznych związane z diagnozowaniem raka, usługi analiz
medycznych związane z leczeniem osób, świadczone przez
laboratorium medyczne, usługi analiz medycznych związanych z leczeniem osób, usługi analiz medycznych do celów
diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria
medyczne, usługi badań krwi, usługi badań mammograficznych, usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, usługi badań przesiewowych z zakresu kolonoskopii, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka prostaty, usługi badań przesiewowych w zakresie
ciśnienia krwi, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia
raka jąder, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka
jelit, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka szyjki
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macicy, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka
piersi, usługi badań przesiewowych w zakresie zapalenia wątroby, usługi badania cukrzycy, usługi badania korzystania
z leków, usługi banków krwi, usługi banków spermy, usługi
banków tkanek oka, usługi banku krwi pępowinowej, usługi
charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych,
usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych dla osób potrzebujących, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, usługi diagnostyki medycznej [testy
i analizy], usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, usługi doradcze dotyczące instrumentów chirurgicznych, usługi doradcze dotyczące problemów medycznych,
usługi doradcze dotyczące chorób zwyrodnieniowych, usługi doradcze dotyczące aparatury i przyrządów medycznych,
usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych, usługi doradcze w zakresie implantów ortopedycznych, usługi doradcze w zakresie leczenia chorób zwyrodnieniowych, usługi doradcze w zakresie chirurgii, usługi
doradcze w zakresie przyrządów medycznych, usługi doradcze związane z usługami medycznymi, usługi doradztwa
medycznego świadczone przez domy opieki, usługi doradztwa technicznego dotyczącego zdrowia, usługi farm zdrowia
[medyczne], usługi ginekologiczne, usługi indywidualnych
konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, usługi
informacji medycznej, usługi informacyjne w zakresie opieki
medycznej, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej,
usługi klinik medycznych, usługi klinik zdrowia [medyczne],
usługi kurortów [medyczne], usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy próbek krwi pobranych od pacjentów, usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy próbek pobranych od pacjentów, usługi laserowej korekty wzroku, usługi leczenia medycznego świadczone przez domy
opieki, usługi leczenia w zakresie płodności człowieka, usługi
lekarskie, usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne
do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, usługi medyczne dotyczące leczenia raka skóry, usługi medyczne, mianowicie zapłodnienie in vitro, usługi medyczne w dziedzinie
nefrologii, usługi medyczne w dziedzinie onkologii, usługi
medyczne w zakresie leczenia skóry, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi medyczne
w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi medyczne w zakresie
pielęgniarstwa, usługi medyczne w zakresie cukrzycy, usługi
medyczne w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich na odległość [tele-reporting], usługi medyczne w zakresie badań
przesiewowych związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego, usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie bezdechu sennego, usługi medyczne
w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie leczenia bezdechu sennego, usługi medyczne związane z usuwaniem,
leczeniem i przetwarzaniem szpiku kostnego, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem
komórek macierzystych, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek ludzkich,
usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi pępowinowej, usługi medyczne związane
z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi ludzkiej,
usługi medycznych badań przesiewowych w dziedzinie astmy, usługi nastawiania kości, usługi obrazowania medycznego, usługi oceny medycznej, usługi oceny medycznej świadczone dla pacjentów rehabilitowanych w celu prowadzenia
leczenia i oceny jego efektywności, usługi oddawania nasienia ludzkiego, usługi okulistyczne, usługi opieki dziennej
w klinikach medycznych nad chorymi dziećmi, usługi opieki
medycznej, usługi opieki medycznej świadczone przez
uzdrowiska [spa], usługi opieki medycznej świadczone przez
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kliniki i szpitale, usługi paramedyczne, usługi pielęgniarstwa
pediatrycznego, usługi podologa, usługi pomocy medycznej, badania optyczne, dopasowywanie okularów, dopasowywanie soczewek kontaktowych, dopasowywanie soczewek optycznych, optometria, usługi badania wzroku [zakłady
optyczne], usługi informacyjne dotyczące soczewek kontaktowych, usługi optometryczne, usługi przesiewowych badań
wzroku, analiza zachowania do celów medycznych, badania
psychologiczne, badanie osobowości do celów psychologicznych, badanie osobowości [usługi w zakresie zdrowia
psychicznego], doradztwo psychologiczne, doradztwo
związane z psychologią integralną, konsultacje psychiatryczne, konsultacje psychologiczne, leczenie psychologiczne,
opieka psychologiczna, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo psychologiczne dla personelu, porady psychologiczne, przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych,
przeprowadzanie testów psychologicznych, przeprowadzanie testów psychologicznych do celów medycznych, przeprowadzanie testów psychometrycznych do celów medycznych, przygotowywanie profili psychologicznych, przygotowywanie profilów psychologicznych do celów medycznych,
psychoterapia, psychoterapia holistyczna, sporządzanie raportów psychologicznych, terapia psychologiczna dla małych dzieci, terapia sztuką, terapia z udziałem zwierząt [zooterapia], testy psychiatryczne, udostępnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji psychicznej, udzielanie informacji dotyczących modyfikacji zachowania, udzielanie informacji z zakresu
psychologii, usługi diagnozy psychologicznej, usługi doradcze dotyczące zachowania ludzkiego, usługi poradnictwa
psychologicznego w zakresie sportu, usługi psychiatryczne,
usługi psychologów, usługi psychoterapeuty, usługi psychoterapeutyczne, usługi w zakresie ocen i badań psychologicznych, usługi w zakresie oceny osobowości [usługi w zakresie
zdrowia psychicznego], usługi w zakresie psychologii pracy,
usługi w zakresie oceny psychologicznej, usługi w zakresie
psychologii dla osób indywidualnych i grup, usługi w zakresie testów psychologicznych, zapewnianie leczenia psychologicznego, udzielanie informacji w zakresie wypożyczania
maszyn i aparatury medycznej, wynajem łóżek specjalnie
skonstruowanych do leczenia medycznego, wynajem sprzętu do celów medycznych, wynajem urządzeń medycznych,
wynajmowanie robotów chirurgicznych, wypożyczanie maszyn i urządzeń medycznych, wypożyczanie sprzętu medycznego, wypożyczanie medycznych urządzeń rentgenowskich, wypożyczanie sprzętu medycznego i służącego
ochronie zdrowia, wypożyczanie sprzętu szpitalnego, wypożyczanie urządzeń i instalacji w dziedzinie technologii medycznej.
523230
(220) 2021 01 18
APPLY HYDROGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mińsk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APPLY HYDROGEN

(210)
(731)
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(531) 03.07.24, 01.17.11, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 40 Chemiczny recykling produktów odpadowych, Detoksykacja niebezpiecznych materiałów, Niszczenie odpadów, Niszczenie odpadów i śmieci, Niszczenie
śmieci, Obróbka chemiczna produktów odpadowych, Obróbka chemikaliów [recykling], Obróbka cieczy toksycznych
[recykling], Obróbka materiałów odpadowych, Obróbka
materiałów uzyskanych z odpadów [odzyskiwanie surowców wtórnych], Obróbka materiałów z produktów niebezpiecznych [odzyskiwanie surowców wtórnych], Obróbka
materiału toksycznego, Obróbka niebezpiecznych odpadów, Obróbka odpadów, Obróbka odpadów chemicznych,
Obróbka odpadów toksycznych, Obróbka [odzyskiwanie
surowców wtórnych] odpadów przemysłowych, Obróbka
[przetwarzanie] odpadów, Obróbka [recykling] niebezpiecznych produktów, Obróbka [recykling] niebezpiecznych płynów, Obróbka [recykling] odpadów, Przetwarzanie
odpadów, Recykling chemikaliów, Śmieci i odpadki (Spalanie -), Spalanie i niszczenie odpadów, Spalanie odpadów,
Spalanie śmieci i odpadów.
523234
(220) 2021 01 18
GRUPA PBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sandomierz
(540) (znak słowny)
(540) Grupa PBI Razem możemy więcej
(510), (511) 1 Minerały przemysłowe, Siarka (S), 19 Kostka
brukowa, Beton, Masa betonowa prefabrykowana, Betonowe elementy budowlane, Betonowe materiały budowlane, Betonowe elementy brukowe, Wymieszany beton
wylewany na miejscu, Piasek do użytku w przygotowywaniu betonu, Mieszanki bitumiczne, Kamień, Budowlany
kamień naturalny, Kamień, skała, glina i minerały, Kruszywa
wykorzystywane do przygotowywania betonu, Materiały
budowlane z bitumu, Materiały do pokryć nawierzchni drogowych, materiały do naprawy dróg, Materiały budowlane
niemetalowe, Piasek, Żwir kamienny, Minerały do użytku
w budownictwie, 35 Administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące
korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, Doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, Doradztwo konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu
i promocji, Doradztwo w zakresie zarządzania kadrami,
Doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, Doradztwo w zakresie zatrudnienia, Nadzór nad działalnością gospodarczą,
Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych,
Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Outsourcing
[doradztwo biznesowe], Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Prezentowanie towarów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, Reklama online poprzez
komputerowe sieci komunikacyjne, Usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, 37 Budowa dróg, Budowa
infrastruktury, Budowa jezdni, Budowa konstrukcji inżynierii
wodno-lądowej poprzez wylewanie betonu, Konserwacja
dróg, Roboty wydobywcze w górnictwie, Wynajem maszyn budowlanych, Wynajem urządzeń wiertniczych i górniczych, Wynajem narzędzi, Roboty wydobywcze [górnictwo], 39 Usługi transportowe, Transport drogowy, Usługi
transportu ładunków, Transport i dostawy towarów, Wynajem pojazdów, Wynajem samochodów, 40 Oczyszczanie
minerałów przy użyciu metod magnetycznych, Oczyszczanie minerałów przy użyciu metod chemicznych, 42 Usługi
w zakresie poszukiwania minerałów, Usługi laboratoryjne.
(210)
(731)

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

Nr ZT09/2020

523249
(220) 2021 01 18
SAS-BOJARSKI PIOTR NOBLE NIERUCHOMOŚCI, Sopot
(znak słowno-graficzny)
Noble NIERUCHOMOŚCI

(531) 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Agencje
nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami,
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi agencji
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie
przedsiębiorstw, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie sprzedaży
nieruchomości za prowizję, Usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków.
(210)
(731)
(540)
(540)

523254
(220) 2021 01 18
CZYŻ DANIEL, Lublin
(znak słowno-graficzny)
DEO

(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.01
(510), (511) 35 Reklama i usługi reklamowe, Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, Usługi reklamowe
na rzecz innych.
523257
(220) 2021 01 18
INCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PEST PROTECT
(210)
(731)

(531) 24.01.08, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 Środki odstraszające zwierzęta, Środki owadobójcze, Preparaty i artykuły do tępienia szkodników,
Pestycydy, Preparaty weterynaryjne, Preparaty sanitarne
do celów weterynaryjnych, Środki odkażające, Preparaty
do zwalczania insektów, Preparaty do zwalczania myszy,
Preparaty do odstraszania robactwa, Preparaty do niszczenia robactwa, Fungicydy, Herbicydy, Środki dezynfekcyjne
i antyseptyczne.
523262
(220) 2021 01 18
GRUPA ORION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT09/2020
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(540) NAVA

(531) 27.05.01
(510), (511) 8 Szczypce do kominka, Miechy do kominków,
Pogrzebacze do kominków, Zestawy narzędzi do kominków,
Nożyczki, Nożyczki krawieckie, Szczypce do skracania knotów [nożyczki], Nożyczki do paznokci, Widelce do fondue,
Urządzenia do krojenia jajek, Sztućce, Sztućce dla dzieci,
Sztućce z metali szlachetnych, Nożyki do smarowania [sztućce], Komplety sztućców w pudełku, Pudełka przystosowane
do sztućców, Sztućce, Noże kuchenne i przyrządy do cięcia
do użytku kuchennego, Noże kuchenne, Noże kuchenne
do obierania, Nożyczki do użytku kuchennego, Japońskie
noże kuchenne do siekania, Ręczne szatkownice kuchenne,
Noże, Rębaki [noże], Tasaki [noże], Noże myśliwskie, Noże ceramiczne, Noże ogrodnicze, Ostrzałki do noży, Nożyce
do drobiu, Nożyczki do haftowania, Nożyczki do włosów, Nożyki do okulizowania roślin, Ręczne ostrzałki do nożyczek,
Krajarki do ciasta, Widły ogrodowe, Kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], 11 Akcesoria łazienkowe, Akcesoria do pryszniców, Sitka do zlewozmywaków [akcesoria Hydrauliczne],
Rozpylacze do pryszniców [akcesoria hydrauliczne], Aeratory
do kranów [akcesoria hydrauliczne], Akcesoria końcowe
do zasilania w wodę, Lampiony elektryczne Lampiony
na świece, Przenośne lampiony papierowe, Lampy wiszące,
Lampy stojące Lampy stołowe, Lampy biurkowe, Lampy
ścienne, Ręczne suszarki do włosów, Termofory Dopasowane pokrowce materiałowe na termofory, Fondue (urządzenia
do gotowania], Podgrzewacze talerzy, Podgrzewacze do potraw, Podgrzewacze do butelek, Tace Grzewcze, Palniki butanowe do użytku kuchennego, Czajniki, Czajniki elektryczne,
Termosy Cateringowe, Oświetlenie ogrodowe, Prysznice
ogrodowe, Zraszacze ogrodowe, 21 Szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, Dozowniki mydła, Pudełka
na mydło, naczynia na mydło, Pojemniki na mydło, Uchwyty
na mydło, Dozowniki mydła w płynie, Kubki do napojów,
Uchwyty na kubki, Filiżanki i kubki, Półki na kosmetyki, Półki
na szampon, Półki na żel pod prysznic, Półki z tworzywa
sztucznego do wanien, Pojemniki kuchenne, Pojemniki termoizolacyjne, Pojemniki na kosmetyki, Pojemniki na musztardę, pojemniki na chleb, Pojemniki na wykałaczki, Pojemniki na czosnek, Pojemniki na kanapki, Pojemniki do przechowywania żywności, Pojemniki do użytku domowego, Pojemniki do schładzania butelek, Termoizolowane pojemniki
na napoje, Termoizolacyjne pojemniki na żywność, Pojemniki kuchenne na tłuszcz, puste, Pojemniki na śmieci i odpadki,
Podstawki na pojemniki do przypraw, Pojemniki do pieczenia wykonane ze szkła, Pojemniki do użytku domowego lub
kuchennego, Uniwersalne przenośne pojemniki do użytku
domowego, Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Pojemniki na wykałaczki z metali szlachetnych, Pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, Pojemniki na płyny, puste,
do użytku domowego, Pojemniki do użytku domowego
z metali szlachetnych, Plastikowe pojemniki z uchwytami
na soki w kartonach, Zamykane niemetalowe pojemniki
na żywność, do gospodarstwa domowego, Pojemniki na jajka z tworzyw sztucznych, do użytku domowego, Pojemniki
na torby z tworzyw sztucznych, do użytku domowego, Pojemniki do sortowania rzeczy do prania, do użytku domowego, Pojemniki stosowane w gospodarstwie domowym
do przechowywania karmy dla zwierząt domowych, Szczotki kąpielowe, Szczotki do sprzątania, Szczotki do butów,
Szczotki do zmywania, Szczotki do mycia, Szczotki do wło-
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sów, Szczotki do celów domowych, Stojaki na szczotki klozetowe, Szczotki do muszli klozetowych, Szczotki do mycia butelek, Uchwyty do szklanek, Uchwyty na gąbki, Uchwyty
na papier toaletowy, Uchwyty na szczoteczki do zębów,
Uchwyty na kuchenne ręczniki papierowe, Uchwyty na produkty do mycia ciała, Wieszaki na ręczniki, Wieszaki-drzewka
na kubki, Wieszaki prętowe na ręczniki, Wieszaki do ręczników w kształcie pierścieni, Kosze na pranie, Kosze na śmieci,
Kosze na ręczniki, Kosze do użytku domowego, Kosze
na śmieci z pedałem, Niemechaniczne poidła dla zwierząt
domowych w postaci przenośnych dystrybutorów wody
i płynów, Świeczniki, Świeczniki szklane, Kinkiety nieelektryczne [świeczniki], Świeczniki z kutego żelaza, Świeczniki
z metali szlachetnych, Wazony, Pojemniki do chleba, Pokrowce na deski do prasowania, Pochłaniacze dymu do użytku
domowego, Suszarki na pranie, stojaki do suszenia prania,
Suszarki ścienne na pranie, Kosze na pranie do użytku domowego, Kulki do prania do użytku jako przybory gospodarstwa domowego, Deski do prasowania, Suszarki do odzieży
(domowe suszarki do ubrań], Klamerki do wieszania ubrań
na sznurze, Miotły do sprzątania, Miotły do podłogi, Miotełki
do kurzu, Niemetalowe kije do mioteł, Miotełki do usuwania
kurzu z mebli, Mopy, Wiadra łazienkowe, Wiadra na kółkach,
Wiadra do mopów, Wiadra do sauny, Wyciskacz do mopów
[nakładka na wiadra], Wiadra do użytku w gospodarstwie domowym, Miski ze szkła, Miski na cukierki, Miski na owoce, Miski z tworzyw sztucznych [pojemniki dla gospodarstwa domowego], Szczotki do ubrań, Cukiernice, Tyłki i rękawy cukiernicze do dekorowania ciast, Przybory do serwowania
potraw [łopatki do wyrobów cukierniczych), Szklane karafki,
Kieliszki, Szklane filiżanki, Szklanki, kieliszki, Pucharki, Pucharki
na owoce, Maselniczki, Klipsy do obrusów, Patery, Patery
szklane na owoce, Podkładki pod garnki, Podkładki na stół,
nie z papieru ani materiałów tekstylnych, Kieliszki do jajek
nie z metali szlachetnych, Kieliszki do jajek z metali szlachetnych, Serwetniki, Serwisy [zastawy stołowe], Sosjerki, Kufle,
Łopatki [sztućce], Podpórki pod sztućce, Pojemniki z przegrodami do przechowywania sztućców, Półmiski [tace], Tace
do ciast, Tace na posiłki, Tace [gospodarstwo domowe], Tace
do podawania potraw, Tarki kuchenne, Szpikulce kuchenne,
Foremki kuchenne, Gąbki kuchenne, Sitka kuchenne, Przybory kuchenne, Rękawice kuchenne, Garnki kuchenne, Dzbanki
kuchenne, Lejki kuchenne, Tłuczki kuchenne, Naczynia kuchenne ceramiczne, Skrobaki (akcesoria kuchenne), Rondle
kuchenne nieelektryczne], Szpilki kuchenne metalowe, Deski
do krojenia kuchenne, Łyżki durszlakowe [przybory kuchenne], Łyżki do polewania, kuchenne, Przybory kuchenne z silikonu, Stojaki na ręczniki kuchenne, Moździerze do użytku
kuchennego, Tłuczki do użytku kuchennego, Łyżki do mieszania [przybory kuchenne], Rękawice do piekarnika [rękawice kuchenne], Garnki i rondle kuchenne [nieelektryczne],
Trzepaczki nieelektryczne do użytku kuchennego, Kuchenne
przybory używane przy grillach domowych, Przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, Deski do krojenia
do użytku kuchennego, Łyżki do serwowania (przybory kuchenne lub gospodarstwa domowego), Przybory kuchenne
do przewracania potraw na drugą stronę, Przybory Kuchenne, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, Separatory do oddzielania żółtek od białek jaj [przybory kuchenne], Przybory
kuchenne i zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży
i łyżek, Elektryczne i nieelektryczne korkociągi, Korkociągi
z nożami, Wyciskarki do cytryn [wyciskarki owoców cytrusowych], Nieelektryczne wyciskarki do soku, Wyciskarki do pasty do zębów, Brytfanny, Naczynia do pieczenia [brytfanny],
Garnki ceramiczne, garnki ciśnieniowe, Garnki kuchenne
[komplety], Pokrywki do garnków, Pokrywki do patelni, Żeliwne kociołki z pokrywką, Stojaki na pokrywki do garnków,
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Czajniki nieelektryczne, Czajniki z gwizdkiem, Czajniki
do herbaty [nieelektryczne], Nieelektryczne spieniacze mleka do kawy, Młynki do soli, Młynki do pieprzu, Młynki
do kawy, Nieelektryczne młynki do przypraw, Ręczne młynki
do kawy, Nieelektryczne zaparzacze do herbaty, Nieelektryczne zaparzacze do kawy z tłokiem, Filtry do kawy,
nie z papieru, stanowiące część nieelektrycznych zaparzaczy
do kawy, Koziołki pod noże, Suszarki ociekacze do naczyń,
Zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, Wałki
do ciasta, Formy do pieczenia ciasta, Wałki do ciasta domowe, Porcelanowe ozdoby na ciasta, Przybory do nakładania
porcji ciasta, Patelnie, Patelnie typu wok, Patelnie do jaj, Patelnie do smażenia naleśników, Małe patelnie z długą rączką,
Naczynia do zapiekania, Naczynia żaroodporne [do zapiekanek], Kokile [miseczki do zapiekania], Termosy [butelki termiczne], Termosy na jedzenie, Termosy do użytku w gospodarstwie domowym, Pojemniki ze szkła, Pojemniki emaliowane, Kulki zapachowe [pojemniki], Pojemniki na lód, Butelki
szklane [pojemniki], Słoiki, Słoiki gliniane, Słoiki na ciastka,
Słoiki próżniowe, Słoiki na przyprawy, Słoiki na dżemy, Słoiki
do zastosowań domowych, Miarki do kawy, Karmniki dla ptaków, Karmniki do karmienia ptaków żyjących na wolności,
Krasnale ogrodowe ze szkła, Krasnale ogrodowe ceramiczne
[gnomy], Krasnale ogrodowe z porcelany, Dysze do węży
ogrodowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

523273
(220) 2021 01 18
WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock
(znak słowno-graficzny)
MOD

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 6 Metalowe, modułowe elementy budowlane,
Systemy metalowych obróbek dachowych, Rury metalowe,
Okucia metalowe, Śruby metalowe, Rynny metalowe, Modułowe konstrukcje metalowe, Metalowe naroża dachu, Metalowe grzbiety dachu, Materiały do obróbki dachu metalowe,
Dachowe rynny metalowe, Gotowe metalowe elementy
budowlane, Listwy metalowe, Dachówki metalowe, Pokrycia
dachowe metalowe, Metalowe elementy dachowe, Metalowe panele dachowe, Metalowe płyty dachowe.
523279
(220) 2021 01 18
FUNDACJA IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA
IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Salve NET
(210)
(731)

Nr ZT09/2020

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.07
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
Organizacja subskrypcji usług internetowych, Reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, Usługi reklamowe
za pośrednictwem Internetu, Wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, 38 Cyfrowa transmisja
danych za pośrednictwem Internetu, Emisja programów
telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, Emisja filmów
za pośrednictwem Internetu, Nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, Nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, Nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych
oraz Internetu, Transmisja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej
lub Internetu, Transmisja danych wideo za pośrednictwem
Internetu, Transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów,
tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu,
Transmisja strumieniowa telewizji przez Internet, Transmisja
treści multimedialnych przez Internet, Transmisje na żywo
dostępne przez strony główne w Internecie [kamery internetowe], Usługi komunikacji internetowej, Usługi w zakresie internetowych emisji radiowych, 41 Publikowanie,
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia, Usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Tłumaczenia językowe, Programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, Organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, Informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu,
Prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet, Publikowanie czasopism internetowych, Udostępnianie muzyki
cyfrowej z Internetu, Udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania, z Internetu, Udostępnianie rozrywki
w postaci klipów filmowych za pomocą Internetu, Udostępnianie rozrywki wideo za pomocą strony internetowej,
Udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony
internetowej, Usługi radia internetowego w zakresie rozrywki, Usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, Usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych transmitowanych za pomocą kamery internetowej, 45 Usługi
osobiste i społeczne, Usługi religijne, Usługi pogrzebowe,
Usługi astrologiczne i duchowe, Doradztwo w sprawach
małżeńskich, Doradztwo w przypadku straty bliskiej osoby,
Doradztwo w zakresie relacji osobistych, Mentorstwo [duchowe], Badania i analizy polityczne, Udzielanie informacji
w zakresie kwestii związanych z prawami człowieka, Usługi
w zakresie mediacji, Usługi polityczne.
523299
(220) 2021 01 19
MODAVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) modavo we modavo you
(210)
(731)

Nr ZT09/2020
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(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklama za pomocą
marketingu bezpośredniego, Promocja, reklama i marketing
stron internetowych on-line, Reklama, Reklama i marketing,
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi agencji marketingowych, Usługi agencji reklamowych,
Marketing internetowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

523301
(220) 2021 01 19
BARCICKI MICHAŁ, Koluszki
(znak słowno-graficzny)
BOMBOWA KUCHNIA

(531) 23.03.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Montaż filmów, Produkowanie filmów, Produkcja filmów wideo, Usługi produkcji filmów, Reżyseria
filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, Przygotowywanie napisów do filmów, Produkcja filmów dla telewizji,
Produkcja filmów w celach edukacyjnych, Udostępnianie
filmów online nie do pobrania, Świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem filmów wideo, Zapewnianie klasyfikacji wiekowych dla programów telewizyjnych, filmów,
muzyki, nagrań wideo i gier wideo, Dostarczanie filmów,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, Usługi pisania blogów, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych],
Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Usługi edukacyjne dotyczące gotowania.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 02.03.02, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 44 Fryzjerstwo, Salony fryzjerskie, Usługi fryzjerskie, Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi
salonów fryzjerskich, Męskie salony fryzjerskie, Fryzjerstwo
męskie, Usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, Usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, Usługi salonów fryzjerskich dla
kobiet, Usługi męskich salonów fryzjerskich.
(210)
(731)
(540)
(540)

523313
(220) 2021 01 19
DWORSKA ALEKSANDRA BEAUTYBOSS, Bydgoszcz
(znak słowno-graficzny)
Beauty BOSS

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Jednorazowe produkty papierowe, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Edukacja, rozrywka i sport, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla
ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich.
(210)
(731)
(540)
(540)

523314
(220) 2021 01 19
NIERODA AGNIESZKA TALK&MORE GROUP, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
#INFLUENCER’S CHOICE POLAND

523304
(220) 2021 01 19
KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Zielona Góra
(znak słowno-graficzny)
KOZŁOWSKI USŁUGI DŹWIGOWE

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 Usługi dźwigów, Magazynowanie dźwigów,
Transport dźwigów, Wyładowywanie za pomocą dźwigów
portowych.
(210)
(731)
(540)
(540)
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523306
(220) 2021 01 19
TARANOWSKI WALDEMAR, Poznań
(znak słowno-graficzny)
HAIRHOUSE

(531) 02.09.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Organizowanie konkursów, Organizowanie konkursów edukacyjnych, Organizowanie konkursów
piękności, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
Organizowanie konkursów w celach kulturalnych, Organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, Organizowanie
konkursów w celach szkoleniowych, Organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, Organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], Organizowanie konkursów artystycznych, Organizacja konkursów
edukacyjnych, Administrowanie [organizacja] konkursami,
Prowadzenie konkursów w Internecie, Usługi rozrywkowe
w postaci konkursów, Organizowanie konkursów w celach
edukacyjnych lub rozrywkowych, Imprezy kulturalne, Planowanie specjalnych imprez, Prowadzenie imprez edukacyjnych, Organizowanie imprez edukacyjnych, Prowadzenie
imprez rozrywkowych, Prowadzenie imprez kulturalnych,
Informacja o imprezach rozrywkowych, Organizacja imprez
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kulturalnych i artystycznych, Organizacja i przeprowadzanie
imprez rozrywkowych, Zamawianie artystów estradowych
na imprezy (usługi organizatora), Usługi agencji sprzedaży biletów na imprezy rozrywkowe, Organizowanie imprez
w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

523317
(220) 2021 01 19
WIECKA ALEKSANDRA, Osiniec
(znak słowno-graficzny)
NATURALNA ŚWIECA prosto z natury

elektronicznych, Naprawa i konserwacja maszyn do robót
ziemnych, Naprawa i konserwacja maszyn do budowy dróg,
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do załadunku-rozładunku, Udzielanie informacji związanych z naprawą
lub konserwacją maszyn i urządzeń budowlanych, Naprawa
i konserwacja maszyn i obrabiarek do obróbki i przetwarzania metali, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją maszyn i urządzeń rozrywkowych, Udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn
i urządzeń biurowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

27.05.01, 29.01.14, 05.05.20, 05.05.21, 13.01.01, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 4 Świece, Świece stołowe, Świece okolicznościowe, Świece zapachowe, Świece perfumowane, Zapachowe
świece aromaterapeutyczne, Świece pochłaniające dym,
Świece do oświetlenia, Świece i knoty do oświetlenia, Świece
i knoty do świec w celu oświetlenia, Długie cienkie świece.

Nr ZT09/2020

523319
(220) 2021 01 19
FORYŚ RAFAŁ, Skrzynno
(znak słowno-graficzny)
SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA ROLNIK HANDLUJE
ZDROWE PRODUKTY

(531)

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

523318
(220) 2021 01 19
PAWLAK PAWEŁ, Popowo-Parcele
(znak słowno-graficzny)
P PROVICE Paweł Pawlak

(531) 27.05.01, 29.01.13, 14.07.06
(510), (511) 37 Naprawa maszyn, Naprawa maszyn biurowych, Naprawa maszyn przemysłowych, Naprawa maszyn
i urządzeń biurowych, Naprawa maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, Naprawa maszyn na sprzężone powietrze,
Naprawa i konserwacja maszyn rolniczych, Naprawa lub
konserwacja maszyn drukarskich, Instalacja, konserwacja
i naprawa maszyn, Naprawa maszyn budowlanych i sprzętu
budowlanego, Naprawa filtrów do maszyn i silników, Naprawa maszyn do obróbki odpadów przemysłowych, Naprawa
lub konserwacja maszyn i instrumentów testujących, Naprawa lub konserwacja maszyn i przyrządów pomiarowych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń fotograficznych,
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń rozrywkowych,
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń biurowych,
Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi rolniczych,
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń medycznych,
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
budowlanych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń

(531) 27.05.01, 29.01.13, 25.01.15
(510), (511) 31 Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne.
523320
(220) 2021 01 19
KROPISZ URSZULA FIRMA PRZEDSZKOLE
NIEPUBLICZNE PANDA, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PANDA
(210)
(731)

(531) 03.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Przedszkola, Nauczanie przedszkolne, Edukacja przedszkolna, Informacja o edukacji, Organizowanie
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, usługi w zakresie
półkolonii, kolonii oraz obozów wakacyjnych dla dzieci, usługi związane z nadzorem, opieką, edukacją i wychowaniem
dzieci, w tym: zajęcia rozrywkowe i edukacyjne organizowane dla dzieci, Usługi edukacyjno-rozrywkowe dla dzieci
w świetlicach pozalekcyjnych, Kształcenie ruchowe dzieci
w wieku przedszkolnym, Udostępnianie obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw oraz obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci.
523328
(220) 2021 01 19
P.P.U.H. WOSEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Odolanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT09/2020
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(540) WOSEBA GOLD Kawa mielona W WOSEBA

tów, Roboty ogólnobudowlane oraz montażowe, usługi budowlane w zakresie robót konstrukcyjnych, Usługi generalnego wykonawcy robót budowlanych, Usługi deweloperskie
w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych,
nadzoru i organizacji budowy nieruchomości, usługi deweloperskie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, od etapu pozyskiwania
gruntu do etapu sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej wytworzonej w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego.
(210)
(731)
(540)
(540)

05.07.01, 05.07.27, 01.15.11, 11.03.04, 26.01.01, 26.01.04,
26.01.15, 26.01.18, 29.01.15, 26.11.03, 26.11.07
(510), (511) 30 Kawa, Kawa aromatyzowana, Gotowa kawa
i napoje na bazie kawy, 35 Promocja sprzedaży, Usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z kawą, Usługi
informacyjne dla konsumentów, Usługi importowo - eksportowe, 43 Kawiarnie, Cukiernie, Restauracje, Usługi barów kawowych, Zaopatrzenie w żywność i napoje, Wypożyczanie
automatów do napojów, Usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów].
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523332
(220) 2021 01 19
SZCZEPANIK MARCIN, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
REAL MASS

(531)

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

523331
(220) 2021 01 19
KAPAŁA OLAF PRZEDSIĘBIORSTWO OK, Poznań
(znak słowno-graficzny)
OK Development

(531) 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi w zakresie organizacji i zarządzania
finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i przygotowaniu obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania,
Usługi pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu
budynków, lokali i powierzchni użytkowej, Wycena nieruchomości, Rozliczanie transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości, Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania obrotem nieruchomościami i gruntami dla budownictwa, Doradztwo w zarządzaniu nieruchomościami, Organizowanie
przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami,
powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, Usługi deweloperskie dotyczące finansowania inwestycji budowlanych,
usługi deweloperskie w zakresie sprzedaży lub wynajmu
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych oraz powierzchni
użytkowej wytworzonej w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego, Finansowanie inwestycji, ze źródeł własnych i kredytów bankowych, 37 Usługi budowlane, Budowanie lokali
mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą,
Usługi w zakresie realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami
inwestycyjnymi polegającymi na budowie i przygotowaniu
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, Usługi remontowe, Naprawy obiek-

(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.05.02
(510), (511) 5 Suplementy diety, Mineralne suplementy diety,
Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety zawierające
białko, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin,
Suplementy diety składające się z aminokwasów, Zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety składające się z witamin, Suplementy diety
składające się z pierwiastków śladowych, Suplementy diety
dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych,
Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety sporządzone
głównie z minerałów, Suplementy diety zawierające enzymy,
Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Dodatki odżywcze, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Odżywcze
mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków,
Tabletki wspomagające odchudzanie, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Batony energetyzujące
stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, Koktajle białkowe, Białkowe suplementy diety, Mineralne
suplementy odżywcze, Suplementy odżywcze składające się
głównie z cynku, Suplementy odżywcze składające się głównie z wapnia, Suplementy odżywcze składające się głównie
z magnezu, Dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, Napoje elektrolityczne do celów medycznych,
Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje zastępujące elektrolity do celów medycznych,
35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi
sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi,
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci
komputerowych związane z artykułami spożywczymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami
diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami
dietetycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usłu-

86

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

gi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej
artykułów kosmetycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

523343
(220) 2021 01 20
MONUMENTE MAKSYMILIAN POTZ, Łódź
(znak słowno-graficzny)
POTZ BALANCE

Nr ZT09/2020

(531)

05.03.13, 05.03.15, 05.03.20, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.03,
26.01.18
(510), (511) 5 Środki odkażające, Środki do zwalczania robactwa, 44 Usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem
i leśnictwem.
523369
(220) 2021 01 20
VOG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skierniewice
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 Przyrządy zegarmistrzowskie, Artykuły zegarmistrzowskie, Zegary, Zegarki, Instrumenty i przyrządy chronometryczne, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki.
(210)
(731)
(540)
(540)

523345
(220) 2021 01 20
OLEKSIV IGOR, Lwów, UA
(znak słowno-graficzny)
SFEROLIT PŁYNNA TERMOIZOLACJA

(531) 26.02.01, 26.02.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 17 Farby izolacyjne, Farby izolacyjne do ścian,
Farby izolacyjne do fasad, Farby izolacyjne do dachów, Farby
izolacyjne do podłóg, Farby termoizolacyjne, 35 Usługi handlu detalicznego, hurtowego i wysyłkowego oraz za pośrednictwem internetu (sprzedaż on-line) farb izolacyjnych i termoizolacyjnych, Prezentowanie towarów w mediach w celu
ich sprzedaży, Reklama.
523349
(220) 2021 01 20
VOLENTI KANCELARIE PRAWNE I FINANSOWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOLENTI.
(210)
(731)

(531) 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 36 Usługi finansowe, pieniężne i bankowe, 45 Usługi
prawne.
523352
(220) 2021 01 19
MENNICA-METALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzymin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Septilver AGRO

(210)
(731)

(531) 01.05.01, 01.05.07, 01.05.23, 02.09.15, 29.01.12
(510), (511) 29 Przetworzone owoce, grzyby, warzywa,
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Batoniki na bazie
owoców i orzechów, Batony na bazie orzechów i nasion,
Batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, Batony spożywcze na bazie soi, Batony spożywcze na bazie orzechów,
Czereśnie, przetworzone, Daktyle, przetworzone, Daktyle,
Oleje i tłuszcze jadalne, Jadalny olej rzepakowy, Mieszanka
olejów [do celów spożywczych], Olej arachidowy [do celów
spożywczych], Olej chili, Olej i tłuszcz kokosowy [do celów
spożywczych], Olej palmowy jadalny, Olej rzepakowy jadalny, Olej sezamowy, Olej słonecznikowy do celów spożywczych, Olej z oliwek jadalny, Olej z orzecha palmowego
do żywności, Wiśnie koktajlowe, Wiórki kokosowe, Warzywa
w słoikach, Warzywa w puszkach, Warzywa w plasterkach,
konserwowe, Truskawki konserwowane, Warzywa suszone,
Warzywa strączkowe przetworzone, Warzywa przetworzone, Suszony ananas, Suszone truskawki, Suszone owoce,
Suszone orzechy kokosowe, Suszona żurawina, Suszone
borówki, Suszone daktyle, Suszone figi, Suszone grzyby jadalne, Suszone jadalne algi, Suszone liczi, Suszone mango,
Suszone orzechy, Soczewica konserwowana, Soja konserwowana spożywcza, Soja, przetworzona, Suche nasiona roślin
strączkowych, Suszona fasola, Rodzynki, Rodzynki korynckie,
Rośliny strączkowe przetworzone, Rozdrobnione ziarna sezamu, Sałatki owocowe, Skórki owocowe, Śliwki konserwowe,
Śliwki suszone, Przekąski z owoców, Przetworzone karczochy,
Przetworzone jabłka, Przetworzone migdały ziemne, Preparowane orzechy włoskie, Preparowane orzeszki piniowe, Preparowane papryki, Produkty z suszonych owoców, Proszek
kokosowy, Przeciery owocowe, Przeciery warzywne, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie suszonych owoców, Przekąski na bazie warzyw,
Przekąski na bazie warzyw strączkowych, Płatki kokosowe,
Płatki jabłkowe, Płatki z brzoskwini, Pomidory konserwowane, Pomidory konserwowe, Powlekane orzeszki ziemne,
Prażone orzechy ziemne, Preparowane orzechy makadamia, Preparowane orzechy nerkowca, Preparowane orzechy
pistacjowe, Papryka marynowana, Papryka, przetworzona,
Pasta arachidowa, Pestki słonecznika przetworzone, Pieczone kasztany, Orzeszki arachidowe przetworzone, Orzeszki

Nr ZT09/2020
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piniowe, przetworzone, Orzeszki ziemne w polewie miodowej, Ostre zielone papryczki, przetworzone, Owoce aromatyzowane, Owoce glazurowane, Owoce konserwowane,
Owoce konserwowane w alkoholu, Owoce konserwowane
w plasterkach, w słoikach, Owoce konserwowane w słoikach,
Owoce lukrowane, Owoce marynowane, Owoce przetworzone, Owoce w plasterkach, konserwowe, Owoce w puszkach, Owocowe nadzienia do ciast, Papaja, przetworzona,
Papryka konserwowana, Orzechy aromatyzowane, Orzechy
blanszowane, Orzechy jadalne, Orzechy kandyzowane, Orzechy konserwowane, Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy łuskane, Orzechy pekan, przetworzone, Orzechy prażone, Orzechy preparowane, Orzechy przetworzone, Orzechy
przyprawione, Orzechy solone, Orzechy suszone, Orzechy
z przyprawami, Orzechy ziemne konserwowe, Orzechy ziemne przetworzone, Orzeszki arachidowe preparowane, Nasiona, przetworzone, Nasiona przetworzone, Nasiona roślin
strączkowych w puszce, Nasiona słonecznika przetworzone,
Oliwki konserwowane, Oliwki konserwowe, Oliwki nadziewane, Oliwki nadziewane czerwoną papryką, Oliwki nadziewane czerwoną papryką i migdałami, Oliwki nadziewane migdałami, Oliwki nadziewane pesto w oleju słonecznikowym,
Oliwki nadziewane serem feta w oleju słonecznikowym,
Oliwki [przetworzone], Oliwki, suszone, Mieszanki owoców
suszonych, Mieszanki przekąsek składające się z suszonych
owoców i orzechów przetworzonych, Mieszanki przekąsek
składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych
orzechów, Mieszanki warzywne, Migdały mielone, Migdały
przetworzone, Migdały, przetworzone, Migdały spreparowane, Nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, Nadzienie bakaliowe [owoce konserwowane], Nasiona jadalne,
Nasączone rodzynki, 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Brązowy cukier,
Cukier, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, Zboża, Ryż, Artykuły spożywcze
ze zbóż, Błyskawiczna owsianka, Jęczmień do spożycia przez
ludzi, Kasza perłowa, Kasza perłowa [przetworzona], Kiełki
pszenicy, Kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi,
Kukurydza przetworzona, Kukurydza przetworzona do spożycia przez ludzi, Kuskus [grysik], Owies do spożycia przez
ludzi, Owies łuskany, Płatki jęczmienne, Płatki owsiane gotowe do spożycia przez ludzi, Prażona kukurydza w polewie,
Suszone ziarna pełnego zboża, Zboża stosowane do produkcji makaronów, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Goździki [przyprawa], Imbir [przyprawa], Imbir konserwowy jako
przyprawa, Kapary, Mak do użytku jako przyprawa, Pieprz,
Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, 31 Płody
rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, Produkty rolne (nieprzetworzone), Słód i zboża nieprzetworzone,
Nieprzetworzone ziarna do jedzenia, Nieprzetworzone zboża, Nieprzetworzone sorgo, Nieprzetworzone siemię lniane,
Nieprzetworzone proso zwyczajne, Nieprzetworzone proso
włoskie, Nieprzetworzona pszenica, Nieprzetworzona komosa ryżowa, Kukurydza (nieprzetworzona), Kiełki słodu, Kasza
jęczmienna perłowa [niełuskana], Jęczmień (Nieprzetworzony -), Jęczmień do użytku w produkcji piwa, Jęczmień, Owies,
Ryż niełuskany, Ryż nieprzetworzony, Otręby pszenne, Otręby zbożowe, Pszenica, Ziarna [zboże], Ziarna z kiełkami, Surowe produkty rolne, Rośliny.
523371
(220) 2021 01 20
VOG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skierniewice
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) CHROŃMY RAZEM ŚRODOWISKO OPAKOWANIE
W 100% DO RECYKLINGU

(531)

02.09.15, 01.05.01, 01.05.07, 01.05.23, 27.05.01, 29.01.12,
25.01.15, 26.03.01, 26.03.13, 26.03.14, 26.03.18
(510), (511) 29 Przetworzone owoce, grzyby, warzywa,
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Batoniki na bazie
owoców i orzechów, Batony na bazie orzechów i nasion,
Batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, Batony spożywcze na bazie soi, Batony spożywcze na bazie orzechów,
Czereśnie, przetworzone, Daktyle, przetworzone, Daktyle,
Oleje i tłuszcze jadalne, Jadalny olej rzepakowy, Mieszanka
olejów [do celów spożywczych], Olej arachidowy [do celów
spożywczych], Olej chili, Olej i tłuszcz kokosowy [do celów
spożywczych], Olej palmowy jadalny, Olej rzepakowy jadalny, Olej sezamowy, Olej słonecznikowy do celów spożywczych, Olej z oliwek jadalny, Olej z orzecha palmowego
do żywności, Wiśnie koktajlowe, Wiórki kokosowe, Warzywa
w słoikach, Warzywa w puszkach, Warzywa w plasterkach,
konserwowe, Truskawki konserwowane, Warzywa suszone,
Warzywa strączkowe przetworzone, Warzywa przetworzone, Suszony ananas, Suszone truskawki, Suszone owoce,
Suszone orzechy kokosowe, Suszona żurawina, Suszone
borówki, Suszone daktyle, Suszone figi, Suszone grzyby jadalne, Suszone jadalne algi, Suszone liczi, Suszone mango,
Suszone orzechy, Soczewica konserwowana, Soja konserwowana spożywcza, Soja, przetworzona, Suche nasiona roślin
strączkowych, Suszona fasola, Rodzynki, Rodzynki korynckie,
Rośliny strączkowe przetworzone, Rozdrobnione ziarna sezamu, Sałatki owocowe, Skórki owocowe, Śliwki konserwowe,
Śliwki suszone, Przekąski z owoców, Przetworzone karczochy,
Przetworzone jabłka, Przetworzone migdały ziemne, Preparowane orzechy włoskie, Preparowane orzeszki piniowe, Preparowane papryki, Produkty z suszonych owoców, Proszek
kokosowy, Przeciery owocowe, Przeciery warzywne, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie suszonych owoców, Przekąski na bazie warzyw,
Przekąski na bazie warzyw strączkowych, Płatki kokosowe,
Płatki jabłkowe, Płatki z brzoskwini, Pomidory konserwowane, Pomidory konserwowe, Powlekane orzeszki ziemne,
Prażone orzechy ziemne, Preparowane orzechy makadamia, Preparowane orzechy nerkowca, Preparowane orzechy
pistacjowe, Papryka marynowana, Papryka, przetworzona,
Pasta arachidowa, Pestki słonecznika przetworzone, Pieczone kasztany, Orzeszki arachidowe przetworzone, Orzeszki
piniowe, przetworzone, Orzeszki ziemne w polewie miodowej, Ostre zielone papryczki, przetworzone, Owoce aromatyzowane, Owoce glazurowane, Owoce konserwowane,
Owoce konserwowane w alkoholu, Owoce konserwowane
w plasterkach, w słoikach, Owoce konserwowane w słoikach,
Owoce lukrowane, Owoce marynowane, Owoce przetworzone, Owoce w plasterkach, konserwowe, Owoce w pusz-
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kach, Owocowe nadzienia do ciast, Papaja, przetworzona,
Papryka konserwowana, Orzechy aromatyzowane, Orzechy
blanszowane, Orzechy jadalne, Orzechy kandyzowane, Orzechy konserwowane, Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy łuskane, Orzechy pekan, przetworzone, Orzechy prażone, Orzechy preparowane, Orzechy przetworzone, Orzechy
przyprawione, Orzechy solone, Orzechy suszone, Orzechy
z przyprawami, Orzechy ziemne konserwowe, Orzechy ziemne przetworzone, Orzeszki arachidowe preparowane, Nasiona, przetworzone, Nasiona przetworzone, Nasiona roślin
strączkowych w puszce, Nasiona słonecznika przetworzone,
Oliwki konserwowane, Oliwki konserwowe, Oliwki nadziewane, Oliwki nadziewane czerwoną papryką, Oliwki nadziewane czerwoną papryką i migdałami, Oliwki nadziewane migdałami, Oliwki nadziewane pesto w oleju słonecznikowym,
Oliwki nadziewane serem feta w oleju słonecznikowym,
Oliwki [przetworzone], Oliwki, suszone, Mieszanki owoców
suszonych, Mieszanki przekąsek składające się z suszonych
owoców i orzechów przetworzonych, Mieszanki przekąsek
składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych
orzechów, Mieszanki warzywne, Migdały mielone, Migdały
przetworzone, Migdały, przetworzone, Migdały spreparowane, Nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, Nadzienie bakaliowe [owoce konserwowane], Nasiona jadalne,
Nasączone rodzynki, 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Brązowy cukier,
Cukier, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, Zboża, Ryż, Artykuły spożywcze
ze zbóż, Błyskawiczna owsianka, Jęczmień do spożycia przez
ludzi, Kasza perłowa, Kasza perłowa [przetworzona], Kiełki
pszenicy, Kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi,
Kukurydza przetworzona, Kukurydza przetworzona do spożycia przez ludzi, Kuskus [grysik], Owies do spożycia przez
ludzi, Owies łuskany, Płatki jęczmienne, Płatki owsiane gotowe do spożycia przez ludzi, Prażona kukurydza w polewie,
Suszone ziarna pełnego zboża, Zboża stosowane do produkcji makaronów, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Goździki [przyprawa], Imbir [przyprawa], Imbir konserwowy jako
przyprawa, Kapary, Mak do użytku jako przyprawa, Pieprz,
Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, 31 Płody
rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, Produkty rolne (nieprzetworzone), Słód i zboża nieprzetworzone,
Nieprzetworzone ziarna do jedzenia, Nieprzetworzone zboża, Nieprzetworzone sorgo, Nieprzetworzone siemię lniane,
Nieprzetworzone proso zwyczajne, Nieprzetworzone proso
włoskie, Nieprzetworzona pszenica, Nieprzetworzona komosa ryżowa, Kukurydza (nieprzetworzona), Kiełki słodu, Kasza
jęczmienna perłowa [niełuskana], Jęczmień (Nieprzetworzony -), Jęczmień do użytku w produkcji piwa, Jęczmień, Owies,
Ryż niełuskany, Ryż nieprzetworzony, Otręby pszenne, Otręby zbożowe, Pszenica, Ziarna [zboże], Ziarna z kiełkami, Surowe produkty rolne, Rośliny.
523372
(220) 2021 01 20
S - HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Little Hanoi
(510), (511) 43 Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi restauracyjne.
(210)
(731)

(210) 523375
(220) 2021 01 20
(731) Kleenoil Filtration Limited, Sherburn-in-Elmet, GB
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT09/2020

(540) KLEENOIL

(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 7 Maszyny filtrujące, separujące i wirujące, Filtry [części maszyn lub silników], Systemy filtrowania oleju,
Instalacje filtrowania oleju, Filtry do maszyn i silników, Filtry
olejowe, Filtry paliwa, Obudowy filtrów będące częściami
maszyn, Obudowy filtrów będące częściami silników, Wkłady do maszyn filtrujących, Akcesoria i części zamienne do filtrów, maszyn filtrujących, systemu filtrujących, separatorów,
wirówek, obudów filtrów, Urządzenia sterujące do instalacji
filtracyjnych, Prasy filtracyjne.
523385
(220) 2021 01 20
SPILLO MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Born2Glow
(210)
(731)

(531) 01.03.09, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 Środki perfumeryjne i zapachowe, Preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, Kosmetyki do makijażu, Preparaty do kąpieli, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci,
Preparaty do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Środki toaletowe, 25 Odzież robocza, Odzież ochronna zakładana na ubrania, Odzież sportowa, Odzież rekreacyjna, Odzież taneczna, Odzież treningowa, Odzież triatlonowa,
Odzież w stylu sportowym, Odzież wieczorowa, Odzież
wierzchnia dla pań, Opaski na głowę [odzież], Ogrzewacze
rąk [odzież], Paski [odzież], Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], Wstawki do bielizny [części odzieży], Wstawki
do kostiumów kąpielowych [części odzieży], Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy,
41 Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, Organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, Usługi w zakresie przedstawień na żywo, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport,
44 Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetyczne w zakresie
wykonywania makijażu, Usługi kosmetycznej pielęgnacji
ciała, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne dla ciała,
Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Zabiegi kosmetyczne dla
twarzy, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, Analiza kolorów
[usługi kosmetyczne], Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji
urody ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich.
(210)
(731)

523387
(220) 2021 01 20
SKITSKO TETIANA, Kraków

Nr ZT09/2020
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CandleWick HANDMADE CANDLES

(531) 02.03.23, 02.09.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Świece do masażu do celów kosmetycznych,
4 Świece, Świece perfumowane, Świece zapachowe.
523388
(220) 2021 01 20
DOLFOS PETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowny)
(540) eatsect
(510), (511) 5 Dodatki mineralno-witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych, Suplementy diety dla zwierząt, 31 Karmy i pasze dla zwierząt, Premiksy dla
zwierząt domowych i hodowlanych.
(210)
(731)

523389
(220) 2021 01 20
IRBIS COMPANY J. IGIELSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA
JAWNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IRBIS
(210)
(731)

(540) DocuMeds

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Komputerowe oprogramowanie użytkowe,
Oprogramowanie, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego.
523398
(220) 2021 01 20
TOVILDO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRAVE LAMB STUDIO

(210)
(731)

(531)

03.04.11, 03.04.22, 03.04.24, 03.04.25, 27.05.01, 29.01.13,
26.01.01, 26.01.15
(510), (511) 28 Gry i zabawki, Artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, Ozdoby choinkowe,
35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej, Administrowanie działalności gospodarczej, Prace biurowe, 42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie,
Przemysłowa analiza i usługi badawcze, Projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, 42 Usługi
prawne.
523402
(220) 2021 01 21
LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) CHOCONOOT
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie
do gier komputerowych i elektronicznych, Oprogramowanie i aplikacje komputerowe do nawigacji, 29 Batony na bazie orzechów i owoców, Desery mleczne, Desery owocowe,
Jogurt, Koktajle na bazie mleka i jogurtu, Masło orzechowe,
Napoje na bazie mleka i jogurtu, Owoce mrożone, Orzechy
jadalne, Orzechy przetworzone, Pasty orzechowe, Przekąski
na bazie owoców, Przekąski na bazie orzechów, Przetwory
owocowe, 30 Batoniki, Batony energetyczne, Batony zbożowe, Ciasta, Ciasteczka, Cukierki, Czekolada, Herbata, Kakao,
Kawa, Lody spożywcze, Lody spożywcze w proszku, Lód naturalny lub sztuczny, Mrożony jogurt (lody spożywcze), Musy
czekoladowe, Musy deserowe, Musy owocowe (sosy), Napoje
na bazie herbaty, Napoje na bazie czekolady, Napoje na ba(210)
(731)

(531) 03.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Alarmy, Alarmy antywłamaniowe, Alarmy
dźwiękowe, Alarmy pożarowe, Audiowizualne urządzenia
dydaktyczne [do nauczania], Automaty biletowe, Elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych,
Elektroniczne tablice wyświetlające, Elektryczne instalacje
przeciwwłamaniowe, Urządzenia do transmisji dźwięku,
Urządzenia do transmisji dźwięku, danych lub obrazów, Wideofony.
523392
(220) 2021 01 20
APPS4MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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zie kakao, Napoje na bazie kawy, Słodycze, Środki wiążące
do lodów spożywczych, Sorbety, Substytuty lodów, Wyroby cukiernicze, 35 Usługi handlu detalicznego żywności lub
napojów, Usługi handlu detalicznego lodów, Usługi handlu
detalicznego pojemników na żywność lub napoje, Usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania
komputerowego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do aplikacji mobilnych, 43 Kawiarnie, Lodziarnie, Usługi mobilnych kawiarni, Usługi mobilnych lodziarni, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
Obwoźne usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210)
(731)
(540)
(540)

523406
(220) 2021 01 21
SKOWRON HENRYK, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
HSsłupki

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Balustrady metalowe, Boazeria metalowa, Ciągnione i polerowane pręty metalowe, Drabiny metalowe,
Drobne wyroby metalowe, Metalowe gwoździe druciaki,
Kołki do ścian, metalowe, Konstrukcje metalowe, Materiały
konstrukcyjne metalowe, Metalowe kątowniki stalowe, Metalowe paliki do roślin lub drzew, Ograniczniki metalowe,
Ogrodzenia metalowe, Panele akustyczne metalowe, Panele
konstrukcyjne metalowe, Parkany metalowe, Prefabrykowane konstrukcje metalowe, Pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, Zatyczki metalowe, Słupki metalowe, Metalowe słupki
ogrodowe, Metalowe słupki do balustrad, Słupki metalowe
do rozprowadzania kabli, Słupki metalowe do przeprowadzania przewodów, Słupki metalowe do uzyskiwania dostępu do kabli, Słupki metalowe typu T-post do ogrodzeń, Metalowe słupki ogrodzeniowe do samodzielnego osadzania
w ziemi, Kształtowniki z metalu, Podpory metalowe do słupków ogrodzeniowych, 19 Balustrady niemetalowe, Boazeria
niemetalowa, Ogrodzenia niemetalowe, Niemetalowe parkany, Ścianki działowe niemetalowe, Budowlane (Konstrukcje -) niemetalowe, Drewno do wytwarzania przedmiotów
użytku domowego, Drewno obrobione, Elementy konstrukcyjne z drewna, Palisady niemetalowe, Słupki ogrodzeniowe
(Niemetalowe -), Słupki z materiałów niemetalowych, Słupki
do ogrodzeń z materiałów niemetalowych, Słupki do ogrodzeń z tworzyw sztucznych, Słupki niemetalowe typu
T-post do ogrodzeń, Niemetalowe słupki ogrodzeniowe
do samodzielnego osadzania w ziemi, Podpory do słupków
ogrodzeniowych, niemetalowe, Płoty, parkany niemetalowe,
Ogrodzenia (płoty) graniczne z materiałów niemetalowych,
20 Słupki ogrodowe niemetalowe, Słupki do drzew z twardego drewna, 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich drewnianych, metalowych oraz wykonanych z tworzyw sztucznych
elementów ogrodzenia i słupków w sklepach i hurtowniach
oraz ich sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej pozwalające klientom oglądać i nabywać, Informacja handlowa
wspomagana komputerowo, Handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, Usługi w zakresie zarządzania
biznesowego świadczone na rzecz hurtowni i punktów
sprzedaży detalicznej, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, Rozpowszechnianie materiałów
reklamowych w internecie, Rozpowszechnianie materiałów
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reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych],
Rozpowszechnianie produktów do celów reklamowych,
Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, Promocja
towarów i usług poprzez sponsorowanie, Reklama korespondencyjna, Reklama zewnętrzna, Reklama w czasopismach,
broszurach i gazetach, Reklama i marketing, Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama za pośrednictwem
telefonu, Promowanie działalności gospodarczej, Reklama
za pomocą marketingu bezpośredniego, Reklama poprzez
wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama poprzez
przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Dystrybucja
materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów,
broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak i w kraju],
Dystrybucja próbek reklamowych, Dystrybucja produktów
do celów reklamowych, Usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, Usługi reklamowe, w szczególności w zakresie
promocji towarów, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Zawieranie transakcji handlowych
na rzecz innych, przez sklepy online, Reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom wygodne
oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedawców,
Usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, Usługi
sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych, Pozyskiwanie
kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, Prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
konstrukcyjnymi, 37 Specjalistyczne doradztwo w zakresie
budowy i mocowania ogrodzeń ogrodowych i słupków
z drewna, metalu oraz tworzyw sztucznych, Usługi dotyczące obróbki i montażu elementów drewnianych, metalowych
i z tworzyw sztucznych oraz konstrukcji metalowych w zakresie wykonywania ogrodzeń i słupków, Montaż ogrodzeń,
Naprawa ogrodzeń, Montaż tymczasowych ogrodzeń, Usługi w zakresie stawiania ogrodzeń, Montaż bram, Doradztwo
inżynieryjne (usługi budowlane).
523410
(220) 2021 01 20
MAZURSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA AKCYJNA,
Szczytno
(540) (znak słowny)
(540) Odra
(510), (511) 32 Piwo.
(210)
(731)

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

523413
(220) 2021 01 20
KRYSKA MIROSŁAW, Chrzanów
(znak słowno-graficzny)
ProFlow.pl Przyjemna i wydajna praca

(531) 20.05.13, 26.13.25, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie do zarządzania wydajnością
firmy, 35 Komputerowe zarządzanie bazami danych, Tworzenie komputerowych baz danych, Kompilacja komputerowych baz danych, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie danych
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w komputerowych bazach danych, Doradztwo w zakresie
organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, Skomputeryzowane zarządzanie danymi, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie w działalności handlowej, Analiza zarządzania w biznesie, Analiza systemów zarządzania działalnością
gospodarczą, Automatyczne przetwarzanie danych, Doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, 38 Zapewnianie
dostępu do komputerowych baz danych, Usługi komunikacyjne w zakresie dostępu do baz danych, Elektroniczna wymiana danych przechowywanych w bazach danych dostępnych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, 42 Projektowanie i opracowywanie programów komputerowych
baz danych, Instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, Elektroniczne przechowywanie
dokumentów i zarchiwizowanych wiadomości e-mail.
(210)
(731)
(540)
(540)

523421
(220) 2021 01 21
BĄK PIOTR, Stare Lipiny
(znak słowno-graficzny)
ULUBIONA! LODY
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kursów sportowych, Organizacja konkursów w celach reklamowych, Usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów
świadczone za pośrednictwem Internetu, Produkcja nagrań
audio i video oraz produkcja multimedialna.
523431
(220) 2021 01 21
STOWARZYSZENIE JAKOŚCI SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKREDYTACJA sjsi STOWARZYSZENIE JAKOŚCI
SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, 16 Materiały
szkoleniowe i dydaktyczne, 41 Nauczanie, 42 Projektowanie
i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania.
523432
(220) 2021 01 21
STOWARZYSZENIE JAKOŚCI SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARTNER SJSI
(210)
(731)

(531) 24.17.01, 24.17.04, 26.13.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Jogurt mrożony (lody spożywcze), Sorbety,
Wyroby cukiernicze, Wyroby czekoladowe do dekoracji ciast,
35 Reklama.
(210)
(731)
(540)
(540)

523427
(220) 2021 01 21
INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
YOUNG CAR MECHANIC POWERED BY INTERCARS

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.06
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, 16 Materiały
szkoleniowe i dydaktyczne, 41 Nauczanie, 42 Projektowanie
i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania.
523433
(220) 2021 01 21
STOWARZYSZENIE JAKOŚCI SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EGZAMIN SJSI
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 15.07.01, 15.07.03, 14.03.09
(510), (511) 9 Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjnych, Urządzenia i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, Urządzenia dydaktyczne symulatory, Oprogramowanie
szkoleniowe, Symulatory, Podręczniki szkoleniowe w wersji
elektronicznej, 16 Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Książki, Książki edukacyjne, Albumy, Czasopisma,
Czasopisma fachowe w szczególności w zakresie motoryzacji, Biuletyny informacyjne, Plakaty reklamowe, Afisze, Banery
wystawowe wykonane z papieru, kartonu i tektury, Plakaty
z papieru i kartonu, Druki handlowe, Podręczniki instruktażowe, Publikacje edukacyjne, 41 Usługi w zakresie edukacji,
szkoleń i instruktażu, Usługi w zakresie rozrywki, Edukacja
i szkolenia techniczne za zakresu rynku motoryzacyjnego,
Kształcenie ustawiczne, Kształcenie praktyczne, Pokazy, Kursy szkoleniowe, Szkolenia online, Prowadzenie warsztatów,
Prowadzenie seminariów dotyczących szkoleń, Publikowanie dokumentów w zakresie szkolenia, nauki, Organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, Organizacja imprez i kon-

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.06
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, 16 Materiały
szkoleniowe i dydaktyczne, 41 Nauczanie, 42 Projektowanie
i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania.
523434
(220) 2021 01 21
STOWARZYSZENIE JAKOŚCI SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) AKREDYTACJA SJSI
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ganizacja crowdfundingu w sieci Internet, Organizowanie
i prowadzenie zbiórek funduszy za pośrednictwem portalu
internetowego.
523446
(220) 2021 01 21
LEASING TRANSFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LT LEASING TRANSFER

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.06, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, 16 Materiały
szkoleniowe i dydaktyczne, 41 Nauczanie, 42 Projektowanie
i rozwój komputerowego oprogramowania.
(210) 523435
(220) 2021 01 21
(731) POLSKA FUNDACJA NARODOWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Polska Fundacja Narodowa
(510), (511) 16 Obrazy, afisze, broszury, plakaty, filmy, albumy, karty pocztowe, grafiki, rysunki, kalendarze, książki, artykuły szkolne i biurowe, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy,
szaliki, 35 Usługi w zakresie reklamy, aukcje publiczne, reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, Reklamy radiowe, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 41 Usługi
organizowania i prowadzenia imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, Usługi organizowania konkursów, gier
losowych i loterii, Usługi organizowania wystaw oraz imprez
kulturalnych i edukacyjnych, Usługi organizowania pokazów
mody, usługi organizowania przyjęć, zabaw i festynów, Publikacje elektroniczne on-line, wydawanie książek i tekstów
innych niż reklamowe, Pokazy i wystawy edukacyjne, tłumaczenia, produkcja filmów, Usługi organizowania konferencji,
sympozjów i zjazdów, usługi organizowania balów, Usługi
instruktorów kultury fizycznej.
523436
(220) 2021 01 21
A DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) A DISTRIBUTION
(510), (511) 41 Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki.
(210)
(731)

523445
(220) 2021 01 21
FUNDIGIC IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zbieram.pl

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 02.09.15, 29.01.13
(510), (511) 36 Crowdfunding, Organizacja zbiórek, Organizacja zbiórek pieniężnych, Organizowanie zbiórek finansowych, Organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz
osób trzecich], Organizacja zbiórek charytatywnych, Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji płatniczych, Przetwarzanie transakcji płatniczych za pośrednictwem Internetu,
Usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, Or-

(531) 27.05.01, 24.15.03, 24.15.13, 26.01.01, 26.01.18, 29.01.13
(510), (511) 35 Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa w interesach, Usługi pośrednictwa biznesowego
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, Pośrednictwo w zakresie
transakcji handlowych i umów handlowych, Pośrednictwo
w działalności handlowej dla osób trzecich, Przygotowanie
i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich,
Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz
osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, 36 Leasing finansowy, Pożyczki, Pożyczki [finansowanie], Usługi udzielania pożyczek i kredytów,
usługi leasingowe, Udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, Pożyczki ratalne,
Usługi pośrednictwa finansowego, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie posiadania własności na rzecz osób
trzecich, Usługi pośrednictwa w zakresie organizowania finansowania przez inne instytucje finansowe, 39 Wynajem
samochodów, Organizowanie wynajmu pojazdów, Organizowanie wynajmu samochodów.
523447
(220) 2021 01 21
FUNDIGIC IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zbieram.pl
(210)
(731)

(531) 02.09.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Crowdfunding, Organizacja zbiórek, Organizacja zbiórek pieniężnych, Organizowanie zbiórek finansowych, Organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz
osób trzecich], Organizacja zbiórek charytatywnych, Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji płatniczych, Przetwarzanie transakcji płatniczych za pośrednictwem Internetu,
Usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, Organizacja crowdfundingu w sieci Internet, Organizowanie
i prowadzenie zbiórek funduszy za pośrednictwem portalu
internetowego.
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523450
(220) 2021 01 21
TENZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarbimierzyce
(540) (znak słowny)
(540) KRWAWY LAKIER
(510), (511) 1 Chemiczne środki konserwujące do użytku
jako inhibitory korozji w układach wydechowych samochodów, Czyszczące środki chemiczne do samochodów,
Substancje chemiczne do opon w celu zahamowania wydostawania się powietrza, obniżenia temperatury obręczy,
zapobiegania rdzewienia kół i obręczy oraz konserwacji wewnętrznej wykładziny opon, 2 Woski antykorozyjne, Powłoki, Uszczelniające podkłady gruntowe, Szczeliwa w postaci
farb, Preparaty zapobiegające matowieniu, Środki antykorozyjne, 3 Preparaty czyszczące do pojazdów, ich karoserii,
szyb, wnętrz, opon, felg, Kosmetyki do samochodów, Środki
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Preparaty konserwujące do elementów skórzanych pojazdów, Woski
samochodowe.
(210)
(731)

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

523451
(220) 2021 01 21
MOSKALIK ALICJA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
EXO WEAR

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież sportowa, Odzież taneczna, Odzież
codzienna, Odzież gimnastyczna.
(210)
(731)
(540)
(540)

523452
(220) 2021 01 21
MOSKALIK ALICJA REV ACTIV, Poznań
(znak słowno-graficzny)
REV activ

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież sportowa, Odzież gimnastyczna,
Odzież codzienna, Odzież taneczna.
(210) 523481
(220) 2021 01 22
(731) SZYMECZKO MARCIN ONLINE WORLD, Kwidzyn
(540) (znak słowny)
(540) GenBOX
(510), (511) 9 Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Sprzęt do komunikacji, Sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne),
Urządzenia audiowizualne i fotograficzne, Urządzenia do kopiowania, Urządzenia i nośniki do przechowywania danych,
Wzmacniacze optyczne, Aparaty telematyczne, Automatyczne zmieniarki płyt, Bezprzewodowe bloki klawiszy, Bloki
klawiszy, Cyfrowe skanery wejścia i wyjścia, Cyfrowe urządze-
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nia do przetwarzania sygnałów głosowych, Czujniki dotykowe pojemnościowo-projekcyjne, Czytniki etykiet [dekodery],
Czytniki RFID [wykorzystujące technologię identyfikacji radiowej], Dekodery, Dekodery elektroniczne, Dekodery sygnałów, Demultipleksery, Digitalizatory, Digitizery elektroniczne, Ekspandery audio, Ekspandery sygnału, Elektroniczne jednostki kodujące, Elektroniczne moduły kodujące, Elektroniczne notatniki, Elektroniczne organizery, Elektroniczne
organizery osobiste, Elektroniczne terminarze osobiste, Elektroniczne urządzenia szyfrujące, Etui na telefony komórkowe,
Filtry kolorów do ekranów ciekłokrystalicznych [LCD], Futerały na elektroniczne notesy, Generatory daty i czasu, Inteligentne pierścionki, Interaktywne tablice elektroniczne, Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, Jednostki sterujące do wzmacniaczy do użytku w pojazdach, Karty telefoniczne, Klawiatury, Klawiatury bezprzewodowe, Klawiatury
do doprowadzania sygnałów audio, wideo i sygnałów cyfrowych, Klawiatury wielofunkcyjne, Kodery, Kodery magnetyczne, Kodery optyczne, Kompresory sygnału, Konwertery
cyfrowo-analogowe, Konwertery ultrawysokiej częstotliwości, Konwertery częstotliwości UHF, Logi okrętowe [elektroniczne], Logi okrętowe [elektryczne], Magnetyczne (Kodery
-), Masery [wzmacniacze mikrofalowe], Monitory do noszenia
na ciele lub w ubraniach, Multimedialne złącza do pojazdów,
Multipleksery, Multipleksery multimedialne, Multipleksery
wideo, Multipleksery z podziałem czasu, Nadajniki optyczne,
Nagrane nośniki danych do użytku z komputerami, Nagrywarki DVD, Napędy CD do komputerów, Notatniki [elektroniczne], Notesy elektroniczne, Odbiorniki [do urządzeń telekomunikacyjnych], Odbiorniki optyczne, Odbiorniki do urządzeń telekomunikacyjnych, Ograniczniki sygnału, Optyczne
nadajniki, Optyczne wzmacniacze półprzewodnikowe, Organizery cyfrowe, Panele wyświetlaczy ciekłokrystalicznych
z tranzystorem cienkowarstwowym [TFT-LCD], Pióra magneto-optyczne, Procesory głosu, Procesory modulacji impulsowo-kodowej, Procesory mowy, Programatory czasowe,
Przedwzmacniacze, Przetworniki analogowe, Przyrządy szyfrujące, Ramy montażowe do sprzętu telekomunikacyjnego,
Roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję,
Samodzielne urządzenia wielofunkcyjne spełniające funkcje
kopiarki i faksu, Samosynchronizujące cyfrowe szyfratory,
Słowniki elektroniczne, Sprzęt do szyfrowania, Sprzęt do magazynowania danych, Stabilizatory do wzmacniaczy dwukanałowych, Sterowniki wieloportowe, Stojaki do wzmacniaczy, Światła wskaźników do urządzeń telekomunikacyjnych,
Syntezatory częstotliwości, Systemy automatyki domowej,
Systemy zarządzania budynkami [BMS], Terminale do odbioru sygnałów, Terminale multimedialne, Tłumiki, Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], Transformatory akustyczne, Transmultipleksery, Tunery wzmacniacze, Uchwyty
do mocowania przystosowane do komputerów, Urządzenia
do automatyzacji domu, Urządzenia do dekodowania, Urządzenia do gromadzenia danych, Urządzenia do kodowania,
Urządzenia do kodowania danych, Urządzenia do montowania kamer, Urządzenia do nagrywania, Urządzenia do odmagnesowywania taśm magnetycznych, Urządzenia do pamiętania danych, Urządzenia do przechowywania danych, Urządzenia do przetwarzania sygnałów cyfrowych, Urządzenia
do rozpoznawania mowy, Urządzenia do szyfrowania danych, Urządzenia do szyfrowania, Urządzenia i przyrządy kodujące i dekodujące, Urządzenia i przyrządy multimedialne,
Urządzenia i przyrządy radiowe, Urządzenia mocujące
do monitorów, Urządzenia obrazujące do celów naukowych,
Urządzenia nagrywające, Urządzenia przechwytujące dane,
Urządzenia rozpoznające mowę, Urządzenia rozpoznające
twarz, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, Urządzenia z terminalem telematycznym, Wtórniki wielo-
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portowe, Wskaźniki świetlne [do urządzeń telekomunikacyjnych], Wzmacniacze, Wzmacniacze antenowe, Wzmacniacze
cyfrowe, Wzmacniacze do gitar basowych, Wzmacniacze
do pojazdów, Wzmacniacze elektroakustyczne, Wzmacniacze elektroniczne, Wzmacniacze elektryczne, Wzmacniacze
mocy, Wzmacniacze klawiszowe, Wzmacniacze sterownicze,
Wzmacniacze sygnałów, Wzmacniacze rozdzielające, Znaczniki RFID [wykorzystujące technologię identyfikacji radiowej], Alarmy i urządzenia ostrzegawcze, Aparatura sygnalizacyjna, Mechanizmy kontroli dostępu, Urządzenia zabezpieczające i ochronne, Komputerowe bazy danych, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych
i obrazowych utrwalone na nośnikach, Dane zapisane elektronicznie, Nagrania magnetyczne, Nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], Nagrane magnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski kompaktowe, Mikrofilmy o zwiększonej czułości,
naświetlone, Komputerowe mapy cyfrowe, Katalogi [elektryczne lub elektroniczne], Hologramy do poświadczania
autentyczności produktów, Hologramy, Folia holograficzna,
Elektroniczne tablice z rozkładami, Emotikony do pobrania
na telefony komórkowe, Dyski wstępnie zaprogramowane,
Dyski optyczne zapisane, Dane zapisane magnetycznie,
Dane zapisane elektronicznie z Internetu, Czułe klisze reprograficzne [naświetlone], Instrukcje obsługi w formie elektronicznej, Informacje do pobrania nawiązujące do gier, Interaktywne płyty DVD, Interaktywne publikacje elektroniczne,
Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, Zegarki inteligentne, Przenośne odtwarzacze multimedialne, Projektory multimedialne, Programy interaktywnych multimedialnych gier
komputerowych, Programy do interaktywnych gier multimedialnych, Pliki multimedialne do pobrania, Piloty do systemów multimedialnych, Oprogramowanie multimedialne,
Oprogramowanie multimedialne zapisane na płytach
CD-ROM, Oprogramowanie komputerowe do poszerzania
zdolności audio-wizualnych aplikacji multimedialnych, Nagrania multimedialne, Oprogramowanie komputerowe poprawiające możliwości audiowizualne aplikacji multimedialnych, mianowicie do integracji tekstu, dźwięku, grafiki, obrazów statycznych i obrazów ruchomych, Multimedialne systemy nawigacji GPS do pojazdów, Multimedialne karty akceleratora, Kable interfejsu multimedialnego o wysokiej rozdzielczości do projektorów, Interaktywne multimedialne programy komputerowe, Interaktywne oprogramowanie multimedialne do rozgrywania gier, Głośniki do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych, Bezprzewodowe urządzenia komunikacyjne do transmisji treści multimedialnych, Smartbandy,
Myszki komputerowe, Podkładki pod myszki, Zapasowe ślizgacze do myszki, Klawiatury do alarmów bezpieczeństwa,
Klawiatury do smartfonów, Klawiatury do tabletów, Klawiatury do telefonów komórkowych, Klawiatury komputerowe,
Klawiatury wielofunkcyjne do komputerów, Klawiatury z wybieraniem tonowym, Osłony na klawiatury komputerowe,
28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Elektroniczne gry
edukacyjne dla dzieci, Elektroniczne urządzenia do gier edukacyjnych dla dzieci, Elektroniczne zabawki do nauki, Elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, Elektryczne figurki do zabawy wydające sygnały świetlne i dźwiękowe, Elektryczne zabawki [figurki] akcji, Elementy wyposażenia domków dla lalek, Inteligentne elektroniczne pojazdy zabawkowe, Inteligentne pluszowe zabawki, Inteligentne roboty do zabawy,
Konsole do gier, Gamepady, Gamepady do urządzeń do gier
wideo, Klawiatury do grania, 35 Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych,
zwłaszcza Internetu, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pośrednictwem mediów społecznościo-
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wych, Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), Analizy rynkowe, Badania rynku,
Badania opinii publicznej, Zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, Edytorskie usługi w zakresie reklamy, Handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom, Sprzedaż
na rzecz osób trzecich za pośrednictwem sieci Internet oraz
sklepów detalicznych i hurtowych: gier, zabawek i akcesoriów do zabawy, elektronicznych gier edukacyjnych dla dzieci, elektronicznych urządzeń do gier edukacyjnych dla dzieci,
elektronicznych zabawek do nauki, elektronicznych zabawek
wielofunkcyjnych, elektrycznych figurek do zabawy wydających sygnały świetlne i dźwiękowe, elektrycznych zabawek
[figurki] akcji, elementów wyposażenia domków dla lalek,
inteligentnych elektronicznych pojazdów zabawkowych, inteligentnych pluszowych zabawek, inteligentnych robotów
do zabawy, konsol do gier, gamepadów, gamepadów
do urządzeń do gier wideo, klawiatur do grania, Sprzedaż
na rzecz osób trzecich za pośrednictwem sieci Internet oraz
sklepów detalicznych i hurtowych: urządzeń technologii informacyjnej i audiowizualnych, multimedialnych i fotograficznych, urządzeń zabezpieczających, ochronnych i sygnalizacyjnych, utrwalonych na nośnikach informacji i danych,
sprzętu do komunikacji, sprzętu i akcesoriów do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), urządzeń audiowizualnych i fotograficznych, urządzeń do kopiowania, urządzeń i nośników do przechowywania danych, wzmacniaczy
optycznych, aparatów telematycznych, automatycznych
zmieniarek płyt, bezprzewodowych bloków klawiszy, bloków klawiszy, cyfrowych skanerów wejścia i wyjścia, cyfrowych urządzeń do przetwarzania sygnałów głosowych, czujników dotykowych pojemnościowo - projekcyjnych, czytników etykiet [dekodery], czytników RFID [wykorzystujące
technologię identyfikacji radiowej], dekoderów, dekoderów
elektronicznych, dekoderów sygnałów, demultiplekserów,
digitalizatorów, digitizerów elektronicznych, ekspanderów
audio, ekspanderów sygnału, elektronicznych jednostek kodujących, elektronicznych modułów kodujących, elektronicznych notatników, elektronicznych organizerów, elektronicznych organizerów osobistych, elektronicznych terminarzy osobistych, elektronicznych urządzeń szyfrujących, etui
na telefony komórkowe, filtrów kolorów do ekranów ciekłokrystalicznych [LCD], futerałów na elektroniczne notesy, generatorów daty i czasu, inteligentnych pierścionków, interaktywnych tablic elektronicznych, interaktywnych terminali
z ekranami dotykowymi, jednostek sterujących do wzmacniaczy do użytku w pojazdach, kart telefonicznych, klawiatur,
klawiatur bezprzewodowych, klawiatur do doprowadzania
sygnałów audio, wideo i sygnałów cyfrowych, klawiatur wielofunkcyjnych, koderów, koderów magnetycznych, koderów
optycznych, kompresorów sygnału, konwerterów cyfrowo-analogowych, konwerterów ultrawysokiej częstotliwości,
konwerterów częstotliwości UHF, logów okrętowych [elektroniczne], logów okrętowych [elektryczne], koderów magnetycznych, maserów [wzmacniacze mikrofalowe], monitorów do noszenia na ciele lub w ubraniach, multimedialnych
złączy do pojazdów, multiplekserów, multiplekserów multimedialnych, multiplekserów wideo, multiplekserów z podziałem czasu, nadajników optycznych, nagranych nośników
danych do użytku z komputerami, nagrywarek DVD, napędów CD do komputerów, notatników [elektroniczne], notesów elektronicznych, Sprzedaż na rzecz osób trzecich za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych: odbiorników [do urządzeń telekomunikacyjnych],
odbiorników optycznych, odbiorników do urządzeń telekomunikacyjnych, ograniczników sygnału, optycznych nadajników, optycznych wzmacniaczy półprzewodnikowych, organizerów cyfrowych, paneli wyświetlaczy ciekłokrystalicznych
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z tranzystorem cienkowarstwowym [TFT-LCD], piór magneto - optycznych, procesorów głosu, procesorów modulacji
impulsowo-kodowej, procesorów mowy, programatorów
czasowych, przedwzmacniaczy, przetworników analogowych, przyrządów szyfrujących, ram montażowych do sprzętu telekomunikacyjnego, robotów humanoidalnych wyposażonych w sztuczną inteligencję, samodzielnych urządzeń
wielofunkcyjnych spełniających funkcje kopiarki i faksu, samosynchronizujących cyfrowych szyfratorów, słowników
elektronicznych, sprzętu do szyfrowania, sprzętu do magazynowania danych, stabilizatorów do wzmacniaczy dwukanałowych, sterowników wieloportowych, stojaków
do wzmacniaczy, świateł wskaźników do urządzeń telekomunikacyjnych, syntezatorów częstotliwości, systemów automatyki domowej, systemów zarządzania budynkami
[BMS], terminali do odbioru sygnałów, terminali multimedialnych, tłumików, tokenów bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], transformatorów akustycznych, transmultiplekserów, tunerów wzmacniaczy, uchwytów do mocowania przystosowanych do komputerów, urządzeń do automatyzacji
domu, urządzeń do dekodowania, urządzeń do gromadzenia danych, urządzeń do kodowania, urządzeń do kodowania danych, urządzeń do montowania kamer, urządzeń
do nagrywania, urządzeń do odmagnesowywania taśm magnetycznych, urządzeń do pamiętania danych, urządzeń
do przechowywania danych, urządzeń do przetwarzania sygnałów cyfrowych, urządzeń do rozpoznawania mowy, urządzeń do szyfrowania danych, urządzeń do szyfrowania, urządzeń i przyrządów kodujących i dekodujących, urządzeń
i przyrządów multimedialnych, urządzeń i przyrządów radiowych, urządzeń mocujących do monitorów, urządzeń obrazujących do celów naukowych, urządzeń nagrywających,
urządzeń przechwytujących dane, urządzeń rozpoznających
mowę, urządzeń rozpoznających twarz, urządzeń technologii informacyjnej i audiowizualnych, urządzeń z terminalem
telematycznym, wtórników wieloportowych, wskaźników
świetlnych [do urządzeń telekomunikacyjnych], wzmacniaczy, wzmacniaczy antenowych, wzmacniaczy cyfrowych,
wzmacniaczy do gitar basowych, wzmacniaczy do pojazdów, wzmacniaczy elektroakustycznych, wzmacniaczy elektronicznych, wzmacniaczy elektrycznych, wzmacniaczy
mocy, wzmacniaczy klawiszowych, wzmacniaczy sterowniczych, wzmacniaczy sygnałów, wzmacniaczy rozdzielających, znaczników RFID [wykorzystujące technologię identyfikacji radiowej], Sprzedaż na rzecz osób trzecich za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych: alarmów i urządzeń ostrzegawczych, aparatury sygnalizacyjnej, mechanizmów kontroli dostępu, urządzeń zabezpieczających i ochronnych, komputerowych baz danych,
utrwalonych na nośnikach: muzyki, filmów i innych rodzajów
elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych, danych
zapisanych elektronicznie, nagrań magnetycznych, nagranych płyt kompaktowych [płyty CD], nagranych magnetycznych nośników danych, nagranych dysków kompaktowych,
mikrofilmów o zwiększonej czułości [naświetlone], komputerowych map cyfrowych, katalogów [elektryczne lub elektroniczne], hologramów do poświadczania autentyczności produktów, hologramów, folii holograficznej, elektronicznych
tablic z rozkładami, emotikonów do pobrania na telefony
komórkowe, dysków wstępnie zaprogramowanych, dysków
optycznych zapisanych, danych zapisanych magnetycznie,
danych zapisanych elektronicznie z Internetu, czułych klisz
reprograficznych [naświetlone], instrukcji obsługi w formie
elektronicznej, informacji do pobrania nawiązujących
do gier, interaktywnych płyt DVD, interaktywnych publikacji
elektronicznych, urządzeń mierzących, wykrywających, monitorujących i kontrolujących, urządzeń nawigacyjnych, na-
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prowadzających, lokalizacyjnych, do namierzania celu i kartograficznych, zegarków inteligentnych, przenośnych odtwarzaczy multimedialnych, projektorów multimedialnych,
programów interaktywnych, multimedialnych gier komputerowych, programów do interaktywnych gier multimedialnych, plików multimedialnych do pobrania, pilotów do systemów multimedialnych, oprogramowań multimedialnych,
oprogramowań multimedialnych zapisanych na płytach
CD-ROM, oprogramowań komputerowych do poszerzania
zdolności audio - wizualnych aplikacji multimedialnych, nagrań multimedialnych, oprogramowań komputerowych poprawiających możliwości audiowizualne aplikacji multimedialnych, mianowicie do integracji tekstu, dźwięku, grafiki,
obrazów statycznych i obrazów ruchomych, multimedialnych systemów nawigacji GPS do pojazdów, multimedialnych kart akceleratora, kabli interfejsu multimedialnego
o wysokiej rozdzielczości do projektorów, interaktywnych
multimedialnych programów komputerowych, interaktywnych oprogramowań multimedialnych do rozgrywania gier,
głośników do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych,
bezprzewodowych urządzeń komunikacyjnych do transmisji treści multimedialnych, smartbandów, myszek komputerowych, podkładek pod myszki, zapasowych ślizgaczy
do myszki, klawiatur do alarmów bezpieczeństwa, klawiatur
do smartfonów, klawiatur do tabletów, klawiatur do telefonów komórkowych, klawiatur komputerowych, klawiatur
wielofunkcyjnych do komputerów, klawiatur z wybieraniem
tonowym, osłon na klawiatury komputerowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

523483
(220) 2021 01 22
NAWROCKI MICHAŁ NAVA GROUP, Morawin
(znak słowno-graficzny)
NAVA GROUP

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.19, 27.05.22, 29.01.13
(510), (511) 12 Częściowo dopasowane pokrowce do pojazdów, Dopasowane pokrowce na łodzie, Dopasowane
pokrowce na motocykle, Dopasowane pokrowce na pojazdy, Dopasowane pokrowce na samochody osobowe,
Dopasowane pokrowce na siedzenia do użytku w samochodach, Ochronne pokrowce do pojazdów [ukształtowane], Ochronne pokrowce do pojazdów [dopasowane],
Pokrowce na pojazdy [dopasowane], Pokrowce na pojazdy [ukształtowane], Pokrowce na siedzenia [dopasowane]
do pojazdów, Pokrowce na siedzenia pojazdów [dopasowane], Pokrowce na siedzenia pojazdów [ukształtowane],
Pokrowce na siedzenia pojazdów, Pokrowce na siedzenia samochodów, Pokrowce na siedzenia samochodowe
[ukształtowane lub dopasowane].
(210) 523489
(220) 2021 01 22
(731) SELWANT KATARZYNA SELWANT, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SIŁOWNIA UMYSŁU
(510), (511) 16 Książki, Notesy, Notatniki [notesy], Materiały
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Broszury, Notatniki,
Zeszyty, 35 Reklama, Reklama i marketing, Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama i usługi reklamowe,
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Usługi public relations, Promowanie działalności gospodarczej, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, Marketing internetowy, 41 Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Nauczanie i szkolenia,
Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie książek
i czasopism, Rozrywka, Usługi edukacyjne, Edukacyjne usługi
doradcze, Organizowanie konferencji, Organizowanie konferencji edukacyjnych, Doradztwo zawodowe, Organizowanie
i prowadzenie konferencji, Organizowanie seminariów i konferencji, Organizowanie spotkań i konferencji, Organizowanie
szkoleń biznesowych, Organizowanie seminariów szkoleniowych, Organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, Doradztwo zawodowe i coaching.
(210)
(731)
(540)
(540)

523505
(220) 2021 01 23
SIKORA GRZEGORZ, Skoczków
(znak słowno-graficzny)
Grzegorz Sikora Biuro Rachunkowe www.gsikora.eu

29.01.15, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.07.25, 24.17.01,
24.17.02
(510), (511) 35 Księgowość, Doradztwo z zakresu księgowości, Księgowanie kosztów, 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 biznesowe biegłych księgowych, Usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, Usługi księgowe na potrzeby fuzji i przejęć, Usługi
w zakresie księgowości i rachunkowości.
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(540) ZAPIEKANKI ZAKOPIAŃSKIE

(531) 27.05.01, 26.01.16, 06.01.04, 26.11.13, 08.01.03
(510), (511) 29 Zapiekanki [żywność].
(210)
(731)
(540)
(540)

523525
(220) 2021 01 22
MEDYŃSKI MATEUSZ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
MEDYNSKI LEGAL Distressed Business Navigators

(531)

(210) 523510
(220) 2021 01 23
(731) HANKUS RAFAŁ MIX INVEST, Żywiec
(540) (znak słowny)
(540) Mixpotify
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni
reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego
i mediów, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji
produktów, Agencje reklamowe, Aktualizowanie informacji
reklamowych w komputerowej bazie danych, Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron
internetowych, Dostarczanie informacji na temat reklamy,
Elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych,
Gromadzenie informacji związanych z reklamą, Marketing
cyfrowy, Marketing internetowy.
(210) 523514
(220) 2021 01 24
(731) CABAN PAWEŁ PROGRESS, Poronin
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 01.05.02, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 Usługi związane z upadłością, Restrukturyzacja długów, Doradztwo w zakresie długów, Konsultacje dla
klientów w zakresie organizacji spłat długów, Świadczenie
usług doradczych w zakresie długów o zagrożonej spłacie,
45 Usługi radców prawnych, Porady prawne i zastępstwo
procesowe, Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności, Usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Usługi w zakresie pomocy
prawnej, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych.
523543
(220) 2021 01 25
EASY HAIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eh
(210)
(731)

Nr ZT09/2020
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(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 26 Ludzkie włosy, Ozdoby do włosów, wałki
do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, Peruki, Siatki na włosy, Sploty włosów, Sztuczne
włosy, Sztuczne włosy do japońskich fryzur, (Kamoji), Treski
do japońskich fryzur (kamishin), Treski do przypinania z tyłu
głowy, przeznaczone do japońskich fryzur (tabomino), Tupety, peruczki, Tupety [sztuczne włosy], Włosy do przedłużania,
Włosy syntetyczne, Włosy sztuczne, 44 Dopinanie włosów
[przedłużanie, zagęszczanie], Fryzjerstwo, Fryzjerstwo męskie, Implantacja (wszczepianie) włosów, Kuracje do włosów,
Mycie włosów szamponem, Odbudowa włosów, Salony fryzjerskie, Ścinanie włosów, Stylizacja, układanie włosów, Usługi
doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi farbowania
włosów, Usługi fryzjerskie, Usługi kręcenia włosów, Usługi
obcinania włosów, Usługi prostowania włosów, Usługi rozjaśniania włosów, Usługi salonów fryzjerskich, Usługi salonów
fryzjerskich dla kobiet, Usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci,
Usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, Usługi trwałej ondulacji włosów, Uzupełnienie włosów, Zabiegi kosmetyczne
dla włosów.
(210)
(731)
(540)
(540)

523544
(220) 2021 01 25
LOMBI.COM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
lombi.com

(531) 26.01.01, 26.01.06, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Sprzedaż, w tym sprzedaż internetowa, w zakresie sprzętu i artykułów elektronicznych, artykułów fotograficznych, biżuterii, zabawek, pojazdów mechanicznych,
Reklama, Wyceny handlowe, Badania rynkowe, 36 Działalność finansowa, Usługi kredytowe, Finansowanie pożyczek,
Udzielanie pożyczek finansowych pod zastaw, Usługi finansowe dotyczące zapewniania pożyczek, Usługi w zakresie
windykacji długu i faktoringu wierzytelności, Inwestycje finansowe.
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(540) PARTNER

(531)

26.01.01, 26.01.03, 26.01.05, 26.03.23, 26.11.03, 26.11.08,
26.11.09, 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,
41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja,
rozrywka i sport, Tłumaczenia językowe, Usługi w zakresie
tłumaczeń pisemnych, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje
i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi
mentoringu osobistego, Usługi mentoringu biznesowego,
Usługi life mentoringu.
(210)
(731)
(540)
(540)

523548
(220) 2021 01 22
FUNDACJA ARCHEOLOGII PODWODNEJ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
FOUNDATION OF UNDERWATER ARCHAEOLOGY

(210) 523545
(220) 2021 01 25
(731) LOMBI.COM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LOMBI.COM
(510), (511) 35 Sprzedaż, w tym sprzedaż internetowa, w zakresie sprzętu i artykułów elektronicznych, artykułów fotograficznych, biżuterii, zabawek, pojazdów mechanicznych,
Reklama, Wyceny handlowe, Badania rynkowe, 36 Działalność finansowa, Usługi kredytowe, Finansowanie pożyczek,
Udzielanie pożyczek finansowych pod zastaw, Usługi finansowe dotyczące zapewniania pożyczek, Usługi w zakresie
windykacji długu i faktoringu wierzytelności, Inwestycje finansowe.

(531) 01.15.24, 26.01.01, 18.03.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 Materiały drukowane, książki, fotografie,
41 Publikowanie tekstów i książek, organizowanie wystaw
i konkursów, działalność edukacyjna i oświatowa w zakresie dziedzictwa archeologicznego w tym podwodnego
dziedzictwa archeologicznego, 42 Badania archeologiczne,
badania podwodne, badania naukowe w dziedzinie archeologii podwodnej, prowadzenie nieinwazyjnych badań podwodnych i wykopalisk podwodnych.

(210) 523547
(220) 2021 01 25
(731) MACEK KATARZYNA TAO PARTNER, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 523549
(220) 2021 01 22
(731) FUNDACJA ARCHEOLOGII PODWODNEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) FUNDACJA ARCHEOLOGII PODWODNEJ

(531) 01.15.24, 29.01.14, 27.05.01, 26.15.01
(510), (511) 16 Materiały drukowane, książki, fotografie,
41 Publikowanie tekstów i książek, organizowanie wystaw
i konkursów, działalność edukacyjna i oświatowa w zakresie dziedzictwa archeologicznego w tym podwodnego
dziedzictwa archeologicznego, 42 Badania archeologiczne,
badania podwodne, badania naukowe w dziedzinie archeologii podwodnej, prowadzenie nieinwazyjnych badań podwodnych i wykopalisk podwodnych.
523566
(220) 2021 01 25
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowny)
(540) ASCCOT PLAINS
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, wina, wina gronowe,
wina owocowe, wyroby winiarskie, wina smakowe, wina aromatyzowane, wina musujące.
(210)
(731)

523569
(220) 2021 01 25
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASCCOT PLAINS Chardonnay AUSTRALIA

(210)
(731)

(531) 03.05.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 Wina pochodzące z Australii.
(210)
(731)
(540)
(540)

523585
(220) 2021 01 26
KRASKA EWELINA, Piła
(znak słowno-graficzny)
KOL BEREK HAND MADE

Nr ZT09/2020

(531) 03.07.22, 09.05.02, 05.05.20, 29.01.15, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 24 Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów
tekstylnych, Artykuły tekstylne do użytku w gospodarstwie
domowym, Elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin,
Etykiety z materiału tekstylnego, Lniane (Tkaniny -), Narzuty
(pokrowce na meble), Pokrowce i narzuty na meble, Podszewki [tkaniny], Pokrowce ochronne na siedzenia mebli,
Powlekane tekstylia, Tkaniny, Tekstylia, Tekstylia wykorzystywane w gospodarstwie domowym, Tekstylne ręczniki
kuchenne, Tkaniny do dekoracji wnętrz, Tkaniny do tapicerki, Tkaniny dekoracyjne, obicia z materiałów tekstylnych,
Tkaniny do wyposażenia wnętrz, Tkaniny ścienne, Tkaniny
pokryte motywem rysunkowym do haftowania, Tkaniny
podszewkowe, Wyroby tekstylne do wieszania na ścianach,
Tkaniny z tworzyw sztucznych, Tkaniny z lnu, Tkaniny z flaneli, Wymienne pokrycia tekstylne na urządzenia elektroniczne
[niedopasowane lub niewyprofilowane], Wyroby tekstylne
wykorzystywane w gospodarstwie domowym, Wzorzyste
tkaniny do użytku w haftowaniu, Zamienniki materiałów
włókienniczych, Dzianiny z przędzy wełnianej, Dzianiny
z przędzy jedwabnej, Dzianiny z przędzy bawełnianej, Tkaniny koronkowe z dzianiny, Tkaniny z dzianiny bawełnianej,
Dzianiny elastyczne na stroje gimnastyczne, Dzianiny elastyczne na odzież sportową, Dzianiny elastyczne na bieliznę
dla pań, Dzianiny z przędzy z włókna chemicznego, Dzianiny
elastyczne na górne części garderoby damskiej.
523601
(220) 2021 01 26
LOCOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LocoMotive
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, badanie rynku, badania
opinii publicznej, reklamy korespondencyjne, prasowe, radiowe, telewizyjne, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej i innych środków porozumiewania się na odległość,
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie
i uaktualnianie materiałów reklamowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, dekorowanie wystaw sklepowych,
usługi rozlepiania plakatów reklamowych, organizacja wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, wycena działalności handlowej, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, sortowanie danych w bazach komputerowych,
systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
komputerowe zarządzanie plikami, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, 38 Usługi w zakresie przesyłania wiadomości
i obrazu przy pomocy komputera, 40 Druk sitowy, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie rysunków, drukowanie wzorów, obróbka taśm filmowych, wykonywanie odbitek fotograficznych, 41 Produkcja widowisk telewizyjnych, teatralnych, produkcja filmów fabularnych, dokumentalnych, reportaży, organizacja koncertów, widowisk
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artystycznych i innych imprez kulturalnych i rozrywkowych,
usługi związane z pisaniem scenariuszy, organizacja produkcji filmowej, telewizyjnej, nagrań radiowych, płytowych i nagrań audio-video, usługi wydawnicze, publikowanie książek
i innych tekstów nie reklamowych w formie drukowanej,
elektronicznej, udostępnianie tych wydawnictw za pośrednictwem Internetu, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych,
dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi obsługi technicznej i menedżerskiej produkcji telewizyjnej i filmowej, usługi
wynajmu sprzętu telewizyjnego, radiowego, filmowego,
kinematograficznego, organizacja konferencji i sympozjów,
42 Administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, architektura, projektowanie i dekoratorstwo
wnętrz, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego,
instalacje oprogramowania komputerowego, projektowanie
budynków, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów
komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi
projektantów mody, wzornictwo przemysłowe i artystyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

523603
(220) 2021 01 25
PIETRZAK DAMIAN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
TIMBA ŁĄCZYMY BRANŻĘ DRZEWNĄ

05.01.16, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 26.11.03, 26.11.05,
26.01.06, 29.01.14
(510), (511) 19 Bednarska klepka (Drewno na -), Belka drewniana przycięta do połowy grubości, BIoki drewniane, Boazerie z drewna, Deski [drewno budowlane], Deski budowlane wykonane z drewna i żywic wodoodpornych, Deski
dachowe [z drewna], Deski podłogowe [drewniane], Deski
z drewna miękkiego, Deski z drewna twardego, Drewniana
oblicówka, Drewniane deski tarasowe, Drewniane forniry,
Drewniane laminowane płyty wiórowe, Drewniane listwy
profilowe, Drewniane obudowy kominków, Drewniane
ościeżnice drzwiowe, Drewniane panele akustyczne na ściany, Drewniane płytki podłogowe, Drewniane płyty wiórowe,
Drewniane podkłady kolejowe, Drewniane podłogi parkietowe, Drewniane podłogi sportowe, Drewniane pokrycia podłogowe, Drewniane poręcze, Drewniane półfabrykaty tarte,
Drewniane ramy okien, Drewniane rolety zwijane do użytku zewnętrznego, Drewniane rury, Drewniane rusztowania, Drewniane słupy do linii wysokiego napięcia, Drewno,
Drewno budowlane, Drewno częściowo obrobione, Drewno
do majsterkowania, Drewno do użytku w budownictwie,
Drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego,
Drewno fornirowane, Drewno konstrukcyjne, Drewno laminowane, Drewno laminowane klejem, Drewno na profile,
Drewno obrobione, Drewno ogniotrwałe, Drewno profilowane, Drewno rąbane -, Drewno wielowarstwowe, Drewno
zakonserwowane, Drzwi drewniane, Elementy budowlane
z imitacji drewna, Elementy konstrukcyjne z drewna, Gonty
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drewniane, KIoce drewna do obróbki, Kostka brukowa drewniana, Krokwie drewniane, Kształtka drewniana, Laminaty
drewniane, Legary drewniane, Materiały budowlane z drewna, Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne z drewna i sztucznego drewna, Obramowania drewniane, Okiennice drewniane, Okładziny drewniane, Panele drewniane,
Płytki mocowane na gwoździach [niemetalowe] do budowy
konstrukcji drewnianych, Płytki drewniane, Płyty dachowe
[z drewna], Płyty pilśniowe z włókna drewnianego połączone
z płytkami żywicznymi i deskami wiórowymi, Płyty pilśniowe
drewniane, Płyty wiórowe z drewna, Płyty z drewna, Płyty
wykonane z wiórów drewnianych, Płyty drewniane, Podłogi
z imitacji drewna, Podłogi z twardego drewna, Podłogi drewniane, Profile drewniane, Słupy drewniane, Sztuczne drewno,
Ściany palowe drewniane, Ukształtowane drewno, Warstwy
okładzinowe z drewna, Wyroby stolarskie z drewna do wykorzystania w budynkach, Złącza drewniane.
(210) 523604
(220) 2021 01 25
(731) PIETRZAK DAMIAN, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TIMBA
(510), (511) 19 Bednarska klepka (Drewno na -), Belka drewniana przycięta do połowy grubości, BIoki drewniane, Boazerie z drewna, Deski [drewno budowlane], Deski budowlane wykonane z drewna i żywic wodoodpornych, Deski
dachowe [z drewna], Deski podłogowe [drewniane], Deski
z drewna miękkiego, Deski z drewna twardego, Drewniana
oblicówka, Drewniane deski tarasowe, Drewniane forniry,
Drewniane laminowane płyty wiórowe, Drewniane listwy
profilowe, Drewniane obudowy kominków, Drewniane
ościeżnice drzwiowe, Drewniane panele akustyczne na ściany, Drewniane płytki podłogowe, Drewniane płyty wiórowe,
Drewniane podkłady kolejowe, Drewniane podłogi parkietowe, Drewniane podłogi sportowe, Drewniane pokrycia podłogowe, Drewniane poręcze, Drewniane półfabrykaty tarte,
Drewniane ramy okien, Drewniane rolety zwijane do użytku zewnętrznego, Drewniane rury, Drewniane rusztowania, Drewniane słupy do linii wysokiego napięcia, Drewno,
Drewno budowlane, Drewno częściowo obrobione, Drewno
do majsterkowania, Drewno do użytku w budownictwie,
Drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego,
Drewno fornirowane, Drewno konstrukcyjne, Drewno laminowane, Drewno laminowane klejem, Drewno na profile,
Drewno obrobione, Drewno ogniotrwałe, Drewno profilowane, Drewno rąbane -, Drewno wielowarstwowe, Drewno
zakonserwowane, Drzwi drewniane, Elementy budowlane
z imitacji drewna, Elementy konstrukcyjne z drewna, Gonty
drewniane, KIoce drewna do obróbki, Kostka brukowa drewniana, Krokwie drewniane, Kształtka drewniana, Laminaty
drewniane, Legary drewniane, Materiały budowlane z drewna, Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne z drewna i sztucznego drewna, Obramowania drewniane, Okiennice drewniane, Okładziny drewniane, Panele drewniane,
Płytki mocowane na gwoździach [niemetalowe] do budowy
konstrukcji drewnianych, Płytki drewniane, Płyty dachowe
[z drewna], Płyty pilśniowe z włókna drewnianego połączone
z płytkami żywicznymi i deskami wiórowymi, Płyty pilśniowe
drewniane, Płyty wiórowe z drewna, Płyty z drewna, Płyty
wykonane z wiórów drewnianych, Płyty drewniane, Podłogi
z imitacji drewna, Podłogi z twardego drewna, Podłogi drewniane, Profile drewniane, Słupy drewniane, Sztuczne drewno,
Ściany palowe drewniane, Ukształtowane drewno, Warstwy
okładzinowe z drewna, Wyroby stolarskie z drewna do wykorzystania w budynkach, Złącza drewniane.
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(210) 523605
(220) 2021 01 25
(731) WUDYKA ŁUKASZ YZER, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Forum PiO
(510), (511) 35 Reklama banerowa, Reklama biznesowych
stron internetowych, Reklama i marketing, Reklama i usługi
reklamowe, Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne,
Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne
sieci komunikacyjne, Reklama poprzez wszystkie publiczne
środki komunikacji, Reklama promocyjna projektów badawczych, Reklama radiowa, Reklama towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online
do przeszukiwania, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama w czasopismach, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych
w szczególności Internetu, Reklama za pomocą marketingu
bezpośredniego, Reklama zewnętrzna, Reklamowanie kin,
Reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając
klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów
tych sprzedawców, Reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, Reklamowe i sponsorowane
teksty (Tworzenie - ), Reklamowych (Rozpowszechnianie
ogłoszeń - ), Reklamy kinowe, Reklamy prasowe (Przygotowywanie - ), Reklamy telewizyjne, Reprodukcja materiału
reklamowego, Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w internecie, Rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, Rozpowszechnianie materiałów
reklamowych i promocyjnych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Rozpowszechnianie reklam, Rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, Rozpowszechnianie reklam
dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online
w Internecie, Rozpowszechnianie reklam poprzez Internet,
Rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw,
Rozwój planu marketingowego, Rynkowe badania opinii
publicznej, Sondowanie rynku, Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, Sporządzanie raportów biznesowych, Sporządzanie raportów
do celów marketingowych, Świadczenie usług w zakresie
reklamy komputerowej, Teksty (Tworzenie reklamowych
i sponsorowanych - ), Telemarketing, Testowanie marki, Tworzenie tekstów reklamowych, Udostępnianie i wynajem
przestrzeni reklamowej w Internecie, Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, Udostępnianie informacji
handlowych, Udzielanie informacji dotyczących marketingu, Umieszczanie reklam, Udzielanie informacji handlowych, Udzielanie informacji związanych z reklamą, Usługi
agencji marketingowych, Usługi agencji reklamowych, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe,
Usługi badawcze związane z reklamą, Usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej online ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właścicielami
stron internetowych, Usługi doradcze dotyczące promocji
sprzedaży, Usługi doradcze dotyczące reklamy, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Usługi
doradcze w zakresie marketingu, Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej dotyczące użycia komputerów, Usługi doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego,
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Usługi doradcze związane z elektronicznym przetwarzaniem danych, Usługi doradztwa w zakresie marketingu,
Usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego,
Usługi doradztwa w zakresie public relations, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, Usługi edycji tekstów, Usługi komputerowego maszynopisania, Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu bezpośredniego, Usługi konsultingowe dotyczące
reklamy, Usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, Usługi marketingowe, Usługi marketingowe
za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi
marketingu bezpośredniego, Usługi maszynopisania, Usługi
ogłoszeniowe do celów reklamowych, Usługi planowania
w zakresie reklamy, Usługi planowania w celu badań marketingowych, Usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem, Usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych promocyjnych i/lub reklamowych, Usługi programów
lojalnościowych motywacyjnych i promocyjnych, Usługi
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, Usługi promocji działalności gospodarczej
świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych,
Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi public relations,
Usługi reklamowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe dla branży literackiej, Usługi reklamowe dla kwiaciarzy, Usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące inwestycji
finansowych, Usługi reklamowe dotyczące gazet, Usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, Usługi reklamowe
dotyczące baz danych, Usługi reklamowe dotyczące sprzedaży majątku osobistego, Usługi reklamowe dotyczące hoteli, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe
i marketingowe online, 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 promocyjne
oraz dotyczące ich konsultacje, Usługi reklamowe i promocyjne [publicity], Usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji radia, poczty, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu
elektronicznego, Usługi reklamowe mające na celu zwiększanie świadomości społecznej na temat zespołu nerczycowego i ogniskowego segmentalnego szkliwienia kłębuszków [FSGS], Usługi reklamowe na rzecz innych, Usługi reklamowe obejmujące promowanie działań zwiększających
świadomość społeczeństwa w zakresie chorób, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe promocyjne i public relations, Usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, Usługi
reklamowe świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje
reklamowe, Usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa
w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie opieki społecznej,
Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie spraw środowiskowych, Usługi reklamowe
w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie
kwestii społecznych, Usługi reklamowe, w szczególności
w zakresie promocji towarów, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Usługi reklamowe
w zakresie promocji sprzedaży napojów, Usługi reklamowe
w zakresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji
i innych papierów wartościowych, Usługi reklamowe w za-
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kresie branży podróżniczej, Usługi reklamowe w zakresie
turystyki i podróży, Usługi reklamowe w zakresie artykułów
perfumeryjnych, Usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi reklamowe w zakresie reklamy bezpośredniej świadczone w ramach korespondencji masowej,
Usługi reklamowe w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi
reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych produktów, Usługi
reklamowe w zakresie zwiększania świadomości społecznej
na temat korzyści z robienia zakupów w lokalnych sklepach,
Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi reklamowe
za pośrednictwem tekstu na ekranach telewizyjnych, Usługi
reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi reklamowe
za pośrednictwem reklamy na balonach, Usługi reklamowe
za pośrednictwem bazy danych, Usługi reklamowe związane z książkami, Usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu, Usługi reklamowe związane z pojazdami samochodowymi, Usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi reklamowe związane z preparatami farmaceutycznymi do leczenia cukrzycy, Usługi reklamy graficznej, Usługi reklamy politycznej, Usługi stenograficzne, Usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej
świadczone za pośrednictwem teleksu, Usługi w zakresie
promocji, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy, Usługi w zakresie reklamy graficznej, Usługi
w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Wyceny handlowe, Wynajem bilbordów
[tablic reklamowych], Wynajem bilbordów reklamowych,
Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, Wynajem materiałów reklamowych, Wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, Wynajem
powierzchni czasu i materiałów reklamowych, Wynajem powierzchni reklamowej w broszurach, Wynajem powierzchni
reklamowej na stronach internetowych, Wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Wynajem przestrzeni reklamowej on-line, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, Zapewnianie przestrzeni
reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych
lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników
w celach handlowych lub reklamowych, Zarządzanie personelem zajmującym się marketingiem, Zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą, Zawieranie umów reklamowych na rzecz innych, Zawieranie umów w zakresie reklamy
i promocji na rzecz osób trzecich, 38 Elektroniczne przesyłanie wiadomości błyskawicznych i danych, Elektroniczne
przesyłanie plików, Elektroniczne przesyłanie wiadomości,
Elektroniczne przekazywanie wiadomości, Elektroniczne
przesyłanie obrazów zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji
przez światową sieć komputerową, Fora (pokoje rozmów)
dla serwisów społecznościowych, Forum dyskusyjne (Udostępnianie Internetu dla -), Emisja filmów za pośrednictwem
Internetu, Emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, Komunikacja przez sieci elektroniczne,
Elektroniczne przesyłanie wiadomości błyskawicznych i danych, Elektroniczne przesyłanie plików, Elektroniczne przesyłanie wiadomości, Elektroniczne przekazywanie wiadomości, Elektroniczne przesyłanie obrazów zdjęć, obrazów
graficznych i ilustracji przez światową sieć komputerową,
Fora (pokoje rozmów) dla serwisów społecznościowych, Forum dyskusyjne (Udostępnianie Internetu dla -), Emisja filmów za pośrednictwem Internetu, Emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, Komunikacja przez
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sieci elektroniczne, 42 Aktualizowanie stron internetowych
dla osób trzecich, Aktualizacja stron głównych dla osób
trzecich, Aktualizacja programów komputerowych, Aktualizacja stron głównych do sieci komputerowych, Aktualizowanie banków pamięci systemów komputerowych, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Aktualizowanie programów komputerowych na rzecz osób trzecich,
Aktualizowanie stron internetowych, Analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, Analiza i ocena dotycząca
opracowywania produktów, Analizy komputerowe, Artyści
graficy (Usługi -), Audyt jakości, Badania dotyczące programów komputerowych, Badania i doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, Badania i doradztwo
w zakresie sprzętu komputerowego, Badania w dziedzinie
komputerów, Badania w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego, Doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu
i oprogramowania komputerowego, Doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, Doradztwo dotyczące rozwijania systemów komputerowych,
Doradztwo komputerowe, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Doradztwo
specjalistyczne związane z programowaniem komputerowym, Doradztwo specjalistyczne dotyczące oprogramowania komputerowego, Doradztwo techniczne związane
z programowaniem komputerów, Doradztwo techniczne
związane z używaniem sprzętu komputerowego, Doradztwo techniczne związane z zastosowaniem i używaniem
oprogramowania komputerowego, Doradztwo techniczne
związane z instalacją i konserwacją oprogramowania komputerowego, Doradztwo w dziedzinie analizy systemów
komputerowych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
internetowego, Doradztwo w sprawach komputerów, Doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, Doradztwo
w zakresie bezpieczeństwa komputerów, Doradztwo w zakresie programowania komputerów, Doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, Doradztwo w zakresie
projektowania sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego,
Doradztwo w zakresie projektowania opakowań, Doradztwo w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania i opracowywania oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania stron głównych i stron internetowych,
Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, Doradztwo
związane z konserwacją oprogramowania komputerowego,
Doradztwo związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, Doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów komputerowych, Doradztwo związane
z projektowaniem i opracowywaniem programów oprogramowania komputerowego, Doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów komputerowych
baz danych, Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, Doradztwo związane z tworzeniem stron głównych i stron internetowych, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Dostarczanie
informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego, Dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowania komputerowego, Hosting
elektronicznych przestrzeni pamięciowych w Internecie
do reklamowania towarów i usług, Hosting edukacyjnych
treści multimedialnych, Hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony internetowe, Hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich do celów prowadzenia interaktywnych dyskusji, Hosting infrastruktury sie-
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ciowej online na rzecz osób trzecich do celów wymiany
treści online, Hosting komputerowych baz danych, Hosting
mobilnych stron internetowych, Hosting obiektów internetowych online dla osób trzecich, Hosting obiektów online
do prowadzenia dyskusji interaktywnych, Hosting oprogramowania do użytku w zarządzaniu bibliotekami, Hosting,
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Hosting platform komunikacyjnych w Internecie, Hosting platform przeznaczonych
do handlu elektronicznego przez Internet, Hosting platform
transakcyjnych w internecie, Hosting platform w Internecie,
Hosting podkastów, Hosting portali internetowych, Hosting
przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych,
Hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie do przechowywania zdjęć cyfrowych, Hosting przestrzeni pamięciowej
w Internecie, Hosting rozrywkowych treści multimedialnych, Hosting serwerów, Hosting serwerów i oprogramowania kontroli dostępu jako usługi (ACaaS, Access Control as
a Service), Hosting skomputeryzowanych danych, plików,
aplikacji i informacji, Hosting spersonalizowanych stron internetowych, Hosting stron internetowych w Internecie, Hosting stron internetowych, Hosting stron internetowych
na rzecz osób trzecich, na serwerach komputerowych dla
globalnej sieci komputerowej, Hosting stron komputerowych (internetowych) na rzecz osób trzecich, Hosting strony internetowej w zakresie elektronicznego przechowywania zdjęć i filmów cyfrowych, Hosting strony internetowej
online do tworzenia I hostingu mikrowitryn dla przedsiębiorstw, Hosting treści cyfrowych, Hosting treści cyfrowych,
mianowicie dzienników i blogów on-line, Hosting treści cyfrowych w Internecie, Hosting treści multimedialnych dla
osób trzecich, Hosting videocastów, Instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania do dostępu do Internetu, Instalacja i aktualizacja programów
do przetwarzania danych, Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania baz danych, Instalacja i utrzymanie programów komputerowych, Instalacja, konfigurowanie
i utrzymanie 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, Instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, Instalacja, naprawa i utrzymanie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania sprzętowego, Instalacja oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania
do kontroli dostępu jako usługi [ACaaS, Access Control as
a Service], Instalacja oprogramowania umożliwiającego dostęp do Internetu, Instalacja oprogramowania do baz danych, lnstalacja programów komputerowych, Instalacja,
utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego, Instalacje oprogramowania komputerowego, Instalowanie programów komputerowych, Instalowanie stron internetowych w Internecie na rzecz osób trzecich, Integracja
oprogramowania komputerowego, Integracja systemów
i sieci komputerowych, Interaktywne usługi hostingowe
umożliwiające użytkownikom publikowanie i dzielenie się
swoimi treściami i obrazami w trybie online, Kompilacja
stron internetowych, Kompilacja programów komputerowych, Komputerowy sprzęt (Doradztwo w zakresie -), Konfiguracja komputerowego oprogramowania sprzętowego,
Konfiguracja oprogramowania komputerowego, Konfigura-
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cja sieci komputerowych za pomocą oprogramowania,
Konfiguracja sprzętu komputerowego za pomocą oprogramowania, Konfiguracja systemów i sieci komputerowych,
Konserwacja i aktualizacja oprogramowania do systemów
komunikacyjnych, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania do systemów łączności, Konserwacja oprogramowania używanego w obszarze handlu elektronicznego, Konserwacja oprogramowania
do przetwarzania danych, Konserwacja programów komputerowych, Konwersja programów komputerowych i danych,
inna niż konwersja fizyczna, Konwersja danych i programów
komputerowych [inna niż konwersja fizyczna], Konwersja
danych elektronicznych, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu
lub naruszeń bezpieczeństwa danych, Odzyskiwanie danych komputerowych, Odzyskiwanie danych ze smartfonów, Opracowanie oprogramowania komputerowego,
Opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Opracowywanie i konserwacja oprogramowania
komputerowego, Opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Opracowywanie sprzętu komputerowego i oprogramowania, Opracowywanie systemów komputerowych,
Oprogramowanie komputerowe (Instalacje - ), Pisanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowego, Platforma
jako usługa [PaaS], Programowanie komputerów, Programowanie komputerów na potrzeby Internetu, Programowanie
komputerów i konserwacja programów komputerowych,
Programowanie komputerowe dla osób trzecich, Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych), Projektowanie
graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, Projektowanie graficzne ilustracji, Projektowanie graficzne, Projektowanie druków, Projektowanie i opracowywanie stron głównych i stron internetowych, Projektowanie i projektowanie
graficzne do tworzenia stron WWW, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie,
Projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób
trzecich, Projektowanie i tworzenie stron internetowych
na rzecz osób trzecich, Projektowanie i tworzenie stron
głównych i stron internetowych, Projektowanie i utrzymywanie witryn internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
Projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych
na rzecz osób trzecich, Projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie opakowań,
Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie ozdobnego opracowania graficznego, Projektowanie
sklepów, Projektowanie sieci komputerowych na rzecz osób
trzecich, Projektowanie stron domowych i stron internetowych, Projektowanie stron głównych i witryn internetowych, Projektowanie stron głównych, Projektowanie stron
internetowych, Projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, Projektowanie systemów komputerowych, Projektowanie wizytówek, Przechowywanie danych
elektronicznych, Przechowywanie danych online, Przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej, Tworzenie
i utrzymywanie stron komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób trzecich, Tworzenie i utrzymywanie
oprogramowania do blogów, Tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych stron internetowych, Tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych do telefonów komórkowych, Tworzenie platform komputerowych, Tworzenie
platform internetowych do handlu elektronicznego, Tworzenie platform komputerowych na rzecz osób trzecich,
Tworzenie programów do przetwarzania danych, Tworzenie
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programów komputerowych do przetwarzania danych,
Tworzenie programów komputerowych, Tworzenie stron
elektronicznych, Tworzenie stron głównych do sieci komputerowych, Tworzenie stron głównych dla osób trzecich,
Tworzenie stron internetowych dla innych, Tworzenie stron
internetowych, Tworzenie uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych, Tworzenie, utrzymywanie i adaptacja oprogramowania komputerowego, Tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Usługi doradcze
dotyczące oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze dotyczące komputerowych systemów informacyjnych, Usługi doradcze dotyczące programów komputerowych, Usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych, Usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu komputerowego,
Usługi doradcze i informacyjne dotyczące programowania
komputerów, Usługi doradcze i informacyjne związane z integracją systemów komputerowych, Usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem programowaniem
i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi
graficzne, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Usługi doradztwa technicznego związane z programowaniem komputerowym, Usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem komputerowym, Usługi projektów graficznych,
Usługi projektowania grafiki komputerowej, Usługi projektowania graficznego wspomaganego komputerowo, Usługi
projektowania związane z opakowaniami, Wynajmowanie
serwerów WWW.
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(531)

27.05.01, 29.01.14, 27.05.02, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.11,
19.13.21
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki
sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, Suplementy
diety dla ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

523617
(220) 2021 01 26
Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(znak słowno-graficzny)
SCORBOLAMID

(531) 27.05.01, 29.01.15, 19.13.21, 26.07.25, 24.15.03, 24.15.13
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki
sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, Suplementy
diety dla ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

523618
(220) 2021 01 26
Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(znak słowno-graficzny)
ETOPIRYNA

523609
(220) 2021 01 25
INWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InWork
(210)
(731)

(531)

(531)

26.01.01, 26.01.16, 26.02.07, 24.17.05, 29.01.12, 27.05.05,
27.05.17
(510), (511) 35 Biura pośrednictwa pracy, rekrutacja personelu, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
usługi umawiania spotkań [prace biurowe].
(210)
(731)
(540)
(540)

523615
(220) 2021 01 26
Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(znak słowno-graficzny)
ETOPIRYNA

19.13.21, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.11, 27.05.01, 29.01.14,
27.05.02
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki
sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, Suplementy
diety dla ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

523620
(220) 2021 01 25
ARCISZEWSKA-MIELEWCZYK ZOFIA, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
ZA.
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(531) 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 24 Materiały (dzianiny, tkaniny), pościele (poszewki, koce, nakrycia łóżek), serwetki z materiału, zasłony,
25 Koszule, bluzki, marynarki, spodnie, spódniczki, buty,
czapki, kurtki, bluzy, bielizna, paski.
(210)
(731)
(540)
(540)

523621
(220) 2021 01 25
BIRA TOMASZ BIRA TRADE, Michałowice
(znak słowno-graficzny)
hartte by BIRA

Nr ZT09/2020

w zakresie projektowania stron internetowych, Dostarczanie
informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony Internetowej, Instalacja oprogramowania komputerowego, Odzyskiwanie danych komputerowych, Programowanie komputerów, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów.
(210)
(731)
(540)
(540)

523630
(220) 2021 01 26
Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(znak słowno-graficzny)
SCORBOLAMID

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Okucia metalowe do drzwi, 9 Zamki elektryczne, 42 Opracowywanie projektów technicznych.
523622
(220) 2021 01 25
CAIRO-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMART WARSZTAT
(210)
(731)

(531)

29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
16.01.11, 14.07.09
(510), (511) 42 Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, Dostarczanie
informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej, Instalacja oprogramowania komputerowego, Odzyskiwanie danych komputerowych, Programowanie komputerów, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów.
(210) 523624
(220) 2021 01 25
(731) Zentiva, k.s., Praha 10, CZ
(540) (znak słowny)
(540) ZENOFOR
(510), (511) 5 Leki, Preparaty farmaceutyczne do stosowania
dla ludzi, Suplementy diety i suplementy odżywcze.

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22, 24.15.03, 19.13.21
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki
sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, Suplementy
diety dla ludzi.
523631
(220) 2021 01 25
URBAN CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Elbląg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE INTERNATIONAL OFFROAD COMPETITION
ELBLĄG RFC’ POLAND RAINFOREST CHALLENGE
A Lúis J.A Wee Presentation
(210)
(731)

(210)
(731)

03.07.01, 03.07.02, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.15, 26.11.02,
26.11.08, 24.01.05, 24.01.13
(510), (511) 12 Pojazdy terenowe, Samochody terenowe,
41 Organizowanie rajdów samochodowych, Organizowanie
i zarządzanie imprezami sportowymi, Sędziowanie na imprezach sportowych.

(531)

(220) 2021 01 26
(210) 523633
(731) Carrier Corporation, Palm Beach Gardens, US
(540) (znak słowny)
(540) CARRIER OPTICLEAN
(510), (511) 11 Przenośne urządzenia podciśnieniowe
do kontroli infekcji.

523625
(220) 2021 01 25
CAIRO-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cairo.GARAGE

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.15, 27.05.17,
24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 42 Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo

(531)

Nr ZT09/2020
(210)
(731)
(540)
(540)
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523634
(220) 2021 01 26
Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(znak słowno-graficzny)
SCORBOLAMID

(531)

05.07.12, 05.07.21, 19.13.21, 05.03.11, 05.03.16, 26.04.02,
26.04.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki
sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, Suplementy
diety dla ludzi.
523637
(220) 2021 01 26
AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Gliptivil
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne.
(210)
(731)

523638
(220) 2021 01 26
AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Gliptivil Combo
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne.
(210)
(731)

523640
(220) 2021 01 26
AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Xidamef
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne.

(210)
(731)

523645
(220) 2021 01 26
SOLSUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piwniczna-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLSUM
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01
(510), (511) 37 Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną,
Konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych
energią słoneczną, Instalacja systemów paneli słonecznych
zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, Instalacja systemów
ogrzewania słonecznego, Montaż, naprawa i konserwacja
instalacji ogrzewania słonecznego, Konserwacja i naprawa
instalacji energii słonecznej, Budowa użytkowych instalacji
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słonecznych, Instalacja systemów odprowadzania ciepła,
Ładowanie akumulatorów do pojazdów, Usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, 39 Magazynowanie energii
elektrycznej, Usługi doradztwa związane z dystrybucją energii elektrycznej, Usługi informacyjne i doradcze w związku
z dystrybucją energii, Przechowywanie energii i paliw, Dystrybucja ciepła grzewczego.
(210) 523648
(220) 2021 01 26
(731) SIDOR CEZARY SHATON JUBILER, Lubartów
(540) (znak słowny)
(540) NADAJ KSZTAŁT SWOIM UCZUCIOM
(510), (511) 14 Biżuteria, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], Biżuteria i wyroby jubilerskie, Cyrkonia, Diamenty, Druciki z metali szlachetnych
[biżuteria], Drut złoty [biżuteria], Imitacje kamieni szlachetnych, Kamienie półszlachetne, Kamienie szlachetne i półszlachetne, Kamienie sztuczne [szlachetne i półszlachetne],
Markasyty, Rod, Rod i jego stopy, Rubin, Spinel [kamienie
szlachetne], Srebro, Srebro i jego stopy, Stopy metali szlachetnych [inne niż do użytku w stomatologii], Stopy metali
szlachetnych, Stopy złota, Syntetyczne kamienie szlachetne,
Szafiry, Szmaragdy, Sztabki metali szlachetnych, Sztabki stopu złota, Sztabki złota, Sztuczne kamienie szlachetne, Złoto,
Złoto i jego stopy, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria]
do użytku osobistego, Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], Stopy srebra, Turmaliny [kamienie szlachetne], Biżuteria
będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, Biżuteria będąca
wyrobami z metali szlachetnych, Biżuteria damska, Biżuteria diamentowa, Biżuteria dla dzieci, Biżuteria emaliowana,
Biżuteria fantazyjna, Biżuteria na ciało, Biżuteria osobista,
Biżuteria szlachetna, Biżuteria wykonana z metali szlachetnych, Zawieszki [biżuteria], Syntetyczne kamienie [biżuteria],
Pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych, Pierścionki [biżuteria], Ozdoby [biżuteria], Naszyjniki [biżuteria], Łańcuszki
[biżuteria], Krzyżyki [biżuteria], Fantazyjna biżuteria, Broszki
ozdobne [biżuteria], Broszki [biżuteria], Bransoletki [biżuteria], Biżuteria ze złotem, Biżuteria ze złota, Biżuteria z tworzyw sztucznych, Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria
z kamieniami szlachetnymi, Biżuteria z diamentami, Biżuteria wytworzona z metali szlachetnych, 35 Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z biżuterią, 40 Grawerowanie, Obróbka [kształtowanie] metalu, Obróbka powierzchni metalowych poprzez
polerowanie ścierne, Odlewnictwo jubilerskie, Polerowanie
metali, Pozłacanie, Usługi grawerowania tabliczek z nazwiskiem, Usługi odlewnicze, Złocenie.
(210)
(731)
(540)
(540)

523649
(220) 2021 01 26
LE VIET MANH HA MY, Wólka Kosowska
(znak słowno-graficzny)
mint new fashion

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Apaszki, Bermudy, Blezery, Bielizna, Bielizna
damska, Bielizna nocna, Biustonosze, Bluzki, Bluzki z krótkimi
rękawami, Bluzy sportowe, Bojówki, Bokserki, Chusty, szale
na głowę, Dżinsy, Dzianina [odzież], Garnitury, Golfy, Kamizelki, Kąpielówki, Kombinezony, Kostiumy, Koszule, Koszulki bez
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rękawów, Koszulki polo, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki
z nadrukami, Kurtki, Legginsy, Odzież damska, Odzież dziecięca, Odzież męska, Palta, Płaszcze, Podkoszulki, Podkoszulki
bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Podkoszulki z długimi
rękawami, Polary, Pulowery, Rękawiczki, Skarpetki, Spodenki, Spódnice, Spodnie, Sukienki damskie, Suknie wieczorowe, Swetry, Szale, Szorty, T-shirty z krótkim rękawem, Tuniki,
Wiatrówki, 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i online
odzieżą.

Nr ZT09/2020

(531) 15.07.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 05.05.20, 27.05.01
(510), (511) 41 Organizowanie zawodów sportowych, Organizowanie obozów sportowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

523654
(220) 2021 01 27
POLAK JANUSZ GASTTUR, Suwałki
(znak słowno-graficzny)
PLANETA PIZZY

(210) 523650
(220) 2021 01 26
(731) LITEWKA FILIP CLOUDED CLOTHING, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(531)

(531) 01.15.11
(510), (511) 25 Odzież, Odzież haftowana, Odzież męska,
damska i dziecięca, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy.
523651
(220) 2021 01 27
HUSA BIKES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HUSABIKES

(210)
(731)

(531) 03.07.17, 05.03.20, 27.05.01, 29.01.13, 23.05.05
(510), (511) 12 Rowery, Rowery elektryczne, Części konstrukcyjne rowerów, Hulajnogi, Części konstrukcyjne hulajnóg,
35 Sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz poprzez stronę internetową rowerów i hulajnóg oraz części i akcesoriów do nich,
37 Naprawa i konserwacja rowerów, Naprawa i konserwacja
hulajnóg.
(210)
(731)
(540)
(540)

523652
(220) 2021 01 27
FUNDACJA KROK DO NATURY, Wągrowiec
(znak słowno-graficzny)
Chudy Wawrzyniec

01.05.25, 01.05.24, 02.01.11, 02.01.16, 02.01.23, 26.01.01,
26.01.14, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 30 Świeża pizza, Pizza, 43 Usługi w zakresie
sprzedaży posiłków na wynos, Usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków i napojów,
Usługi barów i restauracji, Usługi restauracji fast-food, Usługi
restauracji sprzedających posiłki na wynos, Restauracje oferujące dania na wynos, Obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem (catering).
523657
(220) 2021 01 26
CITYBOARD MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Cityboard Digital
(510), (511) 35 Reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, Reklama i usługi reklamowe, Reklama i marketing, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklama towarów
i usług sprzedawców on-line za pośrednictwem przewodnika on-line do przeszukiwania, Reklama poprzez przesyłanie
materiałów reklamowych on-line dla osób trzecich poprzez
elektroniczne sieci komunikacyjne.
(210)
(731)

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

523658
(220) 2021 01 27
GARCZARCZYK ALEKSANDRA, Tarnowskie Góry
(znak słowno-graficzny)
PLANETA BYSTRZAKÓW

Nr ZT09/2020
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(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem biurowym, Usługi sprzedaży online w związku ze sprzętem biurowym, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z plecakami i torbami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z plecakami i torbami, Usługi sprzedaży online
w związku z plecakami i torbami, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież,
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie
sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych,
Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem biurowym, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z zeszytami szkolnymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z zeszytami szkolnymi, Usługi sprzedaży online w związku z zeszytami szkolnymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z książkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zeszytami szkolnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z piórnikami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z piórnikami, Usługi sprzedaży online w związku
z piórnikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z naklejkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z naklejkami, Usługi sprzedaży online w związku z naklejkami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z kalendarzami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kalendarzami, Usługi sprzedaży
online w związku z kalendarzami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z podręcznikami edukacyjnymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z podręcznikami edukacyjnymi, Usługi
sprzedaży online w związku z podręcznikami edukacyjnymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z poradnikami [podręcznikami], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z poradnikami [podręcznikami], Usługi sprzedaży online w związku
z poradnikami [podręcznikami], Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z grami, zabawkami i akcesoriami do zabawy,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, zabawkami
i akcesoriami do zabawy, Usługi sprzedaży online w związku z grami, zabawkami i akcesoriami do zabawy, Usługi
handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi,
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci
komputerowych związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z miodem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z miodem, Usługi sprzedaży online
w związku z miodem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kosmetykami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z kosmetykami, Usługi sprzedaży online w związku z kosmetykami, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu online w odniesieniu
do akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z książkami, Usługi sprzedaży online w związku
z książkami, Usługi handlu hurtowego w zakresie żywności,
Usługi handlu online w zakresie żywności, Usługi sprzedaży
online w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej związane z artykułami spożywczymi, Usługi
sprzedaży hurtowej związane z artykułami spożywczymi,
Usługi sprzedaży online związane z artykułami spożywczymi, 41 Edukacja, Zapewnianie edukacji, Edukacja [nauczanie],
Usługi szkół [edukacja], Edukacja, rozrywka i sport, Organizacja szkoleń, Organizowanie warsztatów, Seminaria, Seminaria edukacyjne, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie
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kursów szkoleniowych online, Usługi nauki na odległość
świadczone online, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie zajęć rekreacyjnych, Zapewnianie kursów edukacyjnych, 45 Opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców,
Usługi w zakresie opieki, Usługi w zakresie opieki nad dziećmi pod nieobecność rodziców.
(210)
(731)
(540)
(540)

523659
(220) 2021 01 27
BAMBALINA DARYA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
DASH MY BUTTONS!

(531) 27.05.01, 24.17.01, 24.17.04
(510), (511) 18 Parasole i parasolki, Skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe oraz wyroby z tych materiałów,
Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące
do przenoszenia, Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, 22 Wyroby z tkanin i włókien, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 26 Dodatki
do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne,
Ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania
włosów oraz peruki i sztuczne włosy.
(210)
(731)
(540)
(540)

523660
(220) 2021 01 27
KOŚCIKIEWICZ ALEKSANDRA, Krakowiany
(znak słowno-graficzny)
axk. VEGAN ORGANIC WEAR

(531)

03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15,
27.05.01, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Obuwie, Odzież, Nakrycia głowy, Torebki damskie, torby podróżne.
523661
(220) 2021 01 26
CITYBOARD MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) C CITYBOARD

(531) 02.09.04, 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 16 Afisze i plakaty, 35 Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Reklama zewnętrzna, Rozpowszechnianie reklam, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
42 Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych.
523663
(220) 2021 01 26
CITYBOARD MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Cityboard OOH
(510), (511) 16 Afisze i plakaty, 35 Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Reklama zewnętrzna, Rozpowszechnianie reklam, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
42 Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych.
(210)
(731)

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

523664
(220) 2021 01 27
TOMASIK JANUSZ SWISSDEV GREG, Kraków
(znak słowno-graficzny)
SD:>_ SwissDev Jobs

(531) 24.17.01, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi informacyjne dotyczące stanowisk
pracy i kariery zawodowej, 42 Opracowywanie oprogramowania komputerowego.
523665
(220) 2021 01 26
CITYBOARD MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Cityboard Online
(510), (511) 16 Afisze i plakaty, 35 Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Reklama zewnętrzna, Rozpowszechnianie reklam, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
42 Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych.
(210)
(731)

523666
(220) 2021 01 26
CITYBOARD MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Cityboard Instytut
(510), (511) 16 Afisze i plakaty, 35 Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Reklama zewnętrzna, Rozpowszechnianie reklam, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
42 Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych.
(210)
(731)

(210) 523668
(220) 2021 01 27
(731) GINTER BARTŁOMIEJ, Wolsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT09/2020

(540) POZYTRON radiologia medyczna

(531) 01.13.01, 01.13.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 10 Rentgenowski sprzęt diagnostyczny, Medyczne urządzenia rentgenowskie, Urządzenia rentgenowskie do celów medycznych, Lampy rentgenowskie do celów
medycznych, Skanery rentgenowskie do celów medycznych, Urządzenia rentgenowskie do celów weterynaryjnych,
Sprzęt do tomografii rentgenowskiej do użytku medycznego, Ekrany chroniące przed promieniowaniem rentgenowskim [do użytku medycznego], Urządzenia zabezpieczające
przed promieniami rentgenowskimi do celów medycznych,
Promienie rentgenowskie [aparatura i instalacje do wytwarzania -] do celów medycznych, Aparatura i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich do celów medycznych,
Urządzenia i instrumenty medyczne, 35 Doradztwo biznesowe, Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Doradztwo w zakresie planowania działalności gospodarczej,
Doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie organizowania działalności gospodarczej,
Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, Przetwarzanie danych, Usługi przetwarzania danych, Usługi przetwarzania danych online, Zarządzanie bazami danych, 37 Instalacja aparatury medycznej, Konserwacja sprzętu medycznego, Usługi
naprawy sprzętu medycznego, Konserwacja urządzeń i narzędzi medycznych, Naprawa maszyn i sprzętu medycznego,
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń medycznych,
Naprawa i konserwacja instrumentów, urządzeń i sprzętu
medycznego, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń
i przyrządów medycznych, Udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją maszyn i aparatury medycznej,
41 Organizacja szkoleń, Skomputeryzowane szkolenia, Kursy szkoleniowe, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie
kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów edukacyjnych,
Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie publikacji
elektronicznych, Udostępnianie publikacji elektronicznych
(niepobieralnych), Udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line [niepobieralnych], Udostępnianie elektronicznych
publikacji on-line, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, Udostępnianie treści audio online nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Informacja o edukacji, Dostarczanie informacji edukacyjnych,
Edukacja (Informacje o -), Usługi informacyjne dotyczące
edukacji, Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Publikowanie podręczników, Opracowywanie podręczników
edukacyjnych, Publikowanie podręczników szkoleniowych,
Publikowanie podręczników dotyczących zarządzania biznesowego, 42 Usługi projektowania, Projektowanie techniczne, Planowanie [projektowanie] biur, Usługi projektowania wnętrz budynków, Projektowanie zasłon.
(220) 2021 01 27
(210) 523671
(731) PRUSZOWSKI MATEUSZ, Jelenia Góra
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT09/2020
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(540) TWEEM

(531) 26.02.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Akcesoria na szyję, Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Bandany, Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe
z kapturem, Bluzy sportowe, Bluzy polarowe, Bluzy dresowe,
Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzki, Bojówki, Chusty na głowę,
Ciepłe kurtki robocze, Damskie sukienki na uroczystości, Długie kurtki, Długie luźne stroje, Odzież, Żakiety męskie, Żakiety z dzianiny, Wiatrówki, Ubrania codzienne, Tuniki, Ubiory
do uprawiania sztuk walki, T-shirty z krótkim rękawem, Szorty
[odzież], Swetry [odzież], Szaliki [odzież], Sukienki damskie,
Spodnie sportowe, Spodnie sztruksowe, Spodnie dresowe,
Spodenki, Spódnice, Spodnie, Skarpety sportowe, Skarpety
do kostek, Skarpetki męskie, Skarpetki sportowe, Skarpetki,
Rękawiczki, Płaszcze zimowe, Podkoszulki, Podkoszulki bez
rękawów, Polary, Płaszcze, Paski, Okrycia wierzchnie [odzież],
Odzież wodoodporna, Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież
wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla mężczyzn,
Odzież sportowa, Odzież treningowa, Odzież damska, Maski
ochronne [odzież], Legginsy, Majtki, Letnie sukienki, Kurtki,
Koszule, Kostiumy, Kombinezony [odzież], Kominiarki, Kaptury [odzież], Kamizelki, Garnitury, Getry, Golfy, Buty damskie,
Buty sportowe, Buty zimowe, Gumiaki, Japonki, Mokasyny,
Obuwie dla mężczyzn, Obuwie dla kobiet, Obuwie dla dzieci,
Tenisówki, Czapki baseballowe, Czapki [nakrycia głowy].
523672
(220) 2021 01 27
AGENCJA WSPIERANIA OCHRONY ŚRODOWISKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AWOŚ Agencja Wspierania Ochrony Środowiska

(210)
(731)

01.17.02, 01.17.03, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.13, 26.01.21,
01.01.03, 27.05.01, 29.01.12, 01.01.10
(510), (511) 42 Usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska, Analiza powietrza w środowisku budowlanym, Badania
środowiska, Pomiary środowiskowe, Testowanie zagrożenia
hałasem środowiska, Badania dotyczące ochrony środowiska, Kompilacja informacji dotyczących środowiska, Usługi
monitoringu środowiska naturalnego, Projektowanie budynków o kontrolowanym środowisku, Doradztwo w zakresie
ochrony środowiska, Pomiary środowiska w obrębie budynków, Kompilacja informacji dotyczących warunków środowiskowych, Konsultacja techniczna w dziedzinie inżynierii
środowiska, Usługi konsultacyjne w zakresie środowiska naturalnego, Usługi badawcze w zakresie ochrony środowiska,
Usługi doradcze w zakresie zanieczyszczenia środowiska,
Usługi doradcze związane z badaniami w dziedzinie ochrony
środowiska, Testowanie emisji spalin w odniesieniu do środowiska naturalnego, Usługi w zakresie oceniania skuteczności przemysłowych środków chemicznych, Usługi doradcze
związane z bezpieczeństwem środowiska, Udostępnianie
danych technologicznych na temat innowacji mających
na uwadze ochronę środowiska, Monitorowanie działań ma-
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jących wpływ na środowisko w obrębie konstrukcji inżynierii
wodno-lądowej, Monitorowanie wydarzeń mających wpływ
na środowisko w obrębie struktur inżynierii wodno-lądowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

523674
(220) 2021 01 27
JONCZYK KAMIL PHU KAYOMOTO, Zduńska Wola
(znak słowno-graficzny)
o’La Bianka

(531) 24.09.01, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.24, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie.
(220) 2021 01 27
(210) 523676
(731) JONCZYK KAMIL PHU KAYOMOTO, Zduńska Wola
(540) (znak słowny)
(540) o’La Bianka
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie.
(210)
(731)
(540)
(540)

523678
(220) 2021 01 27
JONCZYK KAMIL PHU KAYOMOTO, Zduńska Wola
(znak słowno-graficzny)
o’LB

(531)

(531) 27.05.01, 24.09.01, 24.09.03, 24.09.05, 17.02.04, 26.13.25
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie.
(210)
(731)
(540)
(540)

523682
(220) 2021 01 27
ROBOTNICZY KLUB SPORTOWY GARBARNIA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
RKS GARBARNIA KRAKÓW 1921
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(531)

27.05.01, 29.01.14, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.10, 26.01.18,
26.01.21, 26.03.01, 26.03.05, 26.03.17, 27.07.01
(510), (511) 6 Figurki, statuetki z metali nieszlachetnych, Statuetki z metali nieszlachetnych, 9 Etui na smartfony, Gwizdki
sportowe, Magnesy dekoracyjne, Magnetyczne nośniki danych, Ochraniacze głowy do uprawiania sportu, Ochraniacze
zębów do uprawiania sportu, Pokrowce do tabletów, Pokrowce na laptopy, Pokrowce na smartfony, Maski ochronne,
14 Breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Medale, Medale pamiątkowe, Monety, Monety niesłużące do płacenia, 16 Afisze, plakaty, Afisze,
plakaty z papieru lub kartonu, Albumy do wklejania, Albumy
do wklejania [albumy fotograficzne], Bilety, Biuletyny informacyjne, Chorągiewki papierowe, Czasopisma [periodyki],
Fotografie [wydrukowane], Karty do kolekcjonowania, inne
niż do gier, Karty do kolekcjonowania, Materiały drukowane,
Materiały piśmienne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe,
Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów),
Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Ulotki, 24 Chorągiewki
z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, Koce piknikowe, Ręczniki, 25 Czapki baseballowe, Czapki bejsbolówki,
Czapki bez daszków, Czapki dziane, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki jako nakrycia głowy, Czapki sportowe, Czapki
wełniane, Czapki z daszkiem, Daszki, Daszki jako nakrycia
głowy, Daszki [nakrycia głowy], Daszki [odzież], Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki polo, Koszulki piłkarskie, Koszulki polo
z dzianiny, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki dla
dzieci, Koszulki bez rękawów, Koszulki bez rękawów do biegania, Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, 28 Karty do gry,
Balony do gry, Balony na przyjęcia, Bumerangi, Dyski sportowe, Figurki do zabawy, Konfetti, Maski zabawkowe, Misie pluszowe, Modele będące zabawkami, Piłki do gier, Piłki do futsalu, Piłki do gier i zabaw, Piłki do gry, Piłki do piłki nożnej, Piłki
futbolowe, Piłki do zabawy, Piłki plażowe, Piłki sportowe, Piłki
sportowe nadmuchiwane, Pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek do gier, Proce [artykuły sportowe],
Śmieszne gadżety do zabawy, 41 Kultura fizyczna, Informacja
o edukacji, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja
o rekreacji, Informacja o rozrywce, Organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, Organizowanie zawodów,
Organizowanie zawodów i imprez sportowych, Organizowanie zawodów piłki nożnej, Udostępnianie obiektów i sprzętu
do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Udostępnianie
obiektów i sprzętu dla klubów sportowych, Udostępnianie
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów
i sprzętu na szkolenia dla młodych ludzi, Udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, Udostępnianie obiektów
i sprzętu dla klubów zdrowia [ćwiczenia fizyczne], Wynajmowanie obiektów sportowych, Wynajmowanie stadionów.

Nr ZT09/2020

(531) 27.05.01, 26.13.25, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 6 Metalowe budynki przenośne, Budynki metalowe, Budynki stalowe, Budynki składające się głównie z metalu, 19 Cement budowlany, Elementy budowlane z cementu, Elementy budynków z cementu, Płytki niemetalowe dla
budownictwa, Bitumiczne produkty do budynków, Budynki
niemetalowe, Szklane materiały budowlane, 35 Reklama, Informacja o działalności gospodarczej, Usługi agencji import
export, Usługi promocji sprzedaży, 36 Zarządzanie finansami, Pośrednictwo nieruchomości, Wynajem nieruchomości,
37 Nadzór budowlany, Informacja budowlana, Informacja
o naprawach, Konsultacje budowlane, Usługi asfaltowania,
Wynajem sprzętu budowlanego metalowego, Budownictwo, Usługi budownicze podwodne, Rozbiórka budynków,
Uszczelnianie budynków, Budowa fabryk, Budowa molo,
Budowa i konserwacja rurociągów, Budowa portów, Układanie chodników, Instalacja i naprawa systemów przeciwpożarowych, Górnictwo, Naprawa tapicerki, Instalacja i naprawa
systemów grzewczych, Instalacja i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalacja i naprawa wind, Instalacja i naprawa
systemów przeciwpożarowych, Instalacja i naprawa systemów przeciwwłamaniowych, 39 Transport, Konfekcjonowanie, Pilotowanie, Transport morski, Usługi pomocy drogowe w przypadku awarii pojazdu, Transport samochodowy,
Transport kolejowy, Transport tramwajowy, Usługi pomocy
drogowe w przypadku awarii pojazdu, Wypożyczanie wagonów towarowych, Transport rurociągami, 40 Recycling odpadów i śmieci, Oczyszczanie powietrza, Uzdatnianie wody,
42 Planowanie przestrzenne, Prace badawczo - rozwojowe
nad nowymi produktami na rzecz osób trzecich, Planowanie przestrzenne, Prace badawczo - rozwojowe nad nowymi
produktami na rzecz osób trzecich, Badanie geologiczne,
Testowanie materiałów, Wzornictwo przemysłowe, Usługi
architektoniczne, Projektowanie budowlane, Doradztwo
architektoniczne, Architektura wnętrz, Opracowywanie projektów budowlanych, 44 Architektura krajobrazu.
(210) 523684
(220) 2021 01 27
(731) JONCZYK KAMIL PHU KAYOMOTO, Zduńska Wola
(540) (znak słowny)
(540) o’LB
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie.
523685
(220) 2021 01 27
KZA PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYKI
I TELEKOMUNIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KZA LUBLIN
(210)
(731)

523683
(220) 2021 01 27
CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION
CORPORATION, Pekin, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CCECC

(210)
(731)

(531)

26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01,
29.01.12, 01.15.03
(510), (511) 6 Metalowe materiały budowlane, Materiały konstrukcyjne metalowe, Znaki drogowe z metalu [nieświecące
lub mechaniczne], Obudowy metalowe, Ogniotrwałe szafki
metalowe [inne niż meble], Materiały metalowe do budowy
szlaków kolejowych, Materiały metalowe do budowy linii kole-
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jowych, Słupy metalowe, Konstrukcje stalowe [budownictwo],
Pachołki drogowe [niemechaniczne, nieodblaskowe] z metalu,
Nieświecące znaki metalowe, Tablice sygnalizacyjne nieświecące i niemechaniczne metalowe, Materiały kolejowe, 9 Świecące znaki drogowe, Elektroniczne urządzenia do sterowania
ruchem drogowym, Elektryczne urządzenia do sterowania
ruchem drogowym, Urządzenia do sterowania ruchem drogowym [znaki świetlne], Wskaźniki elektroniczne emitujące
światło, Urządzenia telewizji przemysłowej, Urządzenia nagrywające, Telewizyjne kamery, Monitory, Głośniki, Domofony
falowodowe, Urządzenia peryferyjne dostosowane do użytku
z komputerami i innymi urządzeniami inteligentnymi, Urządzenia do przesyłania i odtwarzania dźwięku i obrazu, Programowalne mikroprocesory, Zasilacze awaryjne UPS, Urządzenia
do nieprzerywalnego zasilania energii [zasilacze UPS], Peryferyjne urządzenia komputerowe, Interfejsy komputerowe, Interaktywne tablice elektroniczne, Sygnały kolejowe, Urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, Nośniki do rejestracji
dźwięku, Niemetalowe znaki drogowe [świecące], Tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, Wskaźniki świecące,
Znaki drogowe świecące lub mechaniczne, 37 Usługi budowy
konstrukcji tymczasowych, Usługi budowy, instalowania i serwisowania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i drogowym, Usługi budowy, instalowania i serwisowania urządzeń
elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego
i urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi instalacji, konserwacji
i naprawy systemów alarmów przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych, Usługi instalacji i naprawy systemów telewizji
przemysłowej, Układanie kabli, Układanie kabli w budynkach
do przekazu telekomunikacyjnego, Instalacja sprzętu i kabli
do dostępu do Internetu, Malowanie metalowych powierzchni
w celu zapobiegania korozji, Malowanie, Lakierowanie, 40 Obróbka metali, Usługi produkcji i wykańczania metali, Tłoczenie
metali, Frezowanie, Cięcie metalu, Kształtowanie elementów
metalowych, Polerowanie metali, Spawanie, Powlekanie metalu, Lutowanie twarde metali, Obróbka materiałów wiązką
laserową, Wytwarzanie na zamówienie stalowych elementów
konstrukcyjnych, Wytwarzanie na zamówienie prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych, Barwienie metali [nie malowanie], 42 Projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, Projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, Projektowanie systemów
elektronicznych, Projektowanie systemów elektrycznych, Projektowanie systemów komunikacyjnych, Projektowanie konstrukcji, Projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych,
Prace badawczo - rozwojowe nad nowymi produktami, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie
i opracowywanie systemów komputerowych, Wzornictwo
przemysłowe, Wzornictwo i opracowywanie produktów.
(210)
(731)
(540)
(540)

523686
(220) 2021 01 27
ZDANOWICZ RAFAŁ, Radom
(znak słowno-graficzny)
FAPRO
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(531)

27.05.01, 27.05.24, 24.17.01, 24.17.02, 26.01.01, 26.01.05,
26.01.06, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.22, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej farb w proszku,
Usługi sprzedaży hurtowej farb w proszku, Usługi sprzedaży
detalicznej farb wewnętrznych, Usługi sprzedaży hurtowej
farb wewnętrznych, Usługi sprzedaży detalicznej farb zewnętrznych, Usługi sprzedaży hurtowej farb zewnętrznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

523687
(220) 2021 01 27
ZDANOWICZ RAFAŁ, Radom
(znak słowno-graficzny)
BEFA

(531) 27.05.01, 29.01.14, 24.15.03, 24.15.08, 24.15.13
(510), (511) 37 Malowanie domów, Usługi malowania dekoracyjnego, Usługi dekoracyjnego malowania wnętrz domów, Usługi malowania domów, Malowanie powierzchni
wewnętrznych i zewnętrznych, Malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, Malowanie budynków, Malowanie,
Malowanie powierzchni budynków.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

523688
(220) 2021 01 27
AKSONOV ILLIA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
RHINOCELL

27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 03.02.07, 03.02.15,
03.02.24
(510), (511) 9 Banki energii, Ładowarki sieciowe, Ładowarki bezprzewodowe, Ładowarki samochodowe, Uchwyty przystosowane do telefonów komórkowych, Zestawy
na biurko lub zestawy samochodowe z wmontowanym
głośnikiem, umożliwiające używanie telefonów komórkowych bez użycia rąk, Kamery termowizyjne, Pokrowce
na aparaty fotograficzne, Aparaty fotograficzne, Głośniki,
Słuchawki, Złącza do przewodów elektrycznych, Przewody
elektryczne, Urządzenia do oświetlenia błyskowego, Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, Rysiki pojemnościowe do użytku ze wszystkimi urządzeniami z ekranem
dotykowym, Sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane],
Czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], Bezpieczniki
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elektryczne, Kondensatory, Przekaźniki elektryczne, Transformatory, Instalacje elektryczne, Kable elektryczne, Kable
koncentryczne, Urządzenia do komunikacji wewnętrznej, Urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, Wykrywacze
dymu, Akumulatory alkaliczne, Akumulatory, elektryczne,
Akumulatory niklowo-kadmowe, Akumulatory samochodowe, Akumulatory typu push-on [wciskane], Baterie akumulatorowe do mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych,
Baterie akumulatorowe litowe, Elektryczne akumulatory
do zasilania pojazdów elektrycznych, Grodzie akumulatorów elektrycznych, Ładowarki dla akumulatorów, Rozruszniki akumulatorowe, Szklane obudowy do akumulatorów,
Urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych,
Urządzenia do ładowania akumulatorów, Zasilacze przenośne (akumulatory), Kable rozruchowe do akumulatorów,
Akumulatory do pojazdów, Akumulatory do pojazdów elektrycznych, Akumulatory do projektorów, Akumulatory, elektryczne, do pojazdów, Akumulatory energii fotowoltaicznej,
Kwasomierze do akumulatorów, Ładowarki do akumulatorów do pojazdów silnikowych, Ładowarki USB, Szybkie ładowarki do urządzeń mobilnych, Ładowarki, Ładowarki baterii
do użytku z telefonami, Ładowarki baterii elektrycznych, Ładowarki do baterii, Ładowarki do baterii do domowych maszyn do gier wideo, Ładowarki do baterii do laptopów, Ładowarki do baterii do tabletów, Ładowarki do baterii słonecznych, Ładowarki do joysticków, Ładowarki do samochodów
elektrycznych, Ładowarki do smartfonów, Ładowarki do telefonów komórkowych, Ładowarki do telefonów komórkowych, do użytku w pojazdach, Ładowarki przenośne, Aparatura i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej,
Druty [przewody] elektryczne, Kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, Kable i przewody elektryczne, Końcówki wtykowe do przewodów elektrycznych, Łączniki do przewodów
elektrycznych, Optyczne włókna przewodzące promienie
świetlne [światłowody], Przewody elektryczne do sprzętu
do komunikacji, Przewody instalacji elektrycznych, Przewody komunikacyjne, Przewody świetlne USB, Przewody USB
do telefonów komórkowych, Telefoniczne (Przewody -),
Dopasowane pokrowce na komputery, Pokrowce do tabletów, Pokrowce na kamery, Pokrowce na laptopy, Pokrowce
na smartfony, Pokrowce na urządzenia do przechowywania
danych, Pokrowce ochronne na czytniki książek elektronicznych, Pokrowce z klapką do tabletów, Skórzane pokrowce na smartfony, Wodoodporne pokrowce na smartfony,
Ochraniacze na ekran do smartfonów ze szkła hartowanego, Ciekłokrystaliczne folie ochronne do smartfonów,
Folie ochronne do tabletów, Folie ochronne dostosowane
do smartfonów, Folie ochronne przystosowane do ekranów
komputerowych, Filtry ekranów komputerowych, Filtry kolorów do ekranów ciekłokrystalicznych [LCD], Filtry optyczne do ekranów, Filtry antyodblaskowe do telewizorów i monitorów komputerowych, Filtry antyrefleksyjne do telewizorów, Filtry antyrefleksyjne do monitorów komputerowych,
Filtry do aparatów fotograficznych, Filtry do ekranów, Filtry
do ekranów komputerów i telewizorów, Filtry do ekranów
komputerowych, Filtry do ekranów przystosowane do telewizorów, Filtry do ekranów przystosowane do monitorów komputerowych, Filtry do ekranów przystosowane
do tabletów, Filtry do ekranów telewizorów, Pamięci komputerowe [sprzęt komputerowy], Sprzęt do korzystania
z telefonów komórkowych bez użycia rąk, Sprzęt do magazynowania danych, Futerały przystosowane na sprzęt
fotograficzny, Komputery i sprzęt komputerowy, Mikrochipy
[sprzęt komputerowy], Moduły sprzętu komputerowego
do użytku w urządzeniach elektronicznych korzystających
z Internetu przedmiotów, Myszy [sprzęt do przetwarzania
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danych], Monitory [sprzęt komputerowy], Pamięci do sprzętu do przetwarzania danych, Sprzęt do komunikacji, Sprzęt
do przetwarzania danych, Sprzęt komputerowy, Sprzęt laserowy nie do celów medycznych, Sprzęt peryferyjny do komputerów, Sprzęt telekomunikacyjny, Sprzęt USB [uniwersalnej magistrali szeregowej], Części do komputerów, Części
i akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, Komponenty
i części do komputerów, Części i akcesoria do urządzeń audio, Części do okularów, Części i akcesoria do dekoderów,
Słuchawki douszne do użytku z mobilnymi urządzeniami
telekomunikacyjnymi, Sprzęgacze [urządzenia przetwarzania danych], Pokrowce na urządzenia PDA, Programowalne
urządzenia telekomunikacyjne, Programowalne urządzenia
sterujące, Przenośne urządzenia pamięci flash, Peryferyjne
urządzenia komputerowe, Czytniki kart, Czytniki kart chipowych, Czytniki kart elektronicznych, Czytniki kart IC, Czytniki kart inteligentnych, Diody świecące [LED], Ekrany dotykowe [elektroniczne], Elektroniczne elementy składowe,
Elektroniczne tabliczki dotykowe [touchpad], Elektryczne
lub elektroniczne moduły kontrolno - sterujące, Urządzenia
monitorujące temperaturę [zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, 35 Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi
handlu detalicznego w związku ze smartfonami, Usługi
handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, Usługi
handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, Usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, Usługi
handlu detalicznego związane z komputerami, które można nosić na sobie, Usługi handlu detalicznego w zakresie
baterii, Usługi handlu detalicznego w zakresie akumulatorów, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu
komputerowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, Usługi sprzedaży detalicznej
dotyczące inteligentnych zegarków, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
audiowizualnym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z grzejnikami.
(220) 2021 01 27
(210) 523689
(731) AKSONOV ILLIA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RHINOCELL
(510), (511) 9 Banki energii, Ładowarki sieciowe, Ładowarki bezprzewodowe, Ładowarki samochodowe, Uchwyty przystosowane do telefonów komórkowych, Zestawy
na biurko lub zestawy samochodowe z wmontowanym
głośnikiem, umożliwiające używanie telefonów komórkowych bez użycia rąk, Kamery termowizyjne, Pokrowce
na aparaty fotograficzne, Aparaty fotograficzne, Głośniki,
Słuchawki, Złącza do przewodów elektrycznych, Przewody
elektryczne, Urządzenia do oświetlenia błyskowego, Zesta-

Nr ZT09/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

wy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, Rysiki pojemnościowe do użytku ze wszystkimi urządzeniami z ekranem
dotykowym, Sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane],
Czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], Bezpieczniki
elektryczne, Kondensatory, Przekaźniki elektryczne, Transformatory, Instalacje elektryczne, Kable elektryczne, Kable
koncentryczne, Urządzenia do komunikacji wewnętrznej,
Urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, Wykrywacze dymu,
Akumulatory alkaliczne, Akumulatory, elektryczne, Akumulatory niklowo-kadmowe, Akumulatory samochodowe, Akumulatory typu push-on [wciskane], Baterie akumulatorowe
do mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych, Baterie akumulatorowe litowe, Elektryczne akumulatory do zasilania pojazdów elektrycznych, Grodzie akumulatorów elektrycznych,
Ładowarki dla akumulatorów, Rozruszniki akumulatorowe,
Szklane obudowy do akumulatorów, Urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, Urządzenia do ładowania
akumulatorów, Zasilacze przenośne (akumulatory), Kable
rozruchowe do akumulatorów, Akumulatory do pojazdów,
Akumulatory do pojazdów elektrycznych, Akumulatory
do projektorów, Akumulatory, elektryczne, do pojazdów,
Akumulatory energii fotowoltaicznej, Kwasomierze do akumulatorów, Ładowarki do akumulatorów do pojazdów silnikowych, Ładowarki USB, Szybkie ładowarki do urządzeń
mobilnych, Ładowarki, Ładowarki baterii do użytku z telefonami, Ładowarki baterii elektrycznych, Ładowarki do baterii,
Ładowarki do baterii do domowych maszyn do gier wideo,
Ładowarki do baterii do laptopów, Ładowarki do baterii
do tabletów, Ładowarki do baterii słonecznych, Ładowarki
do joysticków, Ładowarki do samochodów elektrycznych,
Ładowarki do smartfonów, Ładowarki do telefonów komórkowych, Ładowarki do telefonów komórkowych, do użytku
w pojazdach, Ładowarki przenośne, Aparatura i urządzenia
do przewodzenia energii elektrycznej, Druty [przewody]
elektryczne, Kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń
informatycznych, audio-video i telekomunikacji, Kable
i przewody elektryczne, Końcówki wtykowe do przewodów elektrycznych, Łączniki do przewodów elektrycznych,
Optyczne włókna przewodzące promienie świetlne [światłowody], Przewody elektryczne do sprzętu do komunikacji,
Przewody instalacji elektrycznych, Przewody komunikacyjne,
Przewody świetlne USB, Przewody USB do telefonów komórkowych, Telefoniczne (Przewody -), Dopasowane pokrowce
na komputery, Pokrowce do tabletów, Pokrowce na kamery, Pokrowce na laptopy, Pokrowce na smartfony, Pokrowce na urządzenia do przechowywania danych, Pokrowce
ochronne na czytniki książek elektronicznych, Pokrowce
z klapką do tabletów, Skórzane pokrowce na smartfony, Wodoodporne pokrowce na smartfony, Ochraniacze na ekran
do smartfonów ze szkła hartowanego, Ciekłokrystaliczne
folie ochronne do smartfonów, Folie ochronne do tabletów,
Folie ochronne dostosowane do smartfonów, Folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, Filtry ekranów komputerowych, Filtry kolorów do ekranów ciekłokrystalicznych [LCD], Filtry optyczne do ekranów, Filtry antyodblaskowe do telewizorów i monitorów komputerowych,
Filtry antyrefleksyjne do telewizorów, Filtry antyrefleksyjne
do monitorów komputerowych, Filtry do aparatów fotograficznych, Filtry do ekranów, Filtry do ekranów komputerów i telewizorów, Filtry do ekranów komputerowych, Filtry
do ekranów przystosowane do telewizorów, Filtry do ekranów przystosowane do monitorów komputerowych, Filtry
do ekranów przystosowane do tabletów, Filtry do ekranów
telewizorów, Pamięci komputerowe [sprzęt komputerowy],
Sprzęt do korzystania z telefonów komórkowych bez użycia
rąk, Sprzęt do magazynowania danych, Futerały przystosowane na sprzęt fotograficzny, Komputery i sprzęt kompu-
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terowy, Mikrochipy [sprzęt komputerowy], Moduły sprzętu
komputerowego do użytku w urządzeniach elektronicznych korzystających z internetu przedmiotów, Myszy [sprzęt
do przetwarzania danych], Monitory [sprzęt komputerowy],
Pamięci do sprzętu do przetwarzania danych, Sprzęt do komunikacji, Sprzęt do przetwarzania danych, Sprzęt komputerowy, Sprzęt laserowy nie do celów medycznych, Sprzęt peryferyjny do komputerów, Sprzęt telekomunikacyjny, Sprzęt
USB [uniwersalnej magistrali szeregowej], Części do komputerów, Części i akcesoria do urządzeń komunikacyjnych,
Komponenty i części do komputerów, Części i akcesoria
do urządzeń audio, Części do okularów, Części i akcesoria
do dekoderów, Słuchawki douszne do użytku z mobilnymi
urządzeniami telekomunikacyjnymi, Sprzęgacze [urządzenia
przetwarzania danych], Pokrowce na urządzenia PDA, Programowalne urządzenia telekomunikacyjne, Programowalne urządzenia sterujące, Przenośne urządzenia pamięci flash,
Peryferyjne urządzenia komputerowe, Czytniki kart, Czytniki
kart chipowych, Czytniki kart elektronicznych, Czytniki kart
IC, Czytniki kart inteligentnych, Diody świecące [LED], Ekrany
dotykowe [elektroniczne], Elektroniczne elementy składowe,
Elektroniczne tabliczki dotykowe [touchpad], Elektryczne
lub elektroniczne moduły kontrolno-sterujące, Urządzenia
monitorujące temperaturę [zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, 35 Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, Usługi
handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, Usługi
handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, Usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, Usługi
handlu detalicznego związane z komputerami, które można
nosić na sobie, Usługi handlu detalicznego w zakresie baterii,
Usługi handlu detalicznego w zakresie akumulatorów, Usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu
komputerowego, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące
inteligentnych zegarków, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z telefonami komórkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grzejnikami.
(210)
(731)
(540)
(540)

523690
(220) 2021 01 27
KUZAK TOMASZ BLUE WAY, Brzesko
(znak słowno-graficzny)
blue way
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(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 19 Piasek do akwariów, Piasek, Piasek do piaskownicy.
523693
(220) 2021 01 27
SUPERBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Superbet - Śląsk jest super!
(510), (511) 41 Administrowanie [organizacja] usługami
rozrywkowymi, Administrowanie [organizacja] grą w pokera, Administrowanie [organizacja] usługami w zakresie gier,
Rozrywka, Rozrywka on-line, Rozrywka interaktywna online,
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Rozrywka w formie telewizyjnych programów informacyjnych, Rozrywka w postaci toczących się teleturniejów, Udostępnianie
rozrywki w formie programów telewizyjnych, Rozrywka podczas przerw w trakcie imprez sportowych, Rozrywka świadczona za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej,
Organizowanie i prowadzenie gier, Bukmacherstwo [przyjmowanie zakładów na wyścigi konne], Usługi organizowania
zakładów, Zakłady konne, Usługi w zakresie zakładów piłkarskich, Usługi w zakresie zakładów sportowych, Usługi w zakresie zakładów sportowych online, Hazard, Usługi hazardowe on-line, Udostępnianie kasyn na cele gier hazardowych,
Usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami
hazardowymi, Udostępnianie obiektów i sprzętu do kasyn
i do gier hazardowych, Organizowanie i prowadzenie loterii,
Usługi kasyn online, Kasyna, Usługi świadczone przez kasyna,
Organizacja imprez sportowych, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki, Przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji.
(210)
(731)

523694
(220) 2021 01 27
SUPERBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Superbet - wygrywanie jest super!
(510), (511) 41 Administrowanie [organizacja] usługami
rozrywkowymi, Administrowanie [organizacja] grą w pokera, Administrowanie [organizacja] usługami w zakresie gier,
Rozrywka, Rozrywka on-line, Rozrywka interaktywna online,
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Rozrywka w formie telewizyjnych programów informacyjnych, Rozrywka w postaci toczących się teleturniejów, Udostępnianie
rozrywki w formie programów telewizyjnych, Rozrywka podczas przerw w trakcie imprez sportowych, Rozrywka świadczona za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej,
Organizowanie i prowadzenie gier, Bukmacherstwo [przyjmowanie zakładów na wyścigi konne], Usługi organizowania
zakładów, Zakłady konne, Usługi w zakresie zakładów piłkarskich, Usługi w zakresie zakładów sportowych, Usługi w zakresie zakładów sportowych online, Hazard, Usługi hazardowe on-line, Udostępnianie kasyn na cele gier hazardowych,
Usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami
hazardowymi, Udostępnianie obiektów i sprzętu do kasyn
i do gier hazardowych, Organizowanie i prowadzenie loterii,
Usługi kasyn online, Kasyna, Usługi świadczone przez kasyna,
Organizacja imprez sportowych, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki, Przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji.

Nr ZT09/2020

(540) (znak słowny)
(540) Superbet - Katowice są super!
(510), (511) 41 Administrowanie [organizacja] usługami
rozrywkowymi, Administrowanie [organizacja] grą w pokera, Administrowanie [organizacja] usługami w zakresie gier,
Rozrywka, Rozrywka on-line, Rozrywka interaktywna online,
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Rozrywka w formie telewizyjnych programów informacyjnych, Rozrywka w postaci toczących się teleturniejów, Udostępnianie
rozrywki w formie programów telewizyjnych, Rozrywka podczas przerw w trakcie imprez sportowych, Rozrywka świadczona za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej,
Organizowanie i prowadzenie gier, Bukmacherstwo [przyjmowanie zakładów na wyścigi konne], Usługi organizowania
zakładów, Zakłady konne, Usługi w zakresie zakładów piłkarskich, Usługi w zakresie zakładów sportowych, Usługi w zakresie zakładów sportowych online, Hazard, Usługi hazardowe on-line, Udostępnianie kasyn na cele gier hazardowych,
Usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami
hazardowymi, Udostępnianie obiektów i sprzętu do kasyn
i do gier hazardowych, Organizowanie i prowadzenie loterii,
Usługi kasyn online, Kasyna, Usługi świadczone przez kasyna,
Organizacja imprez sportowych, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki, Przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji.
(210)
(731)
(540)
(540)

523696
(220) 2021 01 27
GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Lutek

(210)
(731)

(210)
(731)

523695
(220) 2021 01 27
SUPERBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 Płyn do mycia naczyń, Mydło w płynie do mycia naczyń, Preparaty do zmywania naczyń, Detergenty
do zmywania naczyń, Środki czyszcząco-myjące, Środki
czyszczące do celów gospodarstwa domowego, Preparaty
chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, Środki
do polerowania podłóg i mebli, Preparaty do odtłuszczania,
inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, Mydła, Pasty
do zębów, Szampony, Preparaty do prania.
523697
(220) 2021 01 27
Guangzhou Shida Commercial and Trading Co., Ltd,
Guangzhou, CN
(540) (znak słowny)
(540) ROSALIND
(510), (511) 3 Mydła, Środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, Olejki eteryczne, Lakiery do paznokci,
Zestawy kosmetyków, Kosmetyki, Ołówki do brwi, Środki
do usuwania lakierów, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Pomadki do ust, Proszek do polerowania paznokci, Żel do paznokci.
(210)
(731)

(210) 523698
(220) 2021 01 27
(731) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LUTEK
(510), (511) 3 Płyn do mycia naczyń, Mydło w płynie do mycia naczyń, Preparaty do zmywania naczyń, Detergenty
do zmywania naczyń, Środki czyszcząco-myjące, Środki
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czyszczące do celów gospodarstwa domowego, Preparaty
chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, Środki
do polerowania podłóg i mebli, Preparaty do odtłuszczania,
inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, Mydła, Pasty
do zębów, Szampony, Preparaty do prania.
523699
(220) 2021 01 27
DYLYVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DYLYVER
(510), (511) 39 Transport podróżnych taksówką.

(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)
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słowych, Projektowanie maszyn specjalistycznych, Projektowanie narzędzi, Projektowanie naukowe i technologiczne,
Projektowanie produktów przemysłowych, Projektowanie
przyrządów, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
maszyn, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, Usługi inżynieryjne oraz usługi inżynieryjne wspomagane komputerowo, Wzornictwo przemysłowe wspomagane komputerowo.
(210)
(731)
(540)
(540)

523714
(220) 2021 01 26
KARTASZYŃSKI HENRYK PRO-PROJECT, Chełm
(znak słowno-graficzny)
Pro Water

523707
(220) 2021 01 28
KORZENIOWSKI ADRIAN, Wysoka
(znak słowno-graficzny)
ROOTING

(531) 27.05.01
(510), (511) 28 Gry, Gry karciane, Gry memory [gry pamięciowe], Gry (Karty do -), Karty do gry, Pudełka na karty do gry,
Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Puzzle [zabawki], Zabawki, Zabawki edukacyjne, Zabawki w postaci puzzli.
523708
(220) 2021 01 28
INVENIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) invenio
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 37 Informacja o naprawach, Instalacja maszyn,
Instalacja maszyn przemysłowych, Instalacja, konserwacja
i naprawa maszyn, Regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, Regeneracja silników zużytych lub
częściowo zniszczonych, Regeneracja silników, Usługi hydrauliczne, Usługi w zakresie konstrukcji hydraulicznych, Zabezpieczanie przed korozją, 40 Obróbka cieplna powierzchni metali, Obróbka cieplna i nakładanie powłok na stal, Obróbka skrawaniem części dla osób trzecich [usługi warsztatu
mechanicznego], Obróbka i powlekanie powierzchni metalowych, Obróbka metali, Obróbka [obróbka mechaniczna]
metalu, Obróbka powierzchni metalowych przy wykorzystaniu technik szlifowania dokładnego, Chromowanie, Cynowanie, Lutowanie, Spawanie, Platerowanie i laminowanie
metali, Informacje o obróbce materiałów, 42 Badania techniczne, Badania i opracowywanie projektów technicznych,
Badania w dziedzinie mechaniki, Prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, Inżynieria mechaniczna,
Inżynieria (prace inżynieryjne), Inżynieria techniczna, Opracowywanie projektów technicznych, Testowanie materiałów,
Doradztwo techniczne związane z projektowaniem, Doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, Projektowanie konstrukcyjne, Projektowanie części do pojazdów mechanicznych, Projektowanie części do pojazdów lądowych,
Projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, Projektowanie komponentów mechanicznych i mikromechanicznych, Projektowanie konstrukcji, Projektowanie konstrukcji
kratownic przestrzennych, Projektowanie maszyn przemy-

(531) 01.13.15, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia elektroniczne do badania jakości
aparatów diagnostycznych, Oprogramowanie do zdalnej
diagnostyki, Diagnostyczna aparatura testująca.
523719
(220) 2021 01 28
ITNEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHO
(210)
(731)

(531)

01.15.24, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 26.11.06, 26.11.13,
27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki organiczne, Zestawy kosmetyków, Kremy kosmetyczne,
Olejki mineralne [kosmetyki], Środki nawilżające [kosmetyki],
Preparaty nawilżające [kosmetyczne], Kremy kosmetyczne
odżywcze, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kremy
do twarzy [kosmetyki], Kosmetyki w postaci kremów, Olejki
do celów kosmetycznych, Serum do celów kosmetycznych,
Serum do twarzy do celów kosmetycznych, Kosmetyki
do stosowania na skórę, Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, Kremy do twarzy do użytku
kosmetycznego, Perfumy.
(210)
(731)
(540)
(540)

523720
(220) 2021 01 28
TREMET LTD, Londyn, GB
(znak słowno-graficzny)
ULTRAMED

(531) 24.13.01, 24.13.22, 24.01.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 10 Lampy emitujące słoneczne promienie ultrafioletowe do użytku medycznego, Lampy ultrafioletowe
do celów medycznych, Lampy UV do stosowania w medycy-
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nie, 11 Lampy bakteriobójcze, Lampy UV nie do celów medycznych, Lampy ultrafioletowe, nie do celów medycznych,
Sterylizatory ultrafioletowe.
(210) 523734
(220) 2021 01 28
(731) LENTYŃSKI PIOTR GRUPA P4B, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Grupa P4B
(510), (511) 45 Usługi prawne, Doradztwo prawne.
523735
(220) 2021 01 26
KĘPA ANDRZEJ PRYWATNE CENTRUM DIAGNOSTYKI
I TERAPII ADI-MED PRAKTYKA WYJAZDOWA,
Świdnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) medbeauty AESTHETIC CLINIC KEPA
(210)
(731)

Nr ZT09/2020

w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z tkaninami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami naściennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyposażeniem łazienek, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem łazienek.
523737
(220) 2021 01 28
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowny)
(540) FRUGO LODY WARIATY
(510), (511) 30 Lody, lody spożywcze, lody spożywcze
w proszku.

(210)
(731)

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

523738
(220) 2021 01 26
MACIEJEWSKA ADRIANNA, Giedajty
(znak słowno-graficzny)
MINOU MINOU

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 44 Kliniki medyczne, usługi medyczne, usługi medycyny estetycznej, usługi kosmetologii estetycznej,
usługi związane ze zdrowiem, pomoc medyczna.
523736
(220) 2021 01 28
INSTALBUD JANOSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BELLAMICA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Wyposażenie łazienek, Umywalki do łazienek,
Instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, Instalacje łazienkowe, Umywalki łazienkowe, Akcesoria łazienkowe, Armatury łazienkowe, Wanny łazienkowe,
Wanny łazienkowe (Wyposażenie -), Umywalki łazienkowe
na postumencie, Łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, Dozowniki środków dezynfekujących do łazienek, Instalacje łazienkowe do celów sanitarnych, Rozpylacze nakładane na baterie łazienkowe, Umywalki łazienkowe [elementy
instalacji sanitarnych], Armatura łazienkowa do kontroli
wody, Instalacje łazienkowe służące do dostarczania wody,
Szafki łazienkowe z umywalkami [podłączonymi do źródła
wody], Dysze do aparatury łazienkowej, Grzejniki łazienkowe, 35 Sklepowe usługi detaliczne związane z dywanami,
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli,
Usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami naściennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 Plakaty, broszury, fotografie, gazety, karton,
karty pocztowe, katalogi, pudełka kartonowe lub papierowe,
18 Torebki damskie, portfele, 25 Buty na wysokim obcasie,
obuwie damskie, sukienki, damskie kurtki, 35 Doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, Kampanie marketingowe, Marketing internetowy, Negocjowanie kontraktów reklamowych, Produkcja
materiałów reklamowych, Prezentacja firm oraz ich towarów
i usług w Internecie, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń i imprez marketingowych i reklamowych, Produkcja
materiałów reklamowych i reklam, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Promocja sprzedaży,
Tworzenie tekstów reklamowych, Usługi agencji modelek
i modeli, Usługi agencji reklamowych, Usługi informacyjne
dotyczące reklamy, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi w zakresie
oceny marki, Usługi w zakresie marketingu produktów, Usługi zarządzania społecznością online, Wynajem materiałów
reklamowych, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Udzielanie porad dla konsumentów o produktach, Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, Usługi w zakresie zamówień online, Usługi zarządzania
sprzedażą, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
Zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez
sklepy online, Zarządzanie administracyjne zamówieniami
na zakup w ramach usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, Administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi
zarządzania łańcuchem dostaw, Usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej, w szczególności usługi sprzedaży wysyłkowej (także on-line) towarów.
(210)
(731)

523739
(220) 2021 01 26
GRAND ACTIVATED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Hajnówka
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(540) (znak słowny)
(540) WG-12
(510), (511) 1 Węgiel aktywny.
523742
(220) 2021 01 28
INSTALBUD JANOSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSTALBUD

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.05.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Przewody i rury do centralnego ogrzewania,
metalowe, Metalowe rury do drenażu podziemnego, Kabiny kąpielowe metalowe, Metalowe przewody, Kolanka
do rur metalowe, Kominy metalowe, Armatura metalowa
do przewodów sprężonego powietrza, Ekrany paleniskowe,
Kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, Pręty metalowe do lutowania i spawania, Osłony do rur metalowe, Przewody sprężonego powietrza (Armatura do -) metalowa,
Przewody centralnego ogrzewania, metalowe, Przewody
metalowe do instalacji wentylacyjnych, Przewody metalowe do instalacji klimatyzacyjnych, Przewody metalowe
do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, Przewody
wodociągowe, metalowe, Rury i rurki metalowe, Dachowe
rynny metalowe, Drzwi (Zasuwy do -) metalowe, Ręczne
zawory metalowe, Zawory do rur drenażowych metalowe, Zawory wodociągowe metalowe, Zbiorniki metalowe,
Metalowe złączki do rur, Przewody wodociągowe (Zawory
do -) metalowe, 8 Gwintownice [narzędzia ręczne], Klucze
płaskie, Przyrządy do cięcia kątowego [narzędzia ręczne],
Ręczne narzędzia do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, Narzędzia ręczne do cięcia płytek, Wiertła, 11 Armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa
do urządzeń gazowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, Bidety, Bojlery grzewcze, Bojlery gazowe, Bojlery elektryczne, Grzejniki do centralnego ogrzewania, Elementy grzejne, Grzałki nurnikowe,
Konwektory [grzejniki], Hydranty, Kabiny natryskowe, Ręczne zawory hydrauliczne, Zawory [akcesoria hydrauliczne],
Urządzenia do kąpieli, Miski klozetowe, Natryski, prysznice,
Nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, Aparatura i maszyny do oczyszczania powietrza, Urządzenia
do oczyszczania wody ściekowej, Instalacje do ogrzewania
wodnego, Urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, Palniki olejowe, Przenośne palniki gazowe,
Pisuary, Płuczki ustępowe (Zbiorniki do -), Przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, Armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów
wodnych lub gazowych, Rury będące częściami instalacji
sanitarnych, Sanitarna (Instalacje i aparatura -), Sedesy
z czyszczącym strumieniem wody, Umywalki łazienkowe,
Elektryczne urządzenia kuchenne do gotowania, Elektryczne płyty opiekające [urządzenia kuchenne], Uszczelki
do kranów wodociągowych, Wanny łazienkowe, Wężownice będące częściami instalacji grzewczych, Wężownice
będące elementami instalacji chłodzących, Wężownice
będące elementami instalacji destylacyjnych, Wężownice
chłodzące, Wężownice [części instalacji destylacyjnych,
grzewczych lub chłodniczych], Wężownice grzejne, Zasobniki ciepła, Zawory do rur, Ciśnieniowe zbiorniki wody,
Zbiorniki do płuczek ustępowych, Zlewozmywaki, Palniki,
Kabiny kąpielowe, 19 Rury sztywne, niemetalowe, Rury wo-
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dociągowe niemetalowe, Kominy niemetalowe, Kształtki
rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, Przewody odpowietrzające (niemetalowe), Przewody niemetalowe do wypływu wody, Przewody z tworzyw sztucznych do odwadniania, Przewody wodne z tworzyw sztucznych na dachy, Rury
drenażowe niemetalowe, Rury (Spustowe -) niemetalowe,
Niemetalowe rury spustowe, Rynny (Dachowe -) niemetalowe, Rynny niemetalowe, Zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, 35 Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
sanitarnymi.
(210)
(731)
(540)
(540)

523752
(220) 2021 01 28
BISICKY EWELINA THE BAD HOMBRE, Limanowa
(znak słowno-graficzny)
THE BAD HOMBRE

(531) 27.05.01, 03.01.04, 03.01.16
(510), (511) 14 Kamienie szlachetne, Perły, Metale szlachetne
i ich imitacje, 25 Odzież męska, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Odzież dziecięca.
(210)
(731)
(540)
(540)

523754
(220) 2021 01 28
NOLBERT MARIUSZ, Zgorzelec
(znak słowno-graficzny)
MBB WEAR MR.BILLBORBI BRAND

(531) 04.03.19, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Body [odzież], Chusty [odzież], Części odzieży,
obuwia i nakryć głowy, Daszki [odzież], Dolne części ubrań
[odzież], Duże luźne kaptury [odzież], Dzianina [odzież], Fartuchy [odzież], Fulary [artykuły odzieżowe], Golfy [odzież],
Kaptury [odzież], Kieszenie do odzieży, Komplety do biegania [odzież], Komplety do joggingu [odzież], Komplety
odzieżowe ze spodenkami, Kurtki jako odzież sportowa,
Kurtki [odzież], Kurtki pikowane [odzież], Maski ochronne
[modna odzież], Maski ochronne [odzież], Narzutki na ramiona [odzież], Nauszniki [odzież], Nieprzemakalna odzież
wierzchnia, Ocieplacze na kolana [odzież], Ocieplacze
na ręce [odzież], Odzież codzienna, Odzież damska, Odzież

118

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

dziecięca, Odzież dziewczęca, Odzież dla chłopców, Odzież
dla kierowców samochodowych, Odzież dla małych dzieci, Odzież do biegania, Odzież do spania, Odzież do sztuk
walki, Odzież do tenisa, Odzież do uprawiania judo, Odzież
do uprawiania zapasów, Odzież dziana, Odzież dżinsowa,
Odzież gimnastyczna, Odzież golfowa, inna niż rękawiczki, Odzież gotowa, Odzież haftowana, Odzież jedwabna,
Odzież kaszmirowa, Odzież lniana, Odzież męska, Odzież
męska, damska i dziecięca, Odzież nieprzemakalna, Odzież
o termoizolacyjnych właściwościach, Odzież pluszowa,
Odzież przeciwdeszczowa, Odzież rekreacyjna, Odzież
robocza, Odzież skórzana, Odzież sportowa, Odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa], Odzież taneczna,
Odzież tkana, Odzież treningowa, Odzież w stylu sportowym, Odzież wełniana, Odzież wiatroszczelna, Odzież
wierzchnia dla chłopców, Odzież wierzchnia dla dziewcząt,
Odzież wieczorowa, Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież
wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla mężczyzn,
Odzież wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, Odzież wodoodporna, Odzież z diodami elektroluminescencyjnymi LED, Odzież z imitacji skóry,
Odzież ze skóry, Ogrzewacze rąk [odzież], Okrycia wierzchnie [odzież], Opaski na głowę [odzież], Opaski na szyję [części odzieży], Paski materiałowe [odzież], Paski [odzież], Pasy
do przechowywania pieniędzy [odzież], Pasy przez ramię
do odzieży, Pikowane kurtki [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Rękawiczki jako odzież, Rękawiczki [odzież],
Skóra (odzież ze -), Spodnie do joggingu [odzież], Stroje
ludowe [odzież], Swetry [odzież], Szale boa [odzież], Szaliki
[odzież], Szorty [odzież], Sztormiaki [odzież], Topy [odzież],
Tradycyjna odzież japońska, Wstawki [części odzieży],
Wstawki do bielizny [części odzieży], Wstawki do skarpetek stopek [części odzieży], Wstawki pod pachy [części
do odzieży], Zestawy typu „bliźniak” [odzież], 35 Usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi sklepów
detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 40 Aplikacja monogramów na odzież, Barwienie odzieży, Barwienie
tkanin lub odzieży, Dekatyzacja artykułów odzieżowych,
Dekatyzacja odzieży, Fotograficzne wytrawianie artykułów
odzieżowych, Impregnowanie ognioodporne odzieży, Impregnowanie wodoodporne odzieży, Kurczenie artykułów
odzieżowych, Nadrukowywanie, na zamówienie, ozdobnych wzorów na odzież, Obróbka artykułów odzieżowych
poprzez zaprasowanie na stałe, Obróbka i przetwarzanie
odzieży do celów recyklingu, Obróbka mająca na celu uzyskanie niegniotliwości odzieży, Obróbka odzieży poprzez
zaprasowanie na stałe, Obróbka odzieży w celu zabezpieczenia przed pleśnią, Prasowanie [kształtowanie] odzieży,
Prasowanie na gorąco odzieży [kształtowanie odzieży],
Przeróbki odzieży, Przeróbki odzieży [produkcja na zamówienie], Recykling odzieży, Szycie odzieży na miarę, Usługi
w zakresie dekatyzacji odzieży, Wybielanie odzieży.
(210) 523760
(220) 2021 01 28
(731) KĄCKI JAKUB, Kiekrz
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT09/2020

(540) P PETROLIZED

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 39 Wynajem samochodów, Organizowanie wynajmu samochodów, Usługi wynajmu pojazdów samochodowych, Usługi agencji rezerwującej wynajem samochodów, Usługi rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów,
Udzielanie informacji związanych z usługami wynajmu samochodów, Udzielanie informacji o samochodach do wynajęcia za pośrednictwem Internetu, Wypożyczanie samochodów, Rezerwacja wypożyczanych samochodów, Usługi
w zakresie wypożyczania samochodów, Usługi w zakresie
wypożyczania pojazdów samochodowych.
523771
(220) 2021 01 27
AZ AURUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AZ AURUM NUMIZMATYKA ADAM ZIELIŃSKI
(210)
(731)

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 Monety, monety pamiątkowe, złote monety, monety do kolekcjonowania, monety ze złota, monety
niesłużące do płacenia, monety z metali szlachetnych, metale szlachetne, przetworzone lub półprzetworzone metale
szlachetne, metale szlachetne nieprzetworzone lub półprzetworzone, złoto, złoto w sztabach, złoto nieobrobione lub
półobrobione, złoto nieprzetworzone lub kute, złoto i jego
stopy, zestawy monet do celów kolekcjonerskich, numizmaty, 16 Albumy na monety, albumy kolekcjonerskie, maty
(podstawki) na monety, klasery, 20 Pudełka, opakowania
na monety kolekcjonerskie z drewna lub tworzyw sztucznych, 35 Usługi handlu detalicznego wyrobów numizmatycznych oraz akcesoriów numizmatycznych (m.in. rękawiczki kolekcjonera, lupy numizmatyczne), antyków, w tym online, usługi w zakresie reklamy, promocji, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, 36 Usługi w zakresie wyceny
zbiorów numizmatycznych, antyków, dzieł sztuki, 42 Ekspertyzy w zakresie działalności numizmatycznej, identyfikacji
i stwierdzania autentyczności zbiorów numizmatycznych.
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523772
(220) 2021 01 27
AZ AURUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 26.02.01, 29.01.02, 29.01.11
(510), (511) 14 Monety, monety pamiątkowe, złote monety, monety do kolekcjonowania, monety ze złota, monety
niesłużące do płacenia, monety z metali szlachetnych, metale szlachetne, przetworzone lub półprzetworzone metale
szlachetne, metale szlachetne nieprzetworzone lub półprzetworzone, złoto, złoto w sztabach, złoto nieobrobione lub
półobrobione, złoto nieprzetworzone lub kute złoto i jego
stopy, zestawy monet do celów kolekcjonerskich, numizmaty, 16 Albumy na monety, albumy kolekcjonerskie, maty
(podstawki) na monety, klasery, 20 Pudełka, opakowania
na monety kolekcjonerskie z drewna lub tworzyw sztucznych, 35 Usługi handlu detalicznego wyrobów numizmatycznych oraz akcesoriów numizmatycznych (m.in. rękawiczki kolekcjonera, lupy numizmatyczne), antyków, w tym online, usługi w zakresie reklamy, promocji, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, 36 Usługi w zakresie wyceny
zbiorów numizmatycznych, antyków, dzieł sztuki, 42 Ekspertyzy w zakresie działalności numizmatycznej, identyfikacji
i stwierdzania autentyczności zbiorów numizmatycznych.
(210) 523777
(220) 2021 01 27
(731) GRĄCIAK-MAKOWSKA ANNA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) FLUFF
(510), (511) 25 Kurtki puchowe, Kamizelki puchowe, Ponczo przeciwdeszczowe, Spodnie przeciwdeszczowe, Obuwie przeciwdeszczowe, Kombinezony przeciwdeszczowe,
Odzież przeciwdeszczowa, Kapelusze przeciwdeszczowe,
Okrycia przeciwdeszczowe, Stroje przeciwdeszczowe, Płaszcze przeciwdeszczowe, Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, spodnie puchowe, Spodnie puchowe, kombinezony
puchowe, śpiwory puchowe, Czapki puchowe, rękawice puchowe, płaszcze puchowe, czapki wełniane, szaliki wełniane,
rękawice wełniane.
(210)
(731)
(540)
(540)

523779
(220) 2021 01 27
OCIEPA ANNA NIERUCHOMOŚCI INVESTOR, Opole
(znak słowno-graficzny)
investor nieruchomości

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, materiały reklamowe,
ogłoszenia reklamowe, organizowanie wystaw handlowych
lub reklamowych, ogłoszenia i plakaty reklamowe, reklama
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radiowa i telewizyjna, reklamy prasowe i korespondencyjne,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, informacja handlowa, udzielanie licencji na towary i usługi dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób
trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą, 36 Agencje
kredytowe, agencje mieszkaniowe, agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, doradztwo w sprawach finansowych, dzierżawa majątku nieruchomego, inwestycje kapitałowe, kaucje gwarancyjne, kredyty, zarządzanie, dzierżawa,
wycena majątku nieruchomego, pośrednictwo w majątku
nieruchomym, umowy kredytowe, wycena nieruchomości,
wynajmowanie mieszkań i powierzchni biurowych, 37 Budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe, nadzór budowlany, budowa i konserwacja rurociągów, doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa, instalowanie drzwi i okien,
instalacje budowlane, izolowanie budynków, tynkowanie,
tapetowanie i malowanie, rozbiórka budynków, układanie
nawierzchni drogowych, zabezpieczenia budynków przed
wilgocią, wynajem sprzętu budowlanego, montaż i demontaż rusztowań.
(210)
(731)
(540)
(540)

523782
(220) 2021 01 27
KOLASA MAREK EDMAR, Kielce
(znak słowno-graficzny)
eAgent.pl Pierwszy Agent Online

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.03
(510), (511) 36 Administrowanie domami czynszowymi,
Agencje kredytowe, Agencje nieruchomości, Agencje ściągania wierzytelności, Analizy finansowe, Bankowość hipoteczna, Bankowość online, Crowdfunding, Depozyty kosztowności, Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, Doradztwo w zakresie
długów, Dzierżawa gospodarstw rolnych, Emisja bonów
wartościowych, Emisja czeków podróżnych, Emisja kart kredytowych, Faktoring, Finansowa wycena drewna na pniu,
Finansowe izby rozrachunkowe, Fundusze inwestycyjne
wzajemne, Gwarantowanie ubezpieczeń na życie, Handel
walutami i wymiana walut, Inwestycje finansowe, Inwestycje
kapitałowe, Leasing finansowy, Maklerstwo, Notowania giełdowe, Ocena finansowa aktywów własności intelektualnej,
Ocena finansowa kosztów rozwoju w odniesieniu do przemysłu naftowego, gazowego i wydobywczego, Opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, Organizacja
zbiórek pieniężnych, Organizowanie finansowania projektów
budowlanych, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pobieranie czynszu, Pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje],
Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w obrocie
akcjami i obligacjami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, Powiernictwo, Pożyczanie pod zastaw, Pożyczki [finansowanie], Pożyczki ratalne, Przetwarzanie płatności
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dokonanych za pomocą kart debetowych, Przetwarzanie
płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, Sponsorowanie finansowe, Szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], Transakcje finansowe, Transfer elektroniczny
środków pieniężnych, Transfery elektroniczne wirtualnych
walut, Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, Udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, Udzielanie informacji finansowych, Udzielanie
rabatów w uczestniczących obiektach innych osób poprzez
wykorzystanie karty członkowskiej, Usługi aktuarialne, Usługi
badań dotyczących finansów, Usługi banków oszczędnościowych, Usługi depozytów sejfowych, Usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, Usługi finansowania, Usługi funduszy
zapomogowych, Usługi gwarancyjne, Usługi gwarantowania
ubezpieczeń morskich, Usługi gwarantowania ubezpieczeń
od pożarów, Usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, Usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych,
Usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, Usługi portfela
elektronicznego (usługi w zakresie płatności), Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, Usługi ubezpieczeniowe,
Usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, Usługi związane
z majątkiem nieruchomym, Weryfikacja czeków, Wycena antyków, Wycena biżuterii, Wycena dzieł sztuki, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Wycena
finansowa wełny, Wycena nieruchomości, Wycena zbiorów
numizmatycznych, Wycena znaczków, Wyceny finansowe
w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, Wyceny fiskalne, Wymiana finansowa waluty wirtualnej, Wynajem biur do coworkingu, Wynajem mieszkań, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem zakwaterowania [mieszkania],
Zarządzanie finansami, Zarządzanie finansowe płatnościami
z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie nieruchomością, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne.
(210)
(731)
(540)
(540)

523785
(220) 2021 01 29
GOŹLIŃSKI MARCIN GOMAR, Chrościce
(znak słowno-graficzny)
KIDS WORLD

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Jogurty smakowe, Jogurty pitne, Jogurty
o niskiej zawartości tłuszczu, Jogurty o smaku owocowym,
Gęsta, tłusta śmietana (crème fraîche), Dipy na bazie produktów mlecznych, Dipy serowe, Desery wykonane z produktów mlecznych, Desery na bazie sztucznego mleka,
Desery mleczne, Desery jogurtowe, Bita śmietana, Biały
miękki ser twarogowy, Mleko kokosowe, Mleko kokosowe
do stosowania jako napój, Mleko kokosowe [napój], Mleko
kokosowe w proszku, Koktajle mleczne, Mleczne produkty,
Mleko z orzeszków ziemnych, Mleko kozie w proszku, Mleko
odtłuszczone, Mleko organiczne, Mleko sojowe w proszku,
Mleko w proszku do celów spożywczych, Mleko w proszku o różnych smakach, do przyrządzania napojów, Napoje
na bazie mleka o smaku czekolady, Napoje na bazie mleka
orzechowego, Napoje na bazie mleka zawierające sok owocowy, Napoje mleczne zawierające owoce, Napoje mleczne
z przewagą mleka, Napoje mleczne z kakao, Napoje mleczne o smaku kakaowym, Napoje mleczne aromatyzowane,
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Napoje z produktów mlecznych, Paluszki serowe, Produkty
serowarskie, Płatki z brzoskwini, Płatki z kiwi, Płatki jabłkowe, 30 Zbożowe (płatki -), Płatki zbożowe, Płatki zbożowe
gotowe do spożycia, Płatki śniadaniowe, Płatki śniadaniowe
zawierające owoce, Płatki śniadaniowe zawierające miód,
Płatki śniadaniowe zawierające błonnik, Płatki śniadaniowe
zawierające mieszankę owoców i błonnika, Płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, Płatki śniadaniowe na ciepło, Płatki
śniadaniowe o smaku miodu, Płatki jęczmienne, Płatki owsiane i pszeniczne, Batony czekoladowe, Batoniki z nadzieniem
czekoladowym, Batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, Batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, Batoniki z polewą czekoladową, Batoniki nugatowe
w polewie czekoladowej, Batony zbożowe i energetyczne,
Produkty zbożowe w postaci batonów, Chrupki kukurydziane, Chrupki z pełnego ziarna pszenicy, Chrupki kukurydziane
o smaku sera, Chrupki serowe w kształcie kulek [przekąski],
Chrupki ryżowe w kształcie kulek (arare), Chrupki zbożowe,
Chrupki ryżowe, Chrupki serowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z produktami mlecznymi.
(210)
(731)
(540)
(540)

523786
(220) 2021 01 29
BUŁACH MIROSŁAW PHU MIREX, Międzyrzecz
(znak słowno-graficzny)
PERFORMANCE

(531) 26.11.02, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 27 Dywaniki podłogowe do samochodów, Dywany, Dywaniki i maty samochodowe, Dywany [tekstylne],
Dywany, chodniki i maty.
523794
(220) 2021 01 29
POLSKA KORPORACJA RECYKLINGU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polska Korporacja Recyklingu
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.13, 05.03.15, 15.07.01
(510), (511) 1 Nieprzetworzone tworzywa sztuczne, Tworzywa sztuczne w postaci dyspersji, Tworzywa sztuczne
w postaci płynów, Tworzywa sztuczne w postaci mas, Tworzywa sztuczne w postaci granulek, Tworzywa sztuczne
w postaci pastylek, Tworzywa sztuczne w postaci pianek,
Tworzywa sztuczne w postaci płatków, Tworzywa sztuczne w postaci emulsji, Tworzywa sztuczne w formie żelu,
Nieprzetworzone tworzywa sztuczne do użytku przemysłowego, Tworzywa sztuczne w postaci surowej, Wszystkie
wymienione produkty otrzymane w wyniku recyklingu,
6 Metale w formie sproszkowanej [metale sproszkowane],
Metale nieszlachetne surowe lub półprzetworzone, Żelazo granulowane, 17 Tworzywa sztuczne półprzetworzone, Tworzywa sztuczne z odzysku, Kompozyty z tworzyw
sztucznych po recyklingu, Materiały z tworzyw sztucznych
pochodzące z recyklingu, do użytku w produkcji, 39 Zbiór
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odpadów, Usuwanie odpadów, Składowanie odpadów,
Transport odpadów, Gromadzenie odpadów, Usługi transportu niebezpiecznych odpadów, Składowanie niebezpiecznych materiałów, 40 Recykling zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, Przetwarzanie odpadów
w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Recykling złomu, Obróbka [recykling] niebezpiecznych
produktów, Recykling odpadów i śmieci, Sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu [przetwarzanie], Recykling papieru, Recykling chemikaliów, Recykling tworzyw sztucznych, Obróbka i recykling opakowań,
Usuwanie przemysłowych odpadów toksycznych, Obróbka
niebezpiecznych materiałów, 42 Badania biotechnologiczne, Badania i analizy naukowe, Badania naukowe i przemysłowe, Badania z zakresu analizowania odpadów.
(210)
(731)
(540)
(540)

523796
(220) 2021 01 29
JASZCZAK RAFAŁ KRZYSZTOF, Chyliczki
(znak słowno-graficzny)
Comfort RESIDENCE

(531)

26.01.06, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05,
29.01.15
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie nieruchomościami, Administrowanie nieruchomościami, Agencje nieruchomości, Agencje
mieszkaniowe (nieruchomości), Usługi agencji pośrednictwa
nieruchomości mieszkaniowych, Agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, Biura pośrednictwa handlu
nieruchomościami, 37 Budowanie nieruchomości, Budowa
nieruchomości [budownictwo], Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa
budynków mieszkalnych i komercyjnych.
523797
(220) 2021 01 29
KRISHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zaczernie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRISHOME
(210)
(731)

nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, Administrowanie nieruchomościami, Dostarczanie informacji
dotyczących nieruchomości, Finansowanie nieruchomości,
Wycena nieruchomości, Wynajem nieruchomości, Usługi
zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi
doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości,
Usługi kredytowania nieruchomości, Ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], 37 Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa
domów na zamówienie, Usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych.
(210) 523801
(220) 2021 01 29
(731) WÓJCIK MATEUSZ, Sępólno Krajeńskie
(540) (znak słowny)
(540) Mateusz Piotr Wójcik Budowa Marzeń
(510), (511) 42 Projektowanie domów, Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych, Projektowanie stron
domowych i stron internetowych, Usługi w zakresie projektowania domów, Pomiary geodezyjne, Pomiary geofizyczne,
Ekspertyzy geologiczne, Badania geologiczne, Projektowanie pomiarów geodezyjnych, Badania geologiczne działek
budowlanych, Oceny i badania geologiczne, Projektowanie
pomiarów geologicznych, Usługi badań geofizycznych, Analiza próbek geologicznych, Badania geologiczne, Eksploracja
geologiczna, Usługi w zakresie badań geofizycznych, Usługi w zakresie miernictwa geodezyjnego, Usługi w zakresie
pomiarów geofizycznych w odwiertach, Usługi doradcze
w zakresie planowania geograficznego, Doradztwo projektowe, Planowanie projektu, Projektowanie budynków, Usługi
doradcze w zakresie projektowania, Projektowanie systemów oprogramowania graficznego, Usługi projektowania
wspomaganego komputerowo w zakresie projektów budowlanych, Usługi opracowywania projektów technicznych,
Poszukiwania geologiczne [ekspertyzy, pomiary], Pomiary
lub badania geologiczne, Skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie pomiarów geofizycznych, Opracowywanie projektów technicznych, Usługi projektowania map, Projektowanie budowlane, Projektowanie urbanistyczne, Usługi
w zakresie inżynierii budowlanej, Usługi w zakresie projektowania budynków, Usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, Usługi doradztwa technicznego w zakresie
inżynierii budowlanej.
523808
(220) 2021 01 29
INSTALBUD JANOSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BELLAMICA Z MIŁOŚCI DO ŁAZIENEK

(210)
(731)

(531) 05.01.01, 05.01.04, 05.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości,
Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, Zarządzanie mieszkaniami, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, 36 Agencje nieruchomości, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji nieruchomości
związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Wyposażenie łazienek, Umywalki do łazienek,
Instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, Instalacje łazienkowe, Umywalki łazienkowe, Akcesoria łazienkowe, Armatury łazienkowe, Wanny łazienkowe,
Wanny łazienkowe (Wyposażenie -), Umywalki łazienkowe
na postumencie, Łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, Dozowniki środków dezynfekujących do łazienek, Instalacje łazienkowe do celów sanitarnych, Rozpylacze nakładane na baterie łazienkowe, Umywalki łazienkowe [elementy
instalacji sanitarnych], Armatura łazienkowa do kontroli
wody, Instalacje łazienkowe służące do dostarczania wody,
Szafki łazienkowe z umywalkami [podłączonymi do źródła
wody], Dysze do aparatury łazienkowej, Grzejniki łazienkowe, 35 Sklepowe usługi detaliczne związane z dywanami,
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli,
Usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami naściennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z tkaninami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami naściennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyposażeniem łazienek, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem łazienek.
(210)
(731)
(540)
(540)

523809
(220) 2021 01 27
FELDMAN MATEUSZ FOODLAB, Kluczbork
(znak słowno-graficzny)
fit catering

(531) 05.03.11, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
Usługi kateringowe obwoźne, Catering.
523810
(220) 2021 01 29
INSTALBUD JANOSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Amadeo

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Wyposażenie łazienek, Umywalki do łazienek,
Instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, Instalacje łazienkowe, Umywalki łazienkowe, Akce-

Nr ZT09/2020

soria łazienkowe, Armatury łazienkowe, Wanny łazienkowe,
Wanny łazienkowe (Wyposażenie -), Umywalki łazienkowe
na postumencie, Łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, Dozowniki środków dezynfekujących do łazienek, Instalacje łazienkowe do celów sanitarnych, Rozpylacze nakładane
na baterie łazienkowe, Umywalki łazienkowe [elementy instalacji sanitarnych], Armatura łazienkowa do kontroli wody,
Instalacje łazienkowe służące do dostarczania wody, Szafki
łazienkowe z umywalkami [podłączonymi do źródła wody],
Dysze do aparatury łazienkowej, Grzejniki łazienkowe, Baterie
kranowe, Baterie prysznicowe, Baterie do umywalek, Baterie
do wanien, Jednouchwytowe baterie umywalkowe, 19 Płytki ceramiczne, Ceramiczne płytki podłogowe, Glazurowane
ceramiczne płytki podłogowe, Ceramiczne płytki ścienne,
Ścienne płytki ceramiczne, Płytki ceramiczne na podłogi,
Glazurowane ceramiczne płytki ścienne, Ceramiczne płytki
na ściany zewnętrzne, Ceramiczne płytki na podłogi wewnętrzne, Płytki ceramiczne na ściany wewnętrzne, Ceramiczne płytki podłogowe do budynków, Ceramiczne płytki
na podłogi zewnętrzne, Płytki ceramiczne do podłóg i okładzin, Płytki ceramiczne do podłóg i wykładziny.
(210) 523811
(220) 2021 01 29
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) ZMAX
(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, Mineralne suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety
zawierające drożdże, Suplementy diety zawierające glukozę,
Suplementy diety zawierające białko, Suplementy diety zawierające enzymy, Suplementy diety zawierające alginiany,
Suplementy diety zawierające lecytynę, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy diety z białkiem sojowym, Suplementy
diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku
dietetycznego, Suplementy diety sporządzone głównie
z minerałów, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Lecznicze napoje mineralne, Dietetyczne dodatki
do żywności, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Dodatki
dietetyczne w formie napojów, Suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Tabletki witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety,
Tabletki wspomagające odchudzanie, Preparaty medyczne
do odchudzania, Preparaty pobudzające apetyt, Batony
energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające
dodatki odżywcze, Dodatki odżywcze.
(210) 523813
(220) 2021 01 29
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) ADAPTO MAX
(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, Mineralne suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety
zawierające drożdże, Suplementy diety zawierające glukozę,
Suplementy diety zawierające białko, Suplementy diety zawierające enzymy, Suplementy diety zawierające alginiany,
Suplementy diety zawierające lecytynę, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy diety z białkiem sojowym, Suplementy
diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku
dietetycznego, Suplementy diety sporządzone głównie
z minerałów, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Lecznicze napoje mineralne, Dietetyczne dodatki
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do żywności, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Dodatki
dietetyczne w formie napojów, Suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Tabletki witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety,
Tabletki wspomagające odchudzanie, Preparaty medyczne
do odchudzania, Preparaty pobudzające apetyt, Batony
energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające
dodatki odżywcze, Dodatki odżywcze.
523815
(220) 2021 01 29
INSTALBUD JANOSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSTALBUD.. i dalej nie szukaj!
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13, 26.05.06
(510), (511) 6 Przewody i rury do centralnego ogrzewania,
metalowe, Metalowe rury do drenażu podziemnego, Kabiny
kąpielowe metalowe, Metalowe przewody, Kolanka do rur
metalowe, Kominy metalowe, Armatura metalowa do przewodów sprężonego powietrza, Armatura metalowa do przewodów do sprężonego powietrza, Ekrany paleniskowe,
Kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, Pręty metalowe
do lutowania i spawania, Osłony do rur metalowe, Przewody
sprężonego powietrza (Armatura do -) metalowa, Przewody
centralnego ogrzewania, metalowe, Przewody metalowe
do instalacji wentylacyjnych, Przewody metalowe do instalacji
klimatyzacyjnych, Przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, Przewody wodociągowe, metalowe,
Rury i rurki metalowe, Dachowe rynny metalowe, Drzwi (Zasuwy do -) metalowe, Ręczne zawory metalowe, Zawory do rur
drenażowych metalowe, Zawory wodociągowe metalowe,
Zbiorniki metalowe, Metalowe złączki do rur, Przewody wodociągowe (Zawory do -) metalowe, 8 Gwintownice [narzędzia
ręczne], Klucze płaskie, Przyrządy do cięcia kątowego [narzędzia ręczne], Ręczne narzędzia do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, Narzędzia ręczne do cięcia płytek,
Wiertła, 11 Armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur
wodnych i gazowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa
do urządzeń gazowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, Bidety, Bojlery grzewcze,
Bojlery gazowe, Bojlery elektryczne, Grzejniki do centralnego
ogrzewania, Elementy grzejne, Grzałki nurnikowe, Konwektory [grzejniki], Hydranty, Kabiny natryskowe, Ręczne zawory
hydrauliczne, Zawory [akcesoria hydrauliczne], Urządzenia
do kąpieli, Miski klozetowe, Natryski, prysznice, Nawilżacze
do grzejników centralnego ogrzewania, Aparatura i maszyny do oczyszczania powietrza, Urządzenia do oczyszczania
wody ściekowej, Instalacje do ogrzewania wodnego, Urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, Palniki
olejowe, Przenośne palniki gazowe, Pisuary, Płuczki ustępowe
(Zbiorniki do -), Przewody i urządzenia do transportu gazów
spalinowych, Armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, Rury będące częściami instalacji sanitarnych, Sanitarna (Instalacje i aparatura -), Sedesy z czyszczącym strumieniem wody, Umywalki
łazienkowe, Elektryczne urządzenia kuchenne do gotowania,
Elektryczne płyty opiekające [urządzenia kuchenne], Uszczelki
do kranów wodociągowych, Wanny łazienkowe, Wężownice
będące częściami instalacji grzewczych, Wężownice będące
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elementami instalacji chłodzących, Wężownice będące elementami instalacji destylacyjnych, Wężownice chłodzące,
Wężownice [części instalacji destylacyjnych, grzewczych lub
chłodniczych], Wężownice grzejne, Zasobniki ciepła, Zawory
do rur, Ciśnieniowe zbiorniki wody, Zbiorniki do płuczek ustępowych, Zlewozmywaki, Palniki, Kabiny kąpielowe, 19 Rury
sztywne, niemetalowe, Rury wodociągowe niemetalowe, Kominy niemetalowe, Kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, Przewody odpowietrzające (niemetalowe), Przewody
niemetalowe do wypływu wody, Przewody z tworzyw sztucznych do odwadniania, Przewody wodne z tworzyw sztucznych na dachy, Rury drenażowe niemetalowe, Rury (Spustowe
-) niemetalowe, Niemetalowe rury spustowe, Rynny (Dachowe
-) niemetalowe, Rynny niemetalowe, Zawory wodociągowe
niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
sanitarnymi.
(210) 523816
(220) 2021 01 29
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) FRUIT SPLASH
(510), (511) 29 Galaretki, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty
owocowe i warzywne, Galaretki owocowe, Galaretki z warzyw, Warzywa suszone, Warzywa przetworzone, Warzywa
liofilizowane, Warzywa marynowane, Suszone owoce, Skórki
owocowe, Słodkie nadzienia z owoców, Substytuty mięsa
na bazie warzyw, Sałatki owocowe, Rodzynki, Przystawki
na bazie warzyw, Przetworzone buraki, Przetwory owocowe
[dżemy], Przeciery owocowe, Proszki owocowe, Produkty
z suszonych owoców, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski z owoców, Owoce marynowane, Owoce przetworzone,
Owoce w plasterkach, konserwowe, Owoce w puszkach,
Owocowe nadzienia do ciast, Pektyna owocowa, Owoce aromatyzowane, Owoce glazurowane, Owoce konserwowane
w alkoholu, Owoce konserwowane, Orzechy jadalne, Miąższ
owoców, Mieszanki warzywne, Mrożone owoce, Krojone
owoce, Kompozycje owoców przetworzonych, Koncentraty
na bazie owoców przeznaczone do gotowania, Koncentraty
na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, Koncentraty
soków warzywnych do konsumpcji, Gotowane owoce, Chipsy owocowe, Kisiele.
(210)
(731)
(540)
(540)

523819
(220) 2021 01 29
LEWICKI JAKUB, Radom
(znak słowno-graficzny)
AFF IMPORT

(531) 26.01.01, 26.01.18, 26.01.19, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi importowe w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów
sportowych, Usługi importowe w zakresie zabawek, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie zabawek, Usługi importowe
w zakresie akcesoriów do smartfonów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów do smartfonów, Usługi importowe w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży
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hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi importowe w zakresie akcesoriów rowerowych, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie akcesoriów rowerowych, Usługi importowe w zakresie wyposażania wnętrz, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie wyposażania wnętrz, Usługi importowe w zakresie urządzeń elektronicznych, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie urządzeń elektronicznych, Usługi importowe w zakresie przyborów kosmetycznych, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie przyborów kosmetycznych.
523823
(220) 2021 01 29
MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) RAPHASALIV
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne, Suplementy diety dla ludzi, Zioła lecznicze, Zioła
lecznicze suszone lub zakonserwowane.

Nr ZT09/2020

523827
(220) 2021 01 29
TEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Suwałki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEDI DYSTRYBUCJA

(210)
(731)

(210)
(731)

523824
(220) 2021 01 29
MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) CHOLESTELIV
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne, Suplementy diety dla ludzi, Zioła lecznicze, Zioła
lecznicze suszone lub zakonserwowane.
(210)
(731)

523825
(220) 2021 01 29
MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) PROTRAVIT
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne, Suplementy diety dla ludzi, Zioła lecznicze, Zioła
lecznicze suszone lub zakonserwowane.

(531)

27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.18, 24.15.13, 26.04.02,
26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej produktów spożywczych i napojów w tym wody, soków, piwa i napojów
alkoholowych, 39 Usługi dystrybucyjne, dystrybucja surowców i towarów, Magazynowanie towarów.
523828
(220) 2021 01 29
NTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marcinowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Active Plast

(210)
(731)

(210)
(731)

(210) 523826
(220) 2021 01 29
(731) KLEPACKI MIŁOSŁAW, Borzęcin Duży
(540) (znak słowny)
(540) Funebro
(510), (511) 16 Biuletyny informacyjne, Broszury, Czasopisma
branżowe, Periodyki, Publikacje drukowane, 20 Trumny i urny
pogrzebowe, Trumny, Urny pogrzebowe, 42 Planowanie,
projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz
osób trzecich, Aktualizowanie stron internetowych dla osób
trzecich, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron
internetowych, Tworzenie i prowadzenie stron internetowych
na telefony komórkowe, Tworzenie, utrzymywanie i hosting
stron internetowych dla osób trzecich, Prowadzenie strony internetowej na temat usług pogrzebowych, 45 Usługi pogrzebowe, Usługi kremacyjne, Usługi pogrzebowe dla zwierząt
domowych towarzyszące kremacji, Usługi pogrzebowe dla
zwierząt domowych, Usługi pogrzebowe towarzyszące kremacji, Prowadzenie ceremonii pogrzebowych, Usługi kremacji
zwierząt domowych.

(531) 24.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Plastry funkcyjne kosmetyczne, 5 Materiały
opatrunkowe, Plastry, Plastry funkcyjne medyczne, 10 Zatyczki do uszu, Silikonowe ortopedyczne wkładki do butów,
Silikonowe ortopedyczne ochraniacze na palce stóp.
523829
(220) 2021 01 29
NTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marcinowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Active Plast
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.13.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Plastry funkcyjne kosmetyczne, 5 Plastry, Materiały opatrunkowe, Plastry funkcyjne medyczne, 10 Zatyczki do uszu, Silikonowe ortopedyczne wkładki do butów, Silikonowe ortopedyczne ochraniacze na palce stóp.
(210) 523834
(220) 2021 01 30
(731) OPIŁKA ŁUKASZ, Chorzów
(540) (znak graficzny)

Nr ZT09/2020
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(540)

(540) Lubella TRADYCJA OD 1881 Najlepsze ze zboża

(531) 26.04.03, 26.13.25
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.

(531)

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

523837
(220) 2021 01 30
CHARKIEWICZ ŁUKASZ IRC, Bielsk Podlaski
(znak słowno-graficzny)
iRC

(531)

26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08,
27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią: artykułów myśliwskich, sprzętu myśliwskiego, akcesoriów myśliwskich, odzieży i nakryć głowy dla myśliwych,
toreb myśliwskich, broni myśliwskiej, fotopułapek (kamer
leśnych), noktowizorów, termowizorów, celowników, lunet
celowniczych, iluminatorów podczerwieni do noktowizorów, nakładek do noktowizorów, lokalizatorów GPS, laserów,
latarek, naboi laserowych, sygnałówek i rogów myśliwskich,
artykułów szpiegowskich.
523838
(220) 2021 01 30
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) Kotlin dba o smak, Ty zadbaj o świat. Segreguj!
(510), (511) 30 Sosy, Sosy pomidorowe, Sosy pomidorowe
łagodne i pikantne, Ketchupy, Ketchupy łagodne i pikantne,
Sosy i ketchupy smakowe, Sosy, w tym do sałatek, Majonez,
Musztarda, Musy i puree owocowe, Sosy i polewy mleczno
- owocowe i śmietankowo - owocowe, Sosy z żurawin lub
borówek.

(210)
(731)

523840
(220) 2021 01 30
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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05.07.02, 26.04.04, 26.04.17, 26.04.18, 26.11.02, 26.11.08,
27.05.01, 27.05.11, 29.01.14
(510), (511) 30 Aromaty do żywności, Artykuły spożywcze ze zbóż, Artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], Batoniki, Batony zbożowe
i energetyczne, Błyskawiczna owsianka, Budynie deserowe,
Chipsy [produkty zbożowe], Chipsy kukurydziane, Chrupki
zbożowe, Chrupki kukurydziane o smaku sera, Chrzan [sos
przyprawowy], Ciasta, Ciasteczka, Ciastka, Cukierki, batony
i guma do żucia, Czekolada, Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Czipsy na bazie mąki, Czipsy na bazie zbóż,
Dania na bazie ryżu, Dania liofilizowane, których głównym
składnikiem jest makaron, Desery z muesli, Deser puddingowy na bazie ryżu, Dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, Budyń w proszku, Dodatki smakowe i przyprawy, Gofry, Gotowe dania z ryżu, Gotowe desery [wyroby
cukiernicze], Gotowe do spożycia puddingi, Gotowe desery
[na bazie czekolady], Gotowe desery [wyroby piekarnicze],
Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy
na bazie ryżu, Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Gotowe sosy, Keczup
[sos], Koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy,
Krakersy, Kremy czekoladowe, Kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, Kremy czekoladowe do smarowania, Liofilizowane dania, których głównym składnikiem
jest makaron, Liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, Majonez, Mąka, Mąka do pieczenia, Mąka
kukurydziana, Mąka pszenna, Mąka ziemniaczana, Mąka
zbożowe, Mąka żytnia, Makaron [ciasto], Makaron gotowy,
Makaron instant do gotowania, Makaron jajeczny, Makaron pełnoziarnisty, Makaron spożywczy, Makarony, Makarony do zup, Makarony razowe, Marynaty, Mięsne sosy,
Mieszanki mąki, Mieszanki przypraw, Mieszanki spożywcze
składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców,
Miód, Mleczne wyroby cukiernicze, Muesli, Musy, Musztarda, Nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], Nielecznicze wyroby cukiernicze, Orzechowe wyroby cukiernicze,
Płatki owsiane, Owsianka, Owsianka błyskawiczna, Paluszki
chlebowe, Papki warzywne (sosy - żywność), Pasta wasabi,
Pasta sezamowa, Pasta migdałowa, Pasty czekoladowe, Pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, Pasty
do smarowania na bazie majonezu, Pasty na bazie czekolady, Pasty warzywne [sosy], Pasty z czekolady i orzechów
do smarowania kanapek, Pasty czekoladowe [do smarowania], Pastylki nielecznicze, Pasy do smarowania na bazie
majonezu i keczupu, Pikantne sosy używane jako przyprawy, Pikantne sosy, czatnej i pasty, Placki, Płatki jęczmienne,
Płatki kukurydziane, Płatki owsiane, Płatki pszenne, Płatki
śniadaniowe, Płatki zbożowe, Polewa lub posypka czekoladowa, Polewy cukiernicze, Płatki z naturalnego ryżu,
Płatki śniadaniowe zawierające owoce, Płatki śniadaniowe
zawierające miód, Płatki śniadaniowe zawierające błon-
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nik, Płatki śniadaniowe na ciepło, Potrawy gotowe na bazie makaronu, Potrawy na bazie mąki, Potrawy składające
się głównie z ryżu, Potrawy z makaronu, Precelki, Pralinki,
Preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, Preparaty
mączne do żywności, Preparaty musztardowe do żywności, Preparaty na bazie kakao, Preparaty przyprawowe,
Preparaty zbożowe, Produkty na bazie czekolady, Produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia
przez ludzi, Produkty żywnościowe z ryżu, Produkty spożywcze z kukurydzy, Przeciery warzywne [sosy], Przekąski
na bazie zbóż, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie
pszenicy, Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Przekąski składające się z produktów zbożowych, Przekąski słone na bazie
mąki, Przekąski słone na bazie zbóż, Przekąski sporządzone
z produktów zbożowych, Przekąski wieloziarniste, Przekąski składające się głównie z makaronu, Przekąski składające się głównie z ryżu, Przekąski wytwarzane z produktów
zbożowych, Przekąski wytwarzane z muesli, Przetwory
spożywcze na bazie ziaren, Przekąski z kukurydzy, Przekąski
z produktów zbożowych, Przekąski wykonane z ryżu, Przekąski wykonane z pszenicy, Przekąski składające się głównie
ze zboża, Przetworzony chrzan japoński (wasabi), Przygotowany chrzan [przyprawa], Przetworzone płatki owsiane
jako żywność przeznaczona do spożycia przez ludzi, Przyprawy, Przyprawy do żywności, Przyprawy smakowe (sosy,
marynaty), Przyprawy spożywcze składające się głównie
z ketchupu i salsy, Przyprawy w proszku, Puddingi, Puszkowana żywność zawierająca makaron, Quiche, Ramen (japońskie danie na bazie makaronu), Ravioli [gotowe], Remulada, Risotto, Ryż, Składniki na bazie kakao do produktów
cukierniczych, Słodkie polewy i nadzienia, Słodkie pasty
do smarowania [miód], Słodkie wyroby cukiernicze (nie dla
celów medycznych), Słodycze bez cukru, Słodycze [cukierki], Słodycze czekoladowe, Słodycze nielecznicze, Słodycze
owocowe, Słodycze o smaku owocowym, Słodycze słodzone ksylitolem, Słodziki naturalne, Słone herbatniki, Słone
krakersy, Słone sosy, Słodziki składające się z koncentratów
owocowych, Smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru,
Śniadaniowe płatki ryżowe, Solone wyroby piekarnicze, Sos
chrzanowy, Sos czekoladowy, Sos [jadalny], Sos słodko kwaśny, Sos sojowy, Sos w proszku, Sos tatarski, Sos teriyaki,
Sos żurawinowy [przyprawa], Sosy, Sosy chrzanowe, Sosy
curry, Sosy do sałatek, Sosy do makaronów, Sosy do gotowania, Sosy grzybowe, Sosy na bazie majonezu, Sosy na bazie pomidorów, Sosy o smakach orzechowych, Sosy owocowe, Sosy pikantne, Sosy pomidorowe, Sosy [przyprawy],
Sosy sałatkowe, Sosy sałatkowe [dressingi], Sosy salsa, Sosy
w puszkach, Sosy w proszku, Sosy zagęszczone, Sosy zawierające orzechy, Sosy ziołowe, Spaghetti, Spaghetti i klopsy,
Spaghetti w sosie pomidorowym w puszce, Sosy do kurczaka, Sosy do mięsa z grilla, Sosy do ryżu, Sosy do pizzy,
Sosy do sałatek zawierające śmietanę, Sproszkowane sosy
w postaci granulowanej, Suche i świeże makarony, kluski
i pierogi, Suchary, Suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Suszone zioła
do celów kulinarnych, Suszony makaron, Syrop spożywczy,
Syropy smakowe, Tacos [danie meksykańskie], Tarty, Tortellini, Tortille, Wafelki, Wafle ryżowe, Wyroby cukiernicze,
Wyroby ciastkarskie z owocami, Wyroby piekarnicze, Wyroby z kakao, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Wyroby
cukiernicze zawierające dżem, Zagęszczacze warzywne,
Zboża, Zbożowe artykuły śniadaniowe, Zboża stosowane do produkcji makaronów, Zboża przetworzone, Zboża
do żywności do spożycia przez ludzi, Płatki zbożowe, Żywność na bazie kakao.

Nr ZT09/2020

523841
(220) 2021 01 30
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lubella TRADYCJA OD 1881 Najlepsze ze zboża

(210)
(731)

(531)

05.07.02, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.17, 26.04.18, 26.11.02,
26.11.08, 27.05.01, 27.05.11, 29.01.14
(510), (511) 30 Aromaty do żywności, Artykuły spożywcze ze zbóż, Artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], Batoniki, Batony zbożowe
i energetyczne, Błyskawiczna owsianka, Budynie deserowe,
Chipsy [produkty zbożowe], Chipsy kukurydziane, Chrupki
zbożowe, Chrupki kukurydziane o smaku sera, Chrzan [sos
przyprawowy], Ciasta, Ciasteczka, Ciastka, Cukierki, batony
i guma do żucia, Czekolada, Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Czipsy na bazie mąki, Czipsy na bazie zbóż,
Dania na bazie ryżu, Dania liofilizowane, których głównym
składnikiem jest makaron, Desery z muesli, Deser puddingowy na bazie ryżu, Dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, Budyń w proszku, Dodatki smakowe i przyprawy, Gofry, Gotowe dania z ryżu, Gotowe desery [wyroby
cukiernicze], Gotowe do spożycia puddingi, Gotowe desery
[na bazie czekolady], Gotowe desery [wyroby piekarnicze],
Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy
na bazie ryżu, Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Gotowe sosy, Keczup
[sos], Koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy,
Krakersy, Kremy czekoladowe, Kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, Kremy czekoladowe do smarowania, Liofilizowane dania, których głównym składnikiem
jest makaron, Liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, Majonez, Mąka, Mąka do pieczenia, Mąka
kukurydziana, Mąka pszenna, Mąka ziemniaczana, Mąka
zbożowe, Mąka żytnia, Makaron [ciasto], Makaron gotowy,
Makaron instant do gotowania, Makaron jajeczny, Makaron
pełnoziarnisty, Makaron spożywczy, Makarony, Makarony
do zup, Makarony razowe, Marynaty, Mięsne sosy, Mieszanki
mąki, Mieszanki przypraw, Mieszanki spożywcze składające
się z płatków zbożowych i suszonych owoców, Miód, Mleczne wyroby cukiernicze, Muesli, Musy, Musztarda, Nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], Nielecznicze wyroby
cukiernicze, Orzechowe wyroby cukiernicze, Płatki owsiane, Owsianka, Owsianka błyskawiczna, Paluszki chlebowe,
Papki warzywne (sosy - żywność), Pasta wasabi, Pasta sezamowa, Pasta migdałowa, Pasty czekoladowe, Pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, Pasty do smarowania na bazie majonezu, Pasty na bazie czekolady, Pasty
warzywne [sosy], Pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, Pasty czekoladowe [do smarowania], Pastylki nielecznicze, Pasy do smarowania na bazie majonezu
i keczupu, Pikantne sosy używane jako przyprawy, Pikantne
sosy, czatnej i pasty, Placki, Płatki jęczmienne, Płatki kukurydziane, Płatki owsiane, Płatki pszenne, Płatki śniadaniowe,
Płatki zbożowe, Polewa lub posypka czekoladowa, Polewy
cukiernicze, Płatki z naturalnego ryżu, Płatki śniadaniowe
zawierające owoce, Płatki śniadaniowe zawierające miód,
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Płatki śniadaniowe zawierające błonnik, Płatki śniadaniowe
na ciepło, Potrawy gotowe na bazie makaronu, Potrawy
na bazie mąki, Potrawy składające się głównie z ryżu, Potrawy z makaronu, Precelki, Pralinki, Preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, Preparaty mączne do żywności, Preparaty musztardowe do żywności, Preparaty na bazie kakao, Preparaty przyprawowe, Preparaty zbożowe, Produkty
na bazie czekolady, Produkty żywnościowe na bazie zbóż
przeznaczone do spożycia przez ludzi, Produkty żywnościowe z ryżu, Produkty spożywcze z kukurydzy, Przeciery
warzywne [sosy], Przekąski na bazie zbóż, Przekąski na bazie
ryżu, Przekąski na bazie pszenicy, Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Przekąski składające się z produktów zbożowych,
Przekąski słone na bazie mąki, Przekąski słone na bazie zbóż,
Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, Przekąski
wieloziarniste, Przekąski składające się głównie z makaronu, Przekąski składające się głównie z ryżu, Przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, Przekąski wytwarzane
z muesli, Przetwory spożywcze na bazie ziaren, Przekąski
z kukurydzy, Przekąski z produktów zbożowych, Przekąski
wykonane z ryżu, Przekąski wykonane z pszenicy, Przekąski składające się głównie ze zboża, Przetworzony chrzan
japoński (wasabi), Przygotowany chrzan [przyprawa],
Przetworzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona
do spożycia przez ludzi, Przyprawy, Przyprawy do żywności, Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Przyprawy spożywcze składające się głównie z ketchupu i salsy, Przyprawy
w proszku, Puddingi, Puszkowana żywność zawierająca makaron, Quiche, Ramen (japońskie danie na bazie makaronu),
Ravioli [gotowe], Remulada, Risotto, Ryż, Składniki na bazie
kakao do produktów cukierniczych, Słodkie polewy i nadzienia, Słodkie pasty do smarowania [miód], Słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), Słodycze bez
cukru, Słodycze [cukierki], Słodycze czekoladowe, Słodycze
nielecznicze, Słodycze owocowe, Słodycze o smaku owocowym, Słodycze słodzone ksylitolem, Słodziki naturalne,
Słone herbatniki, Słone krakersy, Słone sosy, Słodziki składające się z koncentratów owocowych, Smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, Śniadaniowe płatki ryżowe, Solone
wyroby piekarnicze, Sos chrzanowy, Sos czekoladowy, Sos
[jadalny], Sos słodko - kwaśny, Sos sojowy, Sos w proszku,
Sos tatarski, Sos teriyaki, Sos żurawinowy [przyprawa], Sosy,
Sosy chrzanowe, Sosy curry, Sosy do sałatek, Sosy do makaronów, Sosy do gotowania, Sosy grzybowe, Sosy na bazie
majonezu, Sosy na bazie pomidorów, Sosy o smakach orzechowych, Sosy owocowe, Sosy pikantne, Sosy pomidorowe, Sosy [przyprawy], Sosy sałatkowe, Sosy sałatkowe [dressingi], Sosy salsa, Sosy w puszkach, Sosy w proszku, Sosy
zagęszczone, Sosy zawierające orzechy, Sosy ziołowe, Spaghetti, Spaghetti i klopsy, Spaghetti w sosie pomidorowym
w puszce, Sosy do kurczaka, Sosy do mięsa z grilla, Sosy
do ryżu, Sosy do pizzy, Sosy do sałatek zawierające śmietanę, Sproszkowane sosy w postaci granulowanej, Suche
i świeże makarony, kluski i pierogi, Suchary, Suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się
z makaronów, Suszone zioła do celów kulinarnych, Suszony
makaron, Syrop spożywczy, Syropy smakowe, Tacos [danie
meksykańskie], Tarty, Tortellini, Tortille, Wafelki, Wafle ryżowe, Wyroby cukiernicze, Wyroby ciastkarskie z owocami,
Wyroby piekarnicze, Wyroby z kakao, Wysokoproteinowe
batoniki zbożowe, Wyroby cukiernicze zawierające dżem,
Zagęszczacze warzywne, Zboża, Zbożowe artykuły śniadaniowe, Zboża stosowane do produkcji makaronów, Zboża
przetworzone, Zboża do żywności do spożycia przez ludzi,
Płatki zbożowe, Żywność na bazie kakao.

(210)
(731)
(540)
(540)
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523843
(220) 2021 01 30
MOTYKA PIOTR, Kraków
(znak słowno-graficzny)
BAUSOUND

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 9 Głośniki, Głośniki bezprzewodowe, Przenośne
głośniki, Głośniki samochodowe, Obudowy głośników, Systemy głośnikowe, Domowe głośniki audio, Stojaki na głośniki, Uchwyty do głośników, Głośniki z wbudowanymi
wzmacniaczami, Sprzęt audio, Urządzenia hi-fi, Odtwarzacze
audio, Urządzenia audio i odbiorniki radiowe, Samochodowe zestawy audio, Wielopomieszczeniowe urządzenia
audio, Wzmacniacze mocy, Wzmacniacze dźwięku, Wzmacniacze słuchawkowe, Tunery audio, Odbiorniki radiowe
ze wzmacniaczem, Słuchawki, Słuchawki stereofoniczne, słuchawki z redukcją hałasu, Kable audio, Elektroniczne zwrotnice głośnikowe, Elektroniczne procesory sygnałów audio
do kompensacji zniekształceń dźwięku w głośnikach, Płytki
z układami audio, Przetworniki sygnałów do głośników audio, Urządzenia do cyfryzacji sygnałów audio, Elektroniczne
urządzenia do przesyłania sygnałów audio, Części i akcesoria
do urządzeń audio, Routery do doprowadzania sygnałów
audio, Oprogramowanie do kontroli i polepszania jakości
dźwięku w sprzęcie audio, Oprogramowanie komputerowe
do kontroli obsługi urządzeń audio i wideo.
(210) 523851
(220) 2021 01 31
(731) GWOREK BARBARA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) metoda rekultywacji BAG
(510), (511) 40 Oczyszczanie wody, Regeneracja wody,
Udzielanie informacji dotyczących usług uzdatniania wody,
Usługi oczyszczania wody na miejscu, Usługi uzdatniania
i oczyszczania wody, Uzdatnianie wody, Kontrola zanieczyszczeń wody, 44 Usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem w zakresie rekultywacji nieużytków
przemysłowych.
523854
(220) 2021 01 31
KOBYŁECKA ALEKSANDRA OLA-TECH
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE, Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WE LOFT YOU
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 14 Miniaturowe zegary, Obudowy na zegary,
Stojaki na zegary, Zegary, Zegary cyfrowe, Zegary elektroniczne, Zegary i części do nich, Zegary i zegarki, Zegary mechaniczne, Zegary na biurko, Zegary podłogowe, Zegary
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w obudowie, Zegary z radiem, Zegary stojące z wahadłem,
Zegary słoneczne, 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Lustra (srebrzone szkło), Biurka, Elementy
meblowe, Fotele, Kanapy, Komody, Kredensy, Krzesła, Ławy
[meble], Meble, Meble biurowe, Meble do pokojów dziecinnych, Meble do przechowywania, Meble do salonu,
Meble do użytku przemysłowego, Meble do wnętrz, Meble
kuchenne, Meble na miarę (do zabudowy), Meble sypialne,
Lustra [meble], Lustra łazienkowe, Lustra ścienne, Ozdobne lustra, 21 Donice ceramiczne, Donice na rośliny, Donice z tworzyw sztucznych, Donice szklane, Ozdobne donice ceramiczne, Świeczniki, Świeczniki szklane, Świeczniki
z metali szlachetnych, Świeczniki z ochroną przed wiatrem.
523855
(220) 2021 01 31
TYPAŃSKI JAROSŁAW, TYPAŃSKI MATEUSZ MAGMA
SPÓŁKA CYWILNA, Jarocin
(540) (znak słowny)
(540) AJM TOOLS
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa maszyn
i maszyn rolniczych, części maszyn, odzieży ochronnej,
artykułów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia domu, pomp, kompresorów, sprężarek, pistoletów natryskowych, dmuchaw, narzędzi ręcznych, pił do drewna,
tarcz do szlifowania, tarcz do cięcia, narzędzi elektrycznych,
akcesoriów spawalniczych, materiałów spawalnicznych,
urządzeń rozruchowych, prostowników, urządzeń spawalniczych, silników, akcesoriów samochodowych, wentylatorów, bransoletek, narzędzi diamentowych, aerografów,
narzędzi warsztatowych, ściągaczy do łożysk, pistoletów
lakierniczych, ładowarek do akumulatorów, sterowników
do silników, akcesoriów do skuterów i hulajnóg elektrycznych, szczotek, akcesoriów do narzędzi elektrycznych
i pneumatycznych, narzędzi pneumatycznych, silników
elektrycznych, włączników elektrycznych, tarcz do cięcia
i szlifowania diamentowych, wierteł, frezów, narzędzi pomiarowych, narzędzi ślusarskich, narzędzi ogrodniczych,
narzędzi szlifierskich, kos spalinowych, tarcz do cięcia, tarcz
do szlifowania, zabawek dla zwierząt, karm dla zwierząt,
klatek dla zwierząt, misek dla zwierząt, mebli dla zwierząt
w postaci drapaków i legowisk, kuwet, pojemników na karmę, środków dezynfekujących, okularów ochronnych, kombinezonów ochronnych, rękawiczek ochronnych, odzieży
roboczej, kasków ochronnych, słuchawek ochronnych,
taśm ostrzegawczych, butów roboczych, masek higienicznych, przyłbic ochronnych.
(210)
(731)

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

523856
(220) 2021 01 31
PACAK PRZEMYSŁAW, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
OHJO
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(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 3 Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki, Mydła
i żele, Preparaty do kąpieli, Preparaty do pielęgnacji skóry,
oczu i paznokci, Preparaty do włosów, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki upiększające, Maseczki do twarzy i ciała, Olejki do ciała i twarzy, Kremy
i balsamy kosmetyczne, Peeling w żelu, Płyny do włosów
i ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, Środki do czyszczenia
rąk, Woda micelarna, Balsamy do ust, Balsamy do rąk, Emalie do paznokci, Esencje do pielęgnacji skóry, Kosmetyczne
środki nawilżające, Kosmetyki do paznokci, Krem pod oczy,
Kremy do demakijażu, Kremy z filtrem przeciwsłonecznym,
Maści [nielecznicze], Nielecznicze serum do skóry, 18 Kosmetyczki, Kosmetyczki bez wyposażenia, Artykuły podróżne
[walizki, torby], Tekstylne torby na zakupy, Torby, Torby i portfele skórzane, Torby do pracy, Torby na ramię, Torby na zakupy, Torby sportowe, 24 Ręczniki, Ręczniki dla dzieci, Ręczniki do rąk, Ręczniki do twarzy, Ręczniki kąpielowe, Ręczniki
plażowe, Ręczniki łazienkowe, Ręczniki kuchenne, 25 Odzież,
Bluzki, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Dżinsy, Fartuchy,
Garnitury, Getry, Golfy, Kamizelki, Kąpielowe kostiumy, Kombinezony, Kostiumy, Koszule, Koszule codzienne, Koszulki bez
rękawów, Krawaty, Kurtki, Krótkie spodnie, Kurtki sportowe,
Legginsy, Maski na oczy, Maski ochronne [odzież], Ocieplacze, Odzież codzienna, Odzież damska, Odzież dla chłopców,
Odzież dla małych dzieci, Odzież dziewczęca, Odzież męska,
Odzież wiatroszczelna, Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież
wierzchnia dla mężczyzn, Paski, Płaszcze, Polary, Rajstopy,
Rękawiczki, Skarpetki, Spódnice, Spodnie, Sukienki damskie, Swetry, Szale, Szlafroki, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z torbami, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów
domowych, Usługi składania zamówień hurtowych, Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

523859
(220) 2021 02 01
ZAKRZEWSKA KATARZYNA, Nadbrzeże
(znak słowno-graficzny)
CATHERINE style

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Odzież damska, Odzież codzienna, Odzież dla chłopców, Odzież dla małych dzieci,
Odzież do biegania, Odzież dziana, Odzież dziecięca, Odzież
dziewczęca, Odzież dżinsowa, Odzież futrzana, Odzież jedwabna, Odzież kaszmirowa, Odzież lniana, Odzież męska, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież modelująca,
Odzież niemowlęca, Odzież nieprzemakalna, Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Odzież przeciwdeszczowa, Odzież rekreacyjna, Odzież robocza, Odzież skórzana,
Odzież sportowa, Odzież tkana, Odzież treningowa, Odzież
w stylu sportowym, Odzież wełniana, Odzież wiatroszczel-
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na, Odzież wieczorowa, Odzież wierzchnia dla chłopców,
Odzież wierzchnia dla dziewcząt, Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Odzież wierzchnia dla niemowląt, Odzież wierzchnia
na złe warunki pogodowe, Odzież ze skóry, Ubrania codzienne, Stroje sportowe, Stroje wizytowe.

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C CALC GROUP

523861
(220) 2021 02 01
SPISAK-TOBIASZ AGNIESZKA RACHVIST, Nadolice
Wielkie
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 1 Nawozy użyźniające glebę, Nawóz wapniowy
na bazie mączki wapiennej, Nawozy i preparaty do użyźniania gleby, Preparaty do nawożenia gleby, Środki chemiczne
dla rolnictwa, Preparaty regulujące wzrost roślin, Kompost,
Preparaty z mikroelementami dla roślin, Podłoża dla upraw
bezgruntowych, Ziemia do uprawy.

(210)
(731)

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

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.13.25, 24.17.20, 29.01.12
(510), (511) 35 Doradztwo podatkowe [rachunkowość],
Doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
rachunkowości, Księgowość i rachunkowość, Dostarczanie
raportów dotyczących informacji rachunkowych, Doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], Rachunkowość, Rachunkowość komputerowa, Planowanie podatkowe [rachunkowość], Przygotowanie skomputeryzowanej rachunkowości, Rachunkowość, księgowość i audyt,
Doradztwo księgowe w zakresie podatków, Doradztwo
księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych,
Porady związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, Przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, Przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych
na rzecz przedsiębiorstw, Usługi konsultingowe w zakresie
księgowości podatkowej, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Zarządzanie rachunkowością, Usługi w zakresie
księgowości i rachunkowości, 41 Szkolenie w zakresie podatków, Szkolenie w zakresie rachunkowości, Skomputeryzowane szkolenia, Szkolenia biznesowe, Przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia dotyczące prowadzenia ksiąg.
523862
(220) 2021 02 01
DEPILACJA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Depilacja.pl DEPILACJA LASEROWA

(210)
(731)

(531) 26.11.13, 27.05.01, 24.17.02, 29.01.11
(510), (511) 3 Kosmetyki, 9 Lasery, nie do celów medycznych, 44 Usługi laserowego usuwania owłosienia.
(210)
(731)

523870
(220) 2021 02 01
CALC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielęcin

523887
(220) 2021 02 01
PIETRAS ANDRZEJ, Kalinówka
(znak słowno-graficzny)
BEATA i BAJM

(531)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.01,
26.11.09, 26.11.11
(510), (511) 9 Nagrane płyty CD, Nagrane płyty DVD, Nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, Nagrane płyty
VCD, Płyty kompaktowe audio, Płyty winylowe, Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy wideo, Urządzenia do nagrywania,
Urządzenia do nagrywania audio, Urządzenia do nagrywania obrazów, Urządzenia do nagrywania filmów, Przenośne
urządzenia do nagrywania dźwięku, Urządzenia do nagrywania dźwięku i obrazów, Magnetyczne nośniki danych,
Nagrane dyski laserowe zawierające muzykę, Kasety wideo,
Nośniki do rejestracji dźwięku, Pliki muzyczne do pobierania,
35 Reklama, Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Administrowanie dotyczące planowania
działalności gospodarczej, Usługi umawiania spotkań [prace
biurowe], Usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], Transkrypcja wiadomości [prace biurowe], Impresariat
w działalności artystycznej, Usługi agencji wyszukiwania
talentów [impresariat w działalności artystycznej], Reklama
i marketing, Projektowanie materiałów reklamowych, Usługi public relations, Reklama radiowa, 41 Edukacja sportowa,
Administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, Organizowanie seminariów związanych z działalnością kulturalną,
Informacja o imprezach rozrywkowych, Usługi nagrywania
i produkcji audio, Publikowanie książek, Nagrywanie taśm
wideo, Nagrywanie muzyki, Fotoreportaże, Organizowanie
i prowadzenie koncertów, Muzyczne usługi wydawnicze,
Usługi w zakresie produkcji muzycznej, Usługi studia nagrań.
(210) 523888
(220) 2021 01 28
(731) KONIECZNY BARTŁOMIEJ, Balice
(540) (znak słowny)
(540) Nasza Polana - Camp Pieskowa Skała
(510), (511) 43 Usługi hotelowe, Rezerwacja miejsc na kempingach, Zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, Udostępnianie terenu i sprzętu kempingowego,
Udostępnianie obiektów i sprzętu dla przyczep kempingo-
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wych, Udostępnianie sprzętu i obiektów kempingowych
dla przyczep turystycznych, Udostępnianie tymczasowych
obiektów i sprzętu dla przyczep kempingowych, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne,
Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, Organizowanie zakwaterowania dla turystów, Organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, Ośrodki wypoczynkowe,
Pensjonaty, domy gościnne, Usługi obiektów gościnnych
[zakwaterowanie], Usługi w zakresie kwater wczasowych,
Usługi w zakresie zakwaterowania.
523893
(220) 2021 02 01
PRIMARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRIMARIS

Nr ZT09/2020

gramowania, Umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania biznesowego nie do pobrania, Doradztwo
technologiczne, Doradztwo dotyczące rozwijania systemów
komputerowych, Konsultacje techniczne z zakresu rozwoju
produktu.
523898
(220) 2021 02 01
SEDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łoźnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEDAR
(210)
(731)

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.15, 26.11.02,
26.11.06, 26.11.09
(510), (511) 42 Projektowanie systemów informatycznych,
Usługi doradztwa informatycznego, Konwersja kodów informatycznych dla osób trzecich, Integracja oprogramowania
komputerowego, Integracja systemów i sieci komputerowych, Usługi doradcze i informacyjne związane z integracją
systemów komputerowych, Projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, Zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, Udostępnianie
programów bezpieczeństwa komputerowego w zakresie zarządzania ryzykiem, Zapewnianie oprogramowania online,
nie do pobrania, do zarządzania bazami danych, Inżynieria
oprogramowania, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, Utrzymanie oprogramowania komputerowego,
Testowanie oprogramowania komputerowego, Powielanie
oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Wynajem sprzętu i oprogramowania, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Opracowywanie
rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, Diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym,
Badania w zakresie oprogramowania komputerowego, Projektowanie pakietów oprogramowania na zamówienie, Programowanie oprogramowania do platform internetowych,
Projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie, konserwacja oraz
modernizowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie architektury oprogramowania
komputerowego, Usługi techniczne w zakresie pobierania
oprogramowania, Prace badawczo - rozwojowe w zakresie
oprogramowania komputerowego, Instalacja, utrzymanie,
naprawa i serwis oprogramowania komputerowego, Usługi
wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania komputerowego, Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem
komputerowym [pomoc techniczna], Doradztwo techniczne związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie pomocy technicznej
i konserwacji oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom
komputerowym, Chmura obliczeniowa, Hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, Zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego opro-

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.02.07,
26.02.18, 26.02.19
(510), (511) 18 Portfele, Torby i portfele skórzane, Torebki,
portmonetki i portfele, Parasolki i parasole (duże), 28 Artykuły myśliwskie i wędkarskie, Przybory wędkarskie, Sprzęt wędkarski, Przynęty wędkarskie, 35 Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie poduszek, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
palisady ogrodowej, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
gadżetów wędkarskich, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ekogroszku, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie biopaliwa, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pelletu drewnianego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie galanterii
ogrodowej, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie okularów
przeciwsłonecznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
okularów korekcyjnych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie żywych choinek bożonarodzeniowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

523899
(220) 2021 02 01
MALICKI MIKOŁAJ MIK-STAR, Bydgoszcz
(znak słowno-graficzny)
MIK-STAR

29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.15,
24.17.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.10, 01.01.01, 01.01.02,
01.01.10, 01.01.12, 01.01.14
(510), (511) 11 Zestawy oświetlenia LED do znaków podświetlanych, Instalacje oświetleniowe z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], Bezpłomieniowe świece z diodami
elektroluminescencyjnymi [LED], Urządzenia do oświetlania
za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], Reflektory
samochodowe, Reflektory do samochodów, Światła do samochodów, Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Elementy oświetleniowe, Urządzenia oświetleniowe, Lampy (urządzenia oświetleniowe), Żarówki oświetleniowe LED, Urządzenia oświetleniowe LED, Oprawy oświetleniowe LED, Lampy
luminescencyjne oświetleniowe, Lampy (oświetleniowe)
do pojazdów, Oświetlenie i reflektory do pojazdów, Elektryczne urządzenia oświetlenia dekoracyjnego, Oświetlenie
kopułowe do mebli, Elektryczne urządzenia oświetleniowe
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do wnętrz, Oprawy oświetleniowe do użytku w gospodarstwie domowym, Oświetlenie stroboskopowe [do tworzenia
efektów świetlnych], Maszyny z oświetleniem LED.
(210)
(731)
(540)
(540)

(540) BEZ OKRESU KARENCJI BEZ POZOSTAŁOŚCI

523901
(220) 2021 02 01
SKOCZEŃ DAMIAN, Łąka Prudnicka
(znak słowno-graficzny)
agrena.

(531)

29.01.13, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 24.17.01, 24.17.02,
24.13.13, 24.13.14, 24.13.17, 24.13.25, 05.07.02
(510), (511) 31 Zboże w ziarnach nieprzetworzone, Zboże
nieprzetworzone, Zboże surowe, Ziarna [zboże], Nieprzetworzone zboża, Zboża przetworzone do spożycia przez zwierzęta, Produkty uboczne z ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, Produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako
pasza dla zwierząt, Pasze zbożowe dla zwierząt, Słód i zboża
nieprzetworzone, 35 Analiza rynków zbóż.
(210) 523903
(220) 2021 02 01
(731) SOCHOCKI PIOTR, Kościerzyna
(540) (znak słowny)
(540) bioKobieta
(510), (511) 3 Kosmetyki.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.10, 01.15.15, 26.01.01,
26.01.04, 26.01.12, 26.01.13, 26.01.18, 26.01.21, 26.11.01,
26.11.11, 26.11.12
(510), (511) 1 Nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
523908
(220) 2021 02 01
KIDAWA-ŁUCZAK MONIKA TOWARZYSTWO
CHEMICZNE DANMAR, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEZPIECZNY DLA PSZCZOŁY MIODNEJ
(210)
(731)

523906
(220) 2021 02 01
TOKARCZYK SARA, Inowrocław
(znak słowno-graficzny)
Smart design WNĘTRZA

(531)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 12.01.09
(510), (511) 20 Meble kuchenne na wymiar, Meble sypialniane na wymiar (do zabudowy), Wymienne pokrycia na siedzenia [dopasowane] na meble, Meble, Dekoracyjne listwy
wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robionych na wymiar, 42 Projektowanie mebli, Usługi projektowania mebli, Projektowanie mebli biurowych, Projektowanie
rozmieszczenia mebli biurowych, Doradztwo w zakresie
doboru pokrowców na meble [projektowanie wnętrz], Projektowanie dekoracji wnętrz, Usługi konsultacyjne w zakresie
projektowania wnętrz, Usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz, Usługi w zakresie architektury i projektowania
wnętrz, Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz
budynków.
523907
(220) 2021 02 01
KIDAWA-ŁUCZAK MONIKA TOWARZYSTWO
CHEMICZNE DANMAR, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 26.01.01, 26.01.04,
26.01.12, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.21, 03.13.04, 26.05.01,
26.05.15
(510), (511) 1 Nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
523909
(220) 2021 02 01
KIDAWA-ŁUCZAK MONIKA TOWARZYSTWO
CHEMICZNE DANMAR, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZEBADANY LABORATORYJNIE I POLOWO
(210)
(731)
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(531)

29.01.12, 27.01.06, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 01.01.01,
01.01.05, 01.01.10, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 05.03.20,
24.17.20, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.10, 26.01.11, 26.01.12,
26.01.13, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.21, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.18, 26.04.19, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.12,
26.03.23
(510), (511) 1 Nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
523919
(220) 2021 02 01
PRZEDSIĘBIORSTWO KPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Toufer
(210)
(731)

(531) 24.15.03, 24.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Okulary ochronne, Maski ochronne, Maski
do spawania, Kaski ochronne, Nakolanniki dla robotników,
Odzież, obuwie i rękawice zabezpieczające przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Rękawice do celów
przemysłowych do ochrony przed urazami, Pasy ratunkowe, Plandeki ratownicze, Koce gaśnicze, Szelki bezpieczeństwa do ochrony przed upadkiem, Aparatura zabezpieczająca przed upadkiem, Ochronna odzież robocza [chroniąca
przed wypadkami lub urazami], Ochronne obuwie robocze, Linki bezpieczeństwa do ochrony przed upadkiem, Kaski zabezpieczające, 25 Odzież i obuwie z tworzyw naturalnych i sztucznych, Nakrycia głowy, Odzież robocza, Obuwie
robocze, Okrycia robocze [kombinezony], Ciepłe kurtki robocze, 35 Usługi sprzedaży następujących towarów: środki
czyszczące, środki myjące, mydło, pasty, preparaty kosmetyczne zabezpieczające skórę przed działaniem czynników
zewnętrznych, okulary ochronne, maski ochronne, maski
do spawania, kaski ochronne, kaski zabezpieczające, nakolanniki dla robotników, odzież, obuwie i rękawice zabezpieczające przed wypadkami, rękawice do celów przemysłowych do ochrony przed urazami, napromieniowaniem
i ogniem, pasy ratunkowe, plandeki ratownicze, koce gaśnicze, szelki i linki bezpieczeństwa do ochrony przed upadkiem, aparatura zabezpieczająca przed upadkiem, odzież
i obuwie z tworzyw naturalnych i sztucznych, nakrycia głowy, ochronna odzież robocza [chroniąca przed wypadkami
lub urazami], ochronne obuwie robocze, odzież robocza,
obuwie robocze, okrycia robocze [kombinezony], ciepłe
kurtki robocze.
523921
(220) 2021 02 01
SIZ LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) SIZ LUX
(510), (511) 14 Biżuteria, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Metale szlachetne i ich stopy, Kamienie szlachetne
i półszlachetne, Biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, Biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, Biżuteria ze złota, Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria ze srebra wysokiej próby, Części i akcesoria do biżuterii,
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią.
(210)
(731)
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523926
(220) 2021 02 01
WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Bystrzakowa Akademia Naukowa
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Elektroniczne bazy
danych, Software ładowalny, Programy sterujące nagrane,
Oprogramowanie komputerowe nagrane, Aplikacje komputerowe, Aplikacje do telefonów komórkowych, Edukacyjne
materiały na zajęcia, do pobrania, Pliki graficzne do pobierania, Pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego,
Translatory elektroniczne, Karty kodowane, Elektroniczne
książki i publikacje, Moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, Publikacje elektroniczne do pobrania, Książki audio, Gry komputerowe, Gry wideo w formie programów
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Gry wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane
na dysku, Zaprogramowane gry wideo jako oprogramowanie, zawarte na kartridżach, Urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, Kasety zewnętrzne, Filmy kinematograficzne, Filmy do przezroczy naświetlone, Płyty fonograficzne, Magnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski, Płyty
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, Programy i taśmy do gier komputerowych,
Urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne, Sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe
urządzenia peryferyjne, Pamięci komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, Interfejsy komputerowe, Zestawy naukowe
dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, Części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 Papier, Tektura, Wyroby papierowe obejmujące papierowe artykuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły papiernicze, papierowe koperty do pakowania, podstawki pod naczynia i pod szklanki z papieru, Wyroby tekturowe obejmujące pudełka tekturowe, tuby z tektury, tekturowe maty stołowe, figurki wykonane z tektury, podstawki pod szklanki
z tektury, Druki, Książki, Publikacje, Komiksy, Śpiewniki, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Tablice arytmetyczne, Tablice obliczeniowe, Wydruki graficzne, Magazyny,
Biuletyny, Gazety, Albumy, Periodyki, czasopisma, Katalogi,
Podręczniki, Zeszyty ćwiczeń, Mapy, Ulotki, Broszury, Foldery
reklamowe i informacyjne, Plakaty, Naklejki, Przybory biurowe, Materiały i przyrządy do rysowania i malowania, Przybory do pisania, Przybory kreślarskie, Materiały szkoleniowe
i instruktażowe także w formie gier, Materiały introligatorskie,
Okładki na książki, Zakładki, Zestawy do drukowania będące
artykułami biurowymi, Rysunki, Obrazy, Fotografie, Wydruki,
Obrazki, Kalendarze, Długopisy, Ołówki, Plastelina, Modelina,
Farby dla dzieci, Pędzle malarskie, Zestawy do malowania,
Opakowania z papieru lub z tektury, Papier do pakowania
oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, Bloczki
do notowania, Zaproszenia, Kalkomanie, Linijki, Gumki
do ścierania, Kartki okolicznościowe, Kartki z życzeniami, Karty muzyczne z życzeniami, Karty do kolekcjonowania i karty
na wymianę, Nalepki, Znaki papierowe, Banery wystawowe
i reklamowe z papieru lub z kartonu, Wykresy, Plany, Kalki papierowe, 35 Usługi w zakresie: marketingu i reklamy, także
zewnętrznej, on-line w sieci komputerowej z wykorzystaniem technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, samodzielnie i w koprodukcji, dystrybucji i rozpowszechniania materiałów reklamowych, tworzenia tekstów
reklamowych i sponsorowanych, przetwarzania tekstu, publikowania i rozpowszechniania tekstów promocyjnych i reklamowych, w tym na reklamach zewnętrznych, w sieci on(210)
(731)
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-line, projektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu
materiałów reklamowych do reklamy zewnętrznej, reklam
radiowych, telewizyjnych i w Internecie, badania rynku i opinii publicznej, marketingu bezpośredniego i marketingu wydarzeń, prowadzenia kampanii reklamowych, organizowania
wystaw i targów dla celów reklamowych i promocyjnych,
sprzedaży czasu i powierzchni reklamowej oraz pośrednictwa w tym zakresie, doręczania publikacji osobom trzecim,
prenumeraty czasopism na rzecz osób trzecich, transkrypcji
informacji, pozyskiwania i systematyzacji danych w komputerowych bazach danych, Zarobkowe zarządzanie w zakresie
udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich,
Usługi sprzedaży, także za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, software ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych,
edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne
do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne, elektroniczne książki
i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio,
gry komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku,
zaprogramowane gry wideo jako oprogramowanie zawarte
na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektryczne i video
do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe,
DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy
do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery
przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, Usługi sprzedaży, także za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: interfejsy komputerowe, zestawy naukowe
dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, wyroby papierowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje,
komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki
graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki,
czasopisma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, naklejki, przybory biurowe, Usługi sprzedaży, także
za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów
jak: materiały, urządzenia i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania
będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie,
wydruki, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina,
modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami,
karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub
z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, gry i zabawki, karty do kolekcjonowania i wymiany, artykuły sportowe i gimnastyczne, 38 Przesyłanie danych, aplikacji komputerowych
i aplikacji do telefonów komórkowych, informacji tekstowych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem sieci
komputerowych i telekomunikacyjnych, Przekazywanie on-line kartek z życzeniami, Przydzielanie dostępu do kompu-
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terowych baz danych, Udostępnianie komputerowych baz
danych, Obsługa telekonferencji, Udostępniania forów internetowych, Udostępnianie internetowych chatroomów, Usługi poczty elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platformy internetowej i portalu
internetowego, Zapewnianie dostępu do portalu internetowego, 41 Usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informacyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone m.in.
drogą elektroniczną i poprzez Internet, publikacji tekstów
innych niż reklamowe, publikacji książek, czasopism, materiałów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci
on-line, publikacji elektronicznych on-line książek i periodyków, publikacji elektronicznych niepobieranych, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie kursów korespondencyjnych, Usługi w zakresie: elektronicznej małej
poligrafii, komputerowego przygotowania materiałów
do publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania,
Usługi edukacyjne, Organizowanie i prowadzenie kursów,
szkoleń i warsztatów, w tym nauczanie bezpośrednie za pośrednictwem mediów informatycznych i nauczanie korespondencyjne, Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, Udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych
komputerowo, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych
i testów, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, Organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Organizowanie i prowadzenia konferencji i sympozjów,
Organizowanie wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi w zakresie produkcji programów radiowych, telewizyjnych, filmów oraz przedstawień, Usługi w zakresie
rozrywki telewizyjnej i radiowej, Usługi w zakresie organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Wypożyczanie książek także e-booków, Wypożyczanie materiałów
edukacyjnych i szkoleniowych w formie filmów oraz zapisanych na magnetycznych i optycznych nośnikach danych,
Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, Usługi w zakresie sprawdzianów edukacyjnych, Usługi
klubowe w zakresie rozrywki lub edukacji, Informacja o edukacji, 42 Programowanie komputerowe, Uaktualnianie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i projektowanie
aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, Tworzenie grafiki użytkowej, Konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych na rzecz osób trzecich, Hosting, Dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych,
Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem
strony internetowej, 45 Usługi prawne w zakresie licencjonowania programów komputerowych i zarządzania prawami
autorskimi.
523927
(220) 2021 02 01
WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ProfiLingua Centrum Edukacyjne
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Elektroniczne bazy
danych, Software ładowalny, Programy sterujące nagrane,
Oprogramowanie komputerowe nagrane, Aplikacje komputerowe, Aplikacje do telefonów komórkowych, Edukacyjne
materiały na zajęcia, do pobrania, Pliki graficzne do pobierania, Pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Translatory elektroniczne, Karty kodowane, Elektroniczne książki i publikacje, Moduły ładowane z publikacjami
(210)
(731)
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elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające
treści multimedialne, Publikacje elektroniczne do pobrania,
Książki audio, Gry komputerowe, Gry wideo w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych,
Gry wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, Zaprogramowane gry wideo jako oprogramowanie, zawarte na kartridżach, Urządzenia i przyrządy
elektryczne i video do rozrywki, Kasety zewnętrzne, Filmy
kinematograficzne, Filmy do przezroczy naświetlone, Płyty
fonograficzne, Magnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski,
Płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych,
Urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania
dźwięku lub obrazów, Programy i taśmy do gier komputerowych, Urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne, Sprzęt
komputerowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, Pamięci komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, Interfejsy komputerowe, Zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, Części
i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 Papier, Tektura, Wyroby papierowe obejmujące papierowe artykuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły
papiernicze, papierowe koperty do pakowania, podstawki
pod naczynia i pod szklanki z papieru, Wyroby tekturowe
obejmujące pudełka tekturowe, tuby z tektury, tekturowe
maty stołowe, figurki wykonane z tektury, podstawki pod
szklanki z tektury, Druki, Książki, Publikacje, Komiksy, Śpiewniki, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Tablice
arytmetyczne, Tablice obliczeniowe, Wydruki graficzne, Magazyny, Biuletyny, Gazety, Albumy, Periodyki, czasopisma,
Katalogi, Podręczniki, Zeszyty ćwiczeń, Mapy, Ulotki, Broszury, Foldery reklamowe i informacyjne, Plakaty, Naklejki, Przybory biurowe, Materiały i przyrządy do rysowania i malowania, Przybory do pisania, Przybory kreślarskie, Materiały
szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, Materiały
introligatorskie, Okładki na książki, Zakładki, Zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi, Rysunki, Obrazy, Fotografie, Wydruki, Obrazki, Kalendarze, Długopisy, Ołówki,
Plastelina, Modelina, Farby dla dzieci, Pędzle malarskie, Zestawy do malowania, Opakowania z papieru lub z tektury,
Papier do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, Bloczki do notowania, Zaproszenia, Kalkomanie, Linijki, Gumki do ścierania, Kartki okolicznościowe, Kartki
z życzeniami, Karty muzyczne z życzeniami, Karty do kolekcjonowania i karty na wymianę, Nalepki, Znaki papierowe,
Banery wystawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu,
Wykresy, Plany, Kalki papierowe, 35 Usługi w zakresie: marketingu i reklamy, także zewnętrznej, on-line w sieci komputerowej z wykorzystaniem technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, samodzielnie i w koprodukcji,
dystrybucji i rozpowszechniania materiałów reklamowych,
tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowanych, przetwarzania tekstu, publikowania i rozpowszechniania tekstów promocyjnych i reklamowych, w tym na reklamach
zewnętrznych, w sieci on-line, projektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu materiałów reklamowych do reklamy zewnętrznej, reklam radiowych, telewizyjnych i w Internecie, badania rynku i opinii publicznej, marketingu bezpośredniego i marketingu wydarzeń, prowadzenia kampanii
reklamowych, organizowania wystaw i targów dla celów
reklamowych i promocyjnych, sprzedaży czasu i powierzchni reklamowej oraz pośrednictwa w tym zakresie, doręczania publikacji osobom trzecim, prenumeraty czasopism
na rzecz osób trzecich, transkrypcji informacji, pozyskiwania
i systematyzacji danych w komputerowych bazach danych,
Zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, Usługi sprzedaży, także
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za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów
jak: programy komputerowe, elektroniczne bazy danych,
software ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe,
aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały
na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki
graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami
audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje
elektroniczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe,
gry wideo w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowanie zawarte na kartridżach,
urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy
naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki
nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne
oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, Usługi sprzedaży, także
za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów
jak: interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci
w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, wyroby papierowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki
graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki,
czasopisma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki, broszury,
plakaty, naklejki, przybory biurowe, Usługi sprzedaży, także
za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów
jak: materiały, urządzenia i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały
szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały
introligatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki,
plastelina, modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, papier do pakowania oraz materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania,
zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki
okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki,
znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru
lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, gry i zabawki,
karty do kolekcjonowania i wymiany, artykuły sportowe
i gimnastyczne, 38 Przesyłanie danych, aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, informacji tekstowych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem
sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, Przekazywanie on-line kartek z życzeniami, Przydzielanie dostępu
do komputerowych baz danych, Udostępnianie komputerowych baz danych, Obsługa telekonferencji, Udostępniania
forów internetowych, Udostępnianie internetowych chatroomów, Usługi poczty elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platformy internetowej i portalu internetowego, Zapewnianie dostępu do portalu internetowego, 41 Usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informacyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania
świadczone m.in. drogą elektroniczną i poprzez Internet,
publikacji tekstów innych niż reklamowe, publikacji książek,
czasopism, materiałów informacyjno-edukacyjno-szkole-
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niowych także w sieci on-line, publikacji elektronicznych
on-line książek i periodyków, publikacji elektronicznych niepobieranych, Udostępnianie publikacji elektronicznych,
Udostępnianie kursów korespondencyjnych, Usługi w zakresie: elektronicznej małej poligrafii, komputerowego przygotowania materiałów do publikacji, tłumaczenia tekstów,
cyfrowego obrazowania, Usługi edukacyjne, Organizowanie
i prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów, w tym nauczanie bezpośrednie za pośrednictwem mediów informatycznych i nauczanie korespondencyjne, Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, Udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo, Udostępnianie
materiałów egzaminacyjnych i testów, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, Organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Organizowanie i prowadzenia konferencji i sympozjów, Organizowanie wystaw dla
celów kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi w zakresie produkcji programów radiowych, telewizyjnych, filmów oraz
przedstawień, Usługi w zakresie rozrywki telewizyjnej i radiowej, Usługi w zakresie organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Wypożyczanie książek także e-booków, Wypożyczanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych w formie filmów oraz zapisanych na magnetycznych i optycznych nośnikach danych, Udostępnianie filmów
online nie do pobrania, Udostępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, Usługi w zakresie
sprawdzianów edukacyjnych, Usługi klubowe w zakresie
rozrywki lub edukacji, Informacja o edukacji, 42 Programowanie komputerowe, Uaktualnianie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i projektowanie aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, Tworzenie
grafiki użytkowej, Konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, Wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, Hosting, Dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, Umożliwianie
tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania
nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, 45 Usługi prawne w zakresie licencjonowania programów komputerowych i zarządzania prawami autorskimi.
523994
(220) 2021 02 02
MASDIAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Masdiag
(510), (511) 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne.
(210)
(731)

523997
(220) 2021 02 03
ABC PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SPL Legislator Samorządowy Proces Legislacyjny
Legislator
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Elektroniczne bazy danych,
Silniki baz danych, Komputerowe bazy danych, Interaktywne
bazy danych, Oprogramowanie interaktywne bazy danych,
Elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych, Oprogramowanie komputerowe [programy]
do zarządzania bazami danych, Oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych,
45 Usługi prawne, Usługi informacji prawnej.
(210)
(731)
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523998
(220) 2021 02 03
ABC PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EAP Legislator Edytor Aktów Prawnych Legislator
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Elektroniczne bazy danych,
Silniki baz danych, Komputerowe bazy danych, Interaktywne
bazy danych, Oprogramowanie interaktywne bazy danych,
Elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych, Oprogramowanie komputerowe [programy]
do zarządzania bazami danych, Oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych,
45 Usługi prawne, Usługi informacji prawnej.
(210)
(731)

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

523999
(220) 2021 02 01
PEPŁOŃSKI DARIUSZ, Kąpławki
(znak słowno-graficzny)
ZULA

(531) 01.15.15, 27.05.01
(510), (511) 4 Świece, Świece woskowe, Świece zapachowe,
30 Miód i produkty pszczele.
524003
(220) 2021 02 01
GEOCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) GEO CORE
(510), (511) 7 Urządzenia wiertnicze (wiertnice), 37 Wiercenie, Wiercenie w skałach, Usługi budowlane, Usługi doradcze
w zakresie kopania w ziemi, Usługi w zakresie wykopywania,
Konsultacje budowlane, 40 Usługi uzdatniania gleby, odpadów lub wody (usługi remediacji środowiska), 42 Badania
geologiczne, Ekspertyzy geologiczne, Pomiary lub badania
geologiczne, Sondowanie geologiczne działek budowlanych, Oceny i badania geologiczne, Badania geologiczne
działek budowlanych, Pomiary geodezyjne, Pomiary geofizyczne, Pomiary otworów wiertniczych, Prowadzenie badań inżynierskich, Prowadzenie badań technicznych, Usługi
w zakresie badań geofizycznych, Usługi w zakresie miernictwa geodezyjnego, Usługi w zakresie pomiarów geofizycznych w odwiertach, Analiza próbek geologicznych, Usługi
badań geofizycznych, Profilowanie geofizyczne otworów
wiertniczych, Analizy laboratoryjne, Pobieranie próbek gleby
do analizy, Usługi doradcze zakresie geologii, Usługi doradcze w zakresie geofizyki.
(210)
(731)

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

524026
(220) 2021 02 03
MURAWSKA KINGA PIKABU, Wysokie Mazowieckie
(znak słowno-graficzny)
bababu
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(531) 03.05.01, 03.05.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez Internet następujących towarów: kosmetyki dla dzieci,
odżywka do włosów dla dzieci, kremy dla dzieci [lecznicze],
pieluszki dla dzieci [papierowe], preparaty dietetyczne dla
dzieci, profilowane pieluchy celulozowe dla dzieci, jednorazowe pieluchy celulozowe dla dzieci, żywność dla dzieci
i niemowląt, pieluchy jednorazowe, otulacze do pieluch,
okulary przeciwsłoneczne, butelki do karmienia dzieci, pojemniki na butelki do karmienia, smoczki, artykuły do karmienia i smoczki, gryzaki na ząbkowanie, lampki nocne, termofory, wózki dziecięce, książki dla dzieci, książki z zadaniami dla
dzieci, tabliczki do pisania dla dzieci, książki, śliniaki papierowe, plecaki, parasole dla dzieci, siedzenia dla dzieci, meble
dla dzieci, chodziki dla dzieci, łóżeczka dla dzieci, łóżeczka
dla małych dzieci, siedziska samochodowe dla dzieci, łóżka
turystyczne dla dzieci, łóżka składane dla dzieci, bramki zabezpieczające dla dzieci, łóżeczka koszyki dla dzieci, maty dla
dzieci do spania, przenośne siedzenia kąpielowe dla dzieci
do wanien, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dziecięcych, inne niż pościel, przewijaki, torby-nosidełka niemowlęce, leżaczki dziecięce typu bujaki, poduszki, nocniki dla
dzieci, przenośne nocniki dla dzieci, wanienki dla niemowląt,
słomki do picia, ręczniki dla dzieci, pościel, kocyki dziecięce,
myjki do twarzy, prześcieradła, obuwie dla dzieci, koszulki dla
dzieci, odzież dla małych dzieci, pajacyki dla dzieci [odzież],
nakrycia głowy dla dzieci, letnie ubranka dla dzieci, kostiumy
kąpielowe dla dzieci, odzież wierzchnia dla dzieci, jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, śliniaki niepapierowe, chusty [odzież], czapki [nakrycia głowy], zabawki
dla dzieci, huśtawki dla dzieci, siedzenia do huśtawek dla
dzieci, wielofunkcyjne stoliki dla dzieci [zabawkowe], konstrukcje z drabinkami dla dzieci [sprzęt do zabawy], baseny
do zabawy.

pokazy, Kursy szkoleniowe, Szkolenia online, Prowadzenie
warsztatów, Prowadzenie seminariów dotyczących ekologii
i ochrony środowiska, Publikowanie dokumentów w zakresie
szkolenia, nauki, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizacja imprez i konkursów sportowych, Organizacja konkursów w celach reklamowych, Usługi w zakresie
gier elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem Internetu, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna, Usługi edukacyjne związane z zanieczyszczeniem środowiska, 42 Badania i pomiary środowiska,
Badania i pomiary zanieczyszczenia środowiska, Monitoring
środowiska naturalnego, Doradztwo w zakresie ochrony
środowiska, Konsultacje w zakresie środowiska naturalnego,
Usługi doradcze w zakresie zanieczyszczenia środowiska,
Usługi doradcze w związane z badaniami środowiska naturalnego, Analiza powietrza, Konsultacje w zakresie ochrony
środowiska, Usługi w zakresie badań i kontroli środowiska
naturalnego, Monitorowanie urządzeń mających wpływ
na środowisko.

524031
(220) 2021 02 01
VELVET CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Klucze-Osada
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 5 PIĄTKA DLA NATURY

(531) 03.07.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Potrawy gotowe,
Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Nabiał i substytuty nabiału, Kurczak z rożna,
Pieczony kurczak, Szarpany kurczak, Kawałki kurczaka, Skrzydełka kurczaka, Udka z kurczaka, Kawałki kurczaka do kanapek, Nadziewane ziemniaki, Przetworzone owoce, grzyby,
warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Ziemniaki
z serem, Przekąski na bazie ziemniaków, Smażona kiełbasa,
Hamburgery, Ziemniaki z pieca, 30 Dania gotowe i wytrawne
przekąski, Bułki z nadzieniem, Cheeseburgery, Gotowy lunch
w pudełku składający się z mięsa i warzyw, Kanapki, Kanapki
z parówką [hot dog], Tortille, Wrapy z kurczakiem, 32 Napoje
bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie, Napoje orzeźwiające, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering).

(210)
(731)

(531) 01.05.01, 05.03.11, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Książki, Książki edukacyjne, Albumy, Czasopisma,
Czasopisma fachowe w szczególności w zakresie ochrony
środowiska, ekologii, Biuletyny informacyjne, Plakaty reklamowe, Afisze, Banery wystawowe wykonane z papieru, kartonu i tektury, Plakaty z papieru i kartonu, Druki handlowe,
Podręczniki instruktażowe, Publikacje edukacyjne, Materiały
szkoleniowe i instruktażowe, 41 Usługi w zakresie edukacji,
szkoleń i instruktażu, Usługi w zakresie rozrywki, Edukacja
i szkolenia techniczne za zakresu natury, ekologii i ochrony
środowiska, Kształcenie ustawiczne, Kształcenie praktyczne,

524037
(220) 2021 02 03
INSTANCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) koko YoYo
(210)
(731)

524039
(220) 2021 02 03
MONTRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz
(540) (znak słowny)
(540) MONTRES.PL
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez Internet następujących towarów: zegarki, biżuteria.
(210)
(731)

(210)
(731)

524041
(220) 2021 02 03
ŁYP-CHMIELEWSKA AGNIESZKA KANCELARIA
ADWOKACKA ADWOKAT AGNIESZKA
ŁYP-CHMIELEWSKA, Dąbrowa Górnicza
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(540) (znak słowny)
(540) PSI PARAGRAF
(510), (511) 9 Książki audio, Książki elektroniczne do pobrania, Podręczniki szkoleniowe w formie elektronicznej [do pobrania], Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Biuletyny elektroniczne do pobrania, E-booki, Publikacje elektroniczne, Nagrania wideo, Podcasty, Muzyka, filmy i inne
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych
utrwalone na nośnikach, 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, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Usługi nauki na odległość
świadczone online, Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem
Internetu, Organizacja webinariów, 45 Usługi prawne, Usługi
adwokackie, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Doradztwo prawne, Porady prawne i zastępstwo procesowe.
524043
(220) 2021 02 03
KUMAR VIPAN RANGOLI FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INDIA VEDA
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Preparaty do celów kosmetycznych, Antyperspiranty jako przybory toaletowe, Antypoślizgowe płyny
do podłóg, Antypoślizgowy wosk do podłóg, Aromaty jako
olejki eteryczne, Balsamy do celów kosmetycznych, Balsamy,
inne niż do celów medycznych, Barwniki do celów kosmetycznych, Barwniki kosmetyczne, Bazy do perfum kwiatowych, Błyszczyki do ust, Chemiczne produkty do ożywiania
kolorów do użytku domowego stosowane w praniu, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, Detergenty, inne
niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż
do celów medycznych, Dezodoranty dla ludzi i zwierząt,
Drewno zapachowe, Dyfuzory z patyczkami zapachowymi,
Ekstrakty kwiatowe jako perfumy, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, Esencje eteryczne, Etui na szminkę, Farby
do włosów, Henna jako barwnik kosmetyczny, Kadzidełka,
Kadzidełka na patyczkach, Kalkomania ozdobna do celów
kosmetycznych, Kleje do przymocowywania sztucznych
rzęs, Kleje do przymocowywania sztucznych włosów, Kosmetyki, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki do brwi, Kosmetyki
do makijażu, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki
do rzęs, Krem do butów, Kremy do polerowania, Kremy kosmetyczne, Kremy wybielające do skóry, Krochmal do nadawania połysku praniu, Krochmal do prania, Lakier do włosów, Lakiery do paznokci, Maski kosmetyczne, Mieszaniny
zapachowe potpourri, Mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, Mydła, Mydła do ożywiania koloru tkanin, Mydło dezodoryzujące, Mydło do golenia, Naklejane ozdoby
do paznokci, Neutralizatory do trwałej ondulacji, Odżywki
do włosów, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki do per-
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fum i zapachów, Olejki eteryczne, Olejki toaletowe, Ołówki
do brwi, Pałeczki zapachowe, Papier do polerowania, Paski
odświeżające oddech, Paski wybielające zęby, Pasta do butów, Pasty do skór, Płukanki do oczu, nie do celów medycznych, Płyny do pielęgnacji włosów, Płyny do płukania ust
do celów niemedycznych, Płyny po goleniu, Pomadki do ust,
Pomady do celów kosmetycznych, Powietrze sprężone
w puszce do czyszczenia i odkurzania, Preparaty antystatyczne do celów domowych, Preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Preparaty do czyszczenia tapet, Preparaty
do demakijażu, Preparaty do depilacji, Preparaty do golenia,
Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących
jako przybory toaletowe, Preparaty do kąpieli, nielecznicze,
Preparaty do kręcenia włosów, Preparaty do nabłyszczania
liści roślin, Preparaty do nadawania połysku, Preparaty
do odbarwiania, Preparaty do odtłuszczania, inne niż
do użytku w procesach produkcyjnych, Preparaty do odymiania jako perfumy, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Preparaty do polerowania, Preparaty do polerowania protez
dentystycznych, Preparaty do prania, Preparaty do prania
chemicznego, Preparaty do prostowania włosów, Preparaty
do samoopalania jako kosmetyki, Preparaty do udrażniania
rur, Preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów
gospodarstwa domowego, Preparaty do wybielania skóry
zwierzęcej, Preparaty do wywabiania plam, Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, Preparaty kosmetyczne
do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, Preparaty ściągające do celów kosmetycznych, Preparaty toaletowe, Preparaty wybielające jako odbarwiacze do celów domowych,
Preparaty wygładzające jako krochmal, Produkty do odświeżania oddechu w sprayu, Produkty perfumeryjne, Przeciwpotowe mydła, Puder do twarzy, Pumeks, Roztwory do szorowania, Rzęsy sztuczne, Saszetki zapachowe do bielizny,
Sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, Sole wybielające, Suche szampony, Szampony, Sztuczne paznokcie, Ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, Środki
czyszczące do celów gospodarstwa domowego, Środki
czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, Środki
do czyszczenia zębów, Środki do konserwacji skóry jako pasty, Środki do namaczania prania, Środki do polerowania
podłóg i mebli, Środki do usuwania wosku z podłóg jako
preparaty do szorowania, Środki odświeżające powietrze
jako zapachowe, Środki ścierne i polerskie, Środki ułatwiające
suszenie do zmywarek naczyń, Środki wybielające stosowane w pralnictwie, Środki wygładzające i nadające praniu połysk, Środki zmiękczające do tkanin, Świece do masażu
do celów kosmetycznych, Talk kosmetyczny, Tłuszcze do celów kosmetycznych, Tusze do rzęs, Waciki do celów kosmetycznych, Wata do celów kosmetycznych, Wazelina kosmetyczna, Woda kolońska, Woda perfumowana, Woda utleniona do celów kosmetycznych, Wosk do butów, Wosk do depilacji, Wosk do parkietów, Wosk do podłóg, Wosk do wąsów,
Wosk krawiecki, Wosk szewski, Wybielacze jako odbarwiacze
do celów kosmetycznych, Wybielacze stosowane w pralnictwie, Zestawy kosmetyków, Zmywacze do paznokci, Żele
do masażu, inne niż do celów medycznych, Żele do wybielania zębów, 21 Przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, Przybory oraz pojemniki kuchenne
i gospodarstwa domowego z miedzi, Akwaria pokojowe,
Balie, Balony szklane [pojemniki], Brytfanny, Buteleczki, Butelki, Butelki chłodnicze, Butelki na napoje dla podróżnych,
Cedzaki do użytku domowego, Chochle do podawania,
Chochle do serwowania wina, Cukiernice, Czajniczki do herbaty, Czajniki nieelektryczne, Deski do krojenia chleba, Deski
do krojenia do kuchni, Deski do prania [tary], Deski do praso-
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wania, Doniczki na kwiaty, Doniczki okienne, Dozowniki
do ręczników papierowych, Dozowniki mydła, Dozowniki
papieru toaletowego, Druciaki metalowe, Dyfuzory do olejków zapachowych, inne niż dyfuzory z patyczkami zapachowymi, Dysze do węży zraszających, Dzbanki, Dzbanki
do kawy, nieelektryczne, Dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, Dziadki do orzechów, Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty i szkła, Dziobki do nalewania, Elektryczne
i nieelektryczne korkociągi, Elementy napinające do odzieży,
Elementy podtrzymujące ruszt, Etui na grzebienie, Etykietki
do dekanterów, Figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty
lub szkła, Filiżanki, Filtry do kawy nieelektryczne, Fiolki szklane [pojemniki], Foremki do wycinania ciasteczek, Formy
do ciast i ciastek, Formy i foremki [przybory kuchenne], Formy, foremki [przybory kuchenne], Frytownice nieelektryczne, Garnki, Garnki do gotowania kuskusu, nieelektryczne,
Garnki kuchenne, Gasidła do świec, Gąbki czyszczące, Gąbki
do makijażu, Gąbki do użytku domowego, Gąbki ścierne
do szorowania skóry, Gąbki toaletowe, Gąsiory, Gąsiory szklane, Gofrownice do ciast nieelektryczne, Grzebienie, Grzebienie dla zwierząt, Grzebienie elektryczne, Grzebienie o rzadko
rozstawionych zębach, Gumowe zbieraki [ręczne] do czyszczenia okien, Haczyki do zapinania guzików, Ircha do czyszczenia, Jednorazowe pojemniki z folii aluminiowej do użytku
domowego, Karafki [na alkohol], Kieliszki do jajek, Klamerki
do wieszania ubrań na sznurze, Klatki dla ptaków, Klatki dla
zwierząt domowych, Klosze do przykrywania masła, Klosze
do przykrywania sera, Komplety do likierów, Konewki, Końcówki do szczoteczek elektrycznych, Koryta, Koryta do picia,
Kosmetyczki z przyborami toaletowymi, Kostki lodu wielokrotnego użytku, Kosze do użytku domowego, Kosze
na chleb do użytku domowego, Kosze na papier, Kosze
na śmieci, Kotły, Koziołki pod noże na stół, Kruszarki do użytku kuchennego, nieelektryczne, Kryształ [wyroby szklane],
Kubki, Kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, Kubły, Kufle, Kufle na piwo, Kuwety dla zwierząt domowych, Lejki, Foremki do lodu, Łapki do garnków, Łapki na insekty, Łopatki
do ciast, Łopatki do użytku domowego, Łopatki do użytku
kuchennego, Łyżki do butów, Łyżki do lodów, Łyżki do mieszania [przybory kuchenne], Łyżki do polewania pieczeni
[utensylia kuchenne], Majolika, Maselniczki, Materiały do polerowania [ściereczki], Materiały do wyrobu szczotek i pędzli,
Maty do pieczenia, Maty na stół, nie z papieru ani materiałów
tekstylnych, Menażki, Metalowe naczynia do przyrządzania
lodów i mrożonych napojów, Miednice [naczynia], Mieszadełka do koktajli, Miksery, nieelektryczne, do celów domowych [blendery], Miotełki do kurzu, Miotełki do usuwania
kurzu z mebli, Miotły, Miseczki, Miski dla zwierząt domowych, automatyczne, Miski na owoce, Młynki do pieprzu,
ręczne, Młynki do użytku domowego, ręczne, Mopy, Mozaiki
ze szkła nie do celów budowlanych, Moździerze do użytku
kuchennego, Mydelniczki, Naczynia ceramiczne, Naczynia
do mieszania koktajli [shakery], Naczynia na napoje, Naczynia szklane do napojów, Nadmuchiwane wanny dla niemowląt, Narzędzia do czyszczenia, ręczne, Nici dentystyczne, Nici z włókna szklanego nie do celów włókienniczych,
Nieelektryczne maszynki do robienia makaronu, do użytku
domowego, Nieelektryczne młynki kuchenne, Nieelektryczne przybory do pastowania butów, Nieprzetworzone lub
półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego
w budownictwie), Nocniki, Obrączki dla drobiu, Obrączki dla
ptaków, Obrotowe suszarki do bielizny, Oddzielacze do jajek,
nieelektryczne, do użytku domowego, Odkurzacze nieelektryczne, Odpady bawełniane do czyszczenia, Okładki,
uchwyty na karty menu, Osłony na doniczki nie z papieru,
Otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), Elektryczne urządzenia do wabienia i zabijania owadów, Ozdob-
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ne kule szklane, Ozdoby z porcelany, Packi na muchy, Pakuły
czyszczące, Pałeczki [sprzęt kuchenny], Parowary nieelektryczne, Patelnie, Patelnie do przyrządzania jaj w koszulkach,
Patery, Pędzle do golenia, Pędzle kosmetyczne, Pędzle kuchenne, Pieprzniczki, Piknikowe (koszyki -) z naczyniami, Pipety [do degustacji win], Pipety kuchenne, Płytki zapobiegające kipieniu mleka, Pochłaniacze dymu do użytku domowego, Podgrzewacze do butelek dla niemowląt, nieelektryczne, Podgrzewacze świeczkowe, elektryczne i nieelektryczne, Podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, Podkładki pod garnki, Podkładki pod szklanki,
nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, Podpórki,
uchwyty do kwiatów i roślin [układanie kwiatów], Podstawki
na torebki herbaty, Podstawki pod żelazka do prasowania,
Pojazdy (szkło na szyby -) [półfabrykaty], Pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, Pojemniki kuchenne, Pojemniki na chleb, Pojemniki na kleje, Pojemniki na olej, ocet,
sól i pieprz, Pojemniki na wykałaczki, Pojemniki na żywność
dla zwierząt domowych, Pojemniki termoizolacyjne, Pokrowce na deski do prasowania, Pokrywki do garnków, Pokrywy na akwaria, Polerujące materiały do nabłyszczania,
z wyjątkiem preparatów, papieru i kamieni, Popiersia z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Porcelana, Półmiski
[tace], Półmiski do jarzyn, Prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], Prasy do krawatów, Prasy do spodni, Prasy do tortilli, nieelektryczne [przybory kuchenne], Prawidła do butów, Przenośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne, Przepychaczki
do czyszczenia odpływu, Przesiewacze popiołu do użytku
domowego, Przesiewacze, sita [przybory gospodarstwa domowego], Przybory do użytku w gospodarstwie domowym,
Przybory kosmetyczne, Przybory kuchenne, Przybory kuchenne nieelektryczne, Przybory toaletowe, Przykrycia
na czajniczek, Przykrywki do dań, Przyrządy do demakijażu,
Przyrządy do krojenia ciasta, Przyrządy do polerowania przy
użyciu wosku, nieelektryczne, Przyrządy do ściągania butów,
Pudełka na herbatę, Pudełka na słodycze, Pudełka obiadowe, Pudełka szklane, Puderniczki [puste], Pułapki na myszy,
Puszki do pudru, Ręczne młynki do kawy, Rękawice do mycia
samochodów, Rękawice do pielęgnacji zwierząt, Rękawice
do polerowania, Rękawice do użytku domowego, Rękawice
kuchenne, Rękawice ogrodnicze, Rękawiczki ścierne do peelingu skóry, Rogi do picia, Rondle, Rondle ceramiczne, Rozpylacze do perfum, Rozpylacze środków odstraszających
komary podłączane do gniazdka, Rozpylacze zapachowe,
Roztopiona krzemionka [produkt półprzetworzony] inna niż
dla budownictwa, Ruszty [kuchenne], Salaterki, Separatory
do jajek, Separatory piankowe do palców stóp do użytku
podczas pedicure, Serwetniki, Serwisy [zastawy stołowe],
Serwisy do herbaty, Serwisy do kawy [zastawa stołowa], Siatki do gotowania, inne niż do mikrofalówek, Silikonowe pokrywki do żywności wielokrotnego użytku, Sitka do herbaty,
Sitka do konewek, Sitka do zaparzania herbaty, Skarbonki,
Skarbonki-świnki, Skóra do polerowania, Słoiki na ciastka,
Słomki do picia, Solniczki, Spodeczki, Spryskiwacze, Stalowa
wełna do czyszczenia, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny,
terakoty lub szkła, Stojaki do przenośnych wanienek dla niemowląt, Stojaki na pędzle do golenia, Stroiki na świece, Suszarki do bielizny, Syfony na wodę gazowaną, Szczecina
świńska do produkcji szczotek, Szczecina zwierzęca [szczotkarstwo], Szczoteczki do brwi, Szczoteczki do paznokci,
Szczoteczki do rzęs, Szczoteczki do zębów, Szczoteczki
do zębów elektryczne, Szczotki, Szczotki dla koni, Szczotki
do butów, Szczotki do czyszczenia pojemników, Szczotki
do dywanów, Szczotki do misek klozetowych, Szczotki
do mycia naczyń, Szczotki do rozsmarowywania smoły,
Szczotki do szklanych kloszy do lamp, Szczotki do szorowania, Szczotki do wosku do nart, Szczotki elektryczne, z wyjąt-
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kiem części maszyn, Szczypce do cukru, Szczypce do lodu,
Szczypce do sałaty, Szklane naczynia do picia, Szmatki
do czyszczenia, Szpatułki kosmetyczne, Szpilki kuchenne
metalowe, Sztuczne jajka podkładowe, Szufelki lub przyrządy do zbierania okruszków, Szybkowary nieelektryczne,
Szybkowary, nieelektryczne, do gotowania, Szyldy z porcelany lub ze szkła, Ściereczki do kurzu, Ścierki do mycia naczyń,
Ścierki do mycia podłóg, Świeczniki, Świeczniki [oprawy],
Tace do użytku domowego, Tace obrotowe, Tace papierowe,
do użytku domowego, Talerze, Talerze do dyfuzji olejków
zapachowych, Talerze jednorazowego użytku, Talerze papierowe, Tarki do celów kuchennych, Termoizolacyjne pojemniki na żywność, Termosy, Termosy bufetowe na napoje,
nieelektryczne, Termosy do napojów, Terraria domowe
[uprawa roślin], Terraria wewnętrzne [wiwaria], Tłuczki
do użytku kuchennego, Torby izotermiczne, Torebki do wyciskania kremu przy dekoracji, Trzepaczki do dywanów,
nie będące maszynami, Trzepaczki nieelektryczne, Trzonki
mioteł, Tubki do obierania czosnku, Tylki i rękawy cukiernicze
do dekorowania ciast, Ubijaczki nieelektryczne do użytku
domowego, Uchwyty na gąbki, Urządzenia dezodoryzujące
do użytku osobistego, Urządzenia do rozciągania rękawiczek, Urządzenia do usuwania kłaczków, elektryczne lub nieelektryczne, Urządzenia do wytwarzania makaronów, ręczne, Urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania,
do celów domowych, Urządzenia rozpylające do aerozoli,
nie do celów medycznych, Wałki do ciasta domowe, Wanienki dla niemowląt przenośne, Wanienki dla ptaków, Wazony, Wazy do zup, Wełniane odpady do czyszczenia, Wiaderka do kostek lodu, Wiadra na pieluchy, Wiadra płócienne,
Wiadra z wyciskarkami do mopów, Wieszaki na ręczniki [pręty i koła], Wkłady chłodzące do schładzania żywności i napojów, Włosie do produkcji szczotek, Włosie końskie do produkcji szczotek, Włókno szklane, inne niż do izolacji lub użytku włókienniczego, Wodne aparaty do czyszczenia jamy
ustnej, Wyciskacze do owoców nieelektryczne, do użytku
domowego, Wyciskarki do pasty do zębów, Wykałaczki, Wylewki do wina, Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, Wyroby garncarskie, Wyroby szklane malowane,
Wyżymaczki do mopów, Zakraplacze bez zawartości, do celów kosmetycznych, Zakraplacze do celów domowych, Zamknięcia pokrywek do garnków, Zastawa stołowa, Zastawa
stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, Zestawy do przypraw,
Zgrzebła, Zmywaki ścierne do celów kuchennych, Zraszacze,
Zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, Żłoby dla zwierząt, 29 Ajvar jako pasta z papryki, bakłażanów i czosnku, Alginiany do celów kulinarnych, Aloes spożywczy, Anchois,
nieżywe, Bekon, Białka jajek, Białko do celów kulinarnych,
Bita śmietana, Cebula konserwowana, Chipsy owocowe,
Chipsy ziemniaczane, Czipsy o niskiej zawartości tłuszczu,
Czosnek (konserwowy -), Daktyle, Drób, nieżywy, Dziczyzna,
Dżem imbirowy, Dżemy, Ekstrakty alg do celów spożywczych, Ekstrakty mięsne, Enzymy mlekowe do celów spożywczych, Falafel, Fasolka konserwowa, Filety rybne, Flaki,
Frankfurterki, Galaretki, Galaretki owocowe, Galarety mięsne,
Galbi jako danie z grillowanego mięsa, Groszek konserwowy,
Grzyby konserwowane, Guacamole jako pasta z awokado,
Homary, nieżywe, Hot dogi w cieście kukurydzianym, Hummus jako pasta z ciecierzycy, Ikra rybia przetworzona, Jadalne gniazda ptaków, Jadalne owady, nieżywe, Jagody, konserwowane, Jaja, Jaja ślimacze jadalne, Jaja w proszku, Jogurt,
Kapusta kwaszona, Karczochy konserwowe, Kaszanka, Kawior, Kefir jako napój mleczny, Kiełbaski do hotdogów, Kiełbaski w cieście, Kiszone warzywa jako kimchi, Klej rybi spożywczy, Koktajle jajeczne bezalkoholowe, Koktajle mleczne,
Kompot żurawinowy, Kompozycje owoców przetworzonych, Koncentraty rosołowe, Konserwowane ryby, Konser-
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wowane warzywa, Konserwy rybne, Korniszony, Kotlety sojowe, Kotlety z tofu, Krążki z cebuli, Krem na bazie masła,
Krewetki [nieżywe], Krewetki różowe [nieżywe], Krokiety, Kukurydza cukrowa, przetworzona, Kumys jako napój mleczny,
Kwaśna śmietana, Langusty, nieżywe, Lecytyna do celów
kulinarnych, Liofilizowane mięso, Liofilizowane warzywa, Łosoś, nieżywy, Łój spożywczy, Małże (mięczaki) nieżywe, Małże [nieżywe], Margaryna, Marmolada, Masło, Masło arachidowe, Masło kakaowe, Masło kokosowe jako olej kokosowy,
Miąższ owoców, Mięso i wędliny, Mięso konserwowane, Mięso liofilizowane, Mięso solone, Migdały mielone, Mleczne
produkty, Mleko, Mleko albuminowe, Mleko kokosowe, Mleko kokosowe do celów kulinarnych, Mleko migdałowe, Mleko migdałowe do celów kulinarnych, Mleko owsiane, Mleko
ryżowe, Mleko ryżowe do celów kulinarnych, Mleko sfermentowane, Mleko skondensowane, Mleko sojowe, Mleko
w proszku, Mleko z orzeszków ziemnych, Mleko z orzeszków
ziemnych do celów kulinarnych, Mrożone owoce, Napoje
mleczne z przewagą mleka, Napoje na bazie mleka kokosowego, Napoje na bazie mleka migdałowego, Napoje na bazie mleka orzechowego, Nasiona słonecznika przetworzone,
Nasiona, przetworzone, Nieżywe małże, Olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], Olej kostny, jadalny, Olej kukurydziany spożywczy, Olej palmowy jadalny, Olej rzepakowy jadalny, Olej słonecznikowy do celów spożywczych, Olej
sojowy spożywczy, Olej z oliwek jadalny, Olej z orzecha palmowego do żywności, Olej z siemienia lnianego do celów
kulinarnych, Oleje spożywcze, Oliwa z oliwek z pierwszego
tłoczenia, Oliwki konserwowane, Orzechy aromatyzowane,
Orzechy kandyzowane, Orzechy laskowe, przetworzone,
Orzechy preparowane, Orzechy ziemne przetworzone,
Osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne, Ostrygi, nieżywe,
Owoce gotowane, Owoce konserwowane, Owoce konserwowane w alkoholu, Owoce lukrowane, Owoce w puszkach,
Pasta z bakłażana, Pasta z cukinii, Pasta z oberżyny, Pasta
z owoców tłoczonych, Pasty do kromek zawierające tłuszcz,
Pasty na bazie orzechów, Pasztet z wątróbki, Pektyna do celów kulinarnych, Pierożki na bazie ziemniaków, Pikle, Placki
ziemniaczane, Płatki ziemniaczane, Poczwarki jedwabnika
do spożycia przez ludzi, Podpuszczka, Potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, Produkty serowarskie, Przecier jabłkowy,
Przecier pomidorowy, Przeciery rybne, Przeciery warzywne,
Przekąski na bazie owoców, Przetwory do zup jarzynowych,
Pyłki kwiatowe jako żywność, Raki, nieżywe, Rodzynki, Ryby,
Ryby solone, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Sardynki,
nieżywe, Serwatka, Skorupiaki, nieżywe, Skórki owocowe,
Smalec, Smażone placuszki twarogowe, Soczewica konserwowana, Soja konserwowana spożywcza, Sok cytrynowy
do celów kulinarnych, Sok pomidorowy do gotowania, Soki
roślinne do gotowania, Spożywczy olej kokosowy, Spożywczy olej kukurydziany, Spożywczy olej sezamowy, Strzykwy
nieżywe, Substytuty mleka, Surowce do produkcji tłuszczy
jadalnych, Szpik kostny zwierzęcy jadalny, Szynka, Śledzie,
nieżywe, Śmietana jako produkty mleczarskie, Śmietana
na bazie warzyw, Tahini jako pasta z ziarna sezamowego,
Tłuszcze jadalne, Tofu, Trufle konserwowane, Tuńczyk, nieżywy, Warzywa gotowane, Warzywa liofilizowane, Warzywa
suszone, Warzywa w puszkach, Wątroba, Wieprzowina,
Wiórki kokosowe, Wodorosty konserwowe, Wywar, bulion,
Yakitori, Yuba jako skórka z tofu, Zsiadłe mleko, Zupy, Żelatyna, Żółtka jajek, Żywność przygotowywana z ryb, 30 Anyż
gwiaździsty, Preparaty aromatyczne do żywności, Aromaty
do ciast, inne niż olejki eteryczne, Aromaty kawowe, Aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, Batony zbożowe, Bibimbap jako ryż z warzywami i wołowiną, Preparaty usztywniające do bitej śmietany, Budyń ryżowy, Bułeczki słodkie,
Bułka tarta, Bułki, Chałwa, Cheeseburgery, Chipsy jako pro-
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dukty zbożowe, Chleb, Chleb bezdrożdżowy, Ciasto jako
masa do pieczenia, Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto na wypieki, Ciasto w proszku, Cukier, Cukier palmowy, Cukierki
miętowe, Curry jako przyprawa, Cykoria jako substytut kawy,
Cynamon jako przyprawa, Czekolada, Czekolada pitna, Czosnek mielony jako przyprawa, Dekoracje cukiernicze do ciast,
Dodatki glutenowe do celów kulinarnych, Dodatki smakowe
do napojów, inne niż olejki eteryczne, Drożdże, Enzymy
do ciast, Esencje do artykułów żywnościowych, inne niż
esencje eteryczne i olejki eteryczne, Gałka muszkatołowa,
Glazury do szynki, Glukoza do celów kulinarnych, Gluten jako
artykuł spożywczy, Gofry, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Goździki jako przyprawa, Gryka, przetworzona, Grzanki,
Guma do żucia, Herbata, Herbata mrożona, Herbatniki petit-beurre, Imbir jako przyprawa, Jęczmień łuskany, Jogurt mrożony jako lody spożywcze, Kakao, Kanapki, Kanapki z parówką jako hot dog, Kapary, Karmelki jako cukierki, Kasza bulgur,
Kasza kukurydziana, Kasza manna, Kasze spożywcze, Kawa,
Kawa nienaturalna, Kawa niepalona, Keczup, Kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, Kostki lodu, Krakersy,
Kukurydza mielona, Kukurydza palona, Kukurydza prażona
jako popcorn, Kurkuma, Kuskus jako kasza, Kwiaty i liście jako
substytuty herbaty, Liofilizowane dania, których głównym
składnikiem jest makaron, Liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, Lody, Lód naturalny lub sztuczny,
Lód pokruszony ze słodzoną czerwoną fasolą, Lód w blokach, Lukier do ciast, Lukrecja jako cukiernictwo, Majonez,
Makarony, Marcepan, Marynaty, Mąka, Mąka gorczycowa,
Mąka gryczana do celów spożywczych, Mąka jęczmienna,
Mąka kukurydziana, Mąka orzechowa, Mąka pszenna, Mąka
z tapioki, Mąka ziemniaczana, Mięsne sosy, Mięso zapiekane
w cieście, Mięta do wyrobów cukierniczych, Miętówki odświeżające oddech, Miód, Mleczko pszczele, Muesli, Musy
czekoladowe, Musy deserowe, Musztarda, Naleśniki, Napary,
inne niż do celów leczniczych, Napoje czekoladowe z mlekiem, Napoje kakaowe z mlekiem, Napoje kawowe z mlekiem, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, Napoje
na bazie rumianku, Nielecznicze napoje na bazie herbaty,
Ocet, Orzechy w czekoladzie, Owies łuskany, Owocowe galaretki jako słodycze, Pałeczki lukrecjowe jako wyroby cukiernicze, Papryka jako przyprawy, Pasta migdałowa, Pasta z soi
jako przyprawy, Pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, Pasty na bazie czekolady, Pastylki jako wyroby
cukiernicze, Pesto jako sos, Pieprz, Piernik, Pierożki na bazie
mąki, Pizza, Placki, Płatki kukurydziane, Pralinki, Preparaty
do zmiękczania mięsa do użytku domowego, Preparaty roślinne zastępujące kawę, Produkty spożywcze na bazie
owsa, Produkty wiążące do kiełbas, Propolis, Proszek do pieczenia, Proszki do sporządzania lodów, Przekąski na bazie
ryżu, Przekąski na bazie zbóż, Przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, Przyprawy, Przyprawy korzenne, Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Puddingi, Ryż, Ryż błyskawiczny, Sago, Sajgonki, Siemię lniane do celów kulinarnych
jako przyprawa, Skrobia do celów spożywczych, Słodziki
naturalne, Słód do celów spożywczych, Soda oczyszczona
jako wodorowęglan sodu do pieczenia, Sorbety jako lody,
Sos jabłkowy jako przyprawa, Sos sojowy, Sos żurawinowy
jako przyprawa, Sosy jako przyprawy, Sosy do makaronów,
Sosy owocowe, Sosy pomidorowe, Sosy sałatkowe, Sól
do konserwowania żywności, Sól kuchenna, Spaghetti, Suchary, Sushi, Syrop z agawy jako słodzik naturalny, Syropy
i melasa, Szafran jako przyprawa, Środki wiążące do lodów
spożywczych, Tapioka, Wafle ryżowe, Wanilia jako aromat,
Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze na bazie migdałów,
Wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, Wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, Wysokoproteinowe
batoniki zbożowe, Zagęszczacze stosowane przy gotowaniu
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produktów spożywczych, Zboża, Ziarna sezamu jako przyprawy, Ziele angielskie, Zioła do celów spożywczych, Zioła
konserwowane jako przyprawy, 35 Usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży następujących towarów: środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, kosmetyki do ciała,
płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów,
przybory do manicure i pedicure, kadzidła, świece do oświetlania i świeczki, lampiony, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, grzebienie, gąbki, odzież,
obuwie, torby, walizki, parasolki, paski jako odzież, biżuteria,
zegarki, ozdoby jubilerskie, obrazy, ramki obrazów, ozdobne
wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, fiszbinu, muszli,
bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu oraz imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, poduszki, dywany, maty
tekstylne, narzuty, obrusy, Usługi w zakresie prowadzenia
sprzedaży następujących artykułów spożywczych: zdrowa
żywność, suplementy diety, preparaty ziołowe, parafarmaceutyki, mięso, ryby, drób, dziczyzna, wędliny, ryby żywe,
mrożone mięso, mrożone ryby, owoce i warzywa konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, galaretki, konfitury, dżemy, przetwory owocowo-warzywne, przetwory mięsne,
przetwory rybne, konserwy mięsne, pasztety mięsne, grzyby
konserwowe, oliwki, kompoty, sosy do sałat, zupy i buliony,
dania obiadowe, kisiel, budyń, jaja, mleko, produkty mleczne, takie jak: śmietana, kefiry, maślanki, jogurty, serki oraz
sery żółte i twarogowe, oleje i tłuszcze jadalne, masło, oliwa
z oliwek, żywność dla dzieci i niemowląt, kawa, herbata, kakao, namiastki kawy, cukier, ryż, mąka, makarony, produkty
zbożowe, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, ciasto mrożone, gotowe mieszanki do pieczenia ciast, polewy, posypki
czekoladowe, proszek do pieczenia, kasze spożywcze, chleb,
pieczywo, chrupki, chipsy ziemniaczane, chipsy jako produkty zbożowe, płatki kukurydziane, muesli, paluszki solone,
orzechy, wyroby cukiernicze i słodycze, ciastka, czekolada,
batony, bombonierki, guma do żucia, chałwa, miód, lody,
drożdże, sól, musztarda, majonez, keczup, ocet, sosy, przyprawy, produkty rolne, ogrodnicze i leśne, świeże owoce,
warzywa, świeże zioła, nasiona, karma dla zwierząt, kwiaty
cięte, kwiaty sztuczne, rośliny doniczkowe, Usługi w zakresie
prowadzenia sprzedaży następujących towarów: piwo,
wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje energetyczne,
proszek do wytwarzania napojów, artykuły dla palących, tytoń, cygara, fajki, papierosy, napoje alkoholowe, wino, wódka, likiery, nalewki, miód pitny, cydr, Agencje importowo-eksportowe, Agencje informacji handlowej, Agencje reklamowe, Analizy kosztów, Analizy rynkowe, Audyt, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcje i przetargi publiczne, Wynajem automatycznych dystrybutorów, Badania marketingowe, Badania opinii publicznej, Badania rynku, Badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, Wynajmowanie maszyn i urządzeń dla biura, Biura pośrednictwa pracy, Usługi
porównywania cen, Dekoracja wystaw sklepowych, Oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, Dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, Powielanie dokumentów, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
Doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doręczanie gazet osobom trzecim, Wycena drewna na pniu, Wycena drzewa, Dystrybucja materiałów reklamowych takich
jak próbki, druki, prospekty, broszury, Edytorskie usługi
w dziedzinie reklamy, Ekspertyzy w zakresie wydolności
przedsiębiorstw, Fakturowanie, Fotokopiowanie, Prenume-
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rata gazet [dla osób trzecich], Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom, Punkty informacji konsumenckiej, Administrowanie hotelami, Impresariat w działalności artystycznej,
Informacja o działalności gospodarczej, Kolportaż próbek,
Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Księgowość, Maszynopisanie,
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, Usługi modelek i modeli dla celów promocji
sprzedaży i reklamy, Obróbka tekstów, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Outsourcing
[doradztwo handlowe], Rozlepianie plakatów reklamowych,
Przygotowywanie zeznań podatkowych, Pomoc przedsiębiorstwom w działalności gospodarczej przemysłowej lub
handlowej, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, Pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, Pozyskiwanie informacji
o działalności gospodarczej, Prognozy ekonomiczne, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi przeglądu prasy,
Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Przygotowanie listy płac, Agencje public relations, Publikowanie
tekstów sponsorowanych, Rachunkowość, Reklama billboardowa, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, Reklamy
korespondencyjne, Przygotowywanie reklamy prasowej,
Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Usługi sekretarskie, Sortowanie danych w bazach komputerowych, Sporządzanie sprawozdań rachunkowych, Statystyczne zestawienia, Usługi stenograficzne, Szacowanie kompleksów leśnych, Szacowanie wełny, Organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, Uaktualnianie materiałów
reklamowych, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych, Usługi kreowania wizerunku firmy, usług i towarów, Wyceny handlowe, Ekspertyzy w zakresie wydolność przedsiębiorstw, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajem fotokopiarek, Wynajmowanie nośników reklamowych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, Wywiad gospodarczy,
Usługi zaopatrzenia osób trzecich, mianowicie zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, Zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz
osób trzecich, Zarządzanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi na rzecz osób trzecich, Zarządzanie hotelami, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, 43 Bary szybkiej obsługi,
Agencje zakwaterowania, Domy turystyczne, Hotele, Hotele
dla zwierząt, Kafeterie, Bufety, Kawiarnie, Motele, Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Pensjonaty, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, Rezerwacje kwater na pobyt czasowy, Rezerwacje miejsc w hotelach, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Restauracje, Restauracje samoobsługowe, Stołówki, Usługi barowe, Usługi kateringowe, Wynajmowanie sal konferencyjnych, Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, Wypożyczanie namiotów, Domy opieki dla
osób w podeszłym wieku, Zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, Żłobki dla dzieci.
(210) 524056
(220) 2021 02 02
(731) ROGALSKA ANNA MAŁGORZATA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) 7 MIODOWYCH KONTYNENTÓW

(531) 03.13.04, 27.05.01, 26.01.16, 27.07.01, 29.01.07
(510), (511) 4 Wosk pszczeli, 5 Mleczko pszczele, 29 Pyłek
pszczeli-pierzga, 30 Miód, 33 Miody pitne.
(210)
(731)
(540)
(540)

524057
(220) 2021 02 03
GRUZA BŁAŻEJ, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
Progo Logistics

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 39 Usługi spedycji, Spedycja ładunków, Spedycja ładunku pomiędzy portami morskimi, Spedycja towarów,
Logistyka transportu, Transport lądowy, Transport powietrzny, Transport wodny, Składowanie ładunków, Składowanie
i dostarczanie towarów, Usługi dostarczania ładunków, Usługi przewozu ładunków, Usługi dystrybucyjne, Usługi przeładunkowe, Organizowanie transportu ładunków.
(220) 2021 02 03
(210) 524059
(731) GACH GRAŻYNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Fizyka w Walizce
(510), (511) 9 Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory.
524060
(220) 2021 02 03
KŁĘBEK DAWID, KŁĘBEK JANUSZ DT GROUP
SPÓŁKA CYWILNA, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kiwi gifts
(210)
(731)

(531) 05.07.22, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 Publikacja reklam, Reklamy online, Reklama
banerowa, Usługi reklamowe, Agencje reklamowe, Produkcja
materiałów reklamowych i reklam, Usługi reklamy graficznej, Doradztwo dotyczące reklamy, Wynajem powierzchni
reklamowej i materiałów reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych, Dystrybucja tekstów reklamowych,
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Przygotowywanie materiałów reklamowych, Projektowanie
ulotek reklamowych, Projektowanie broszur reklamowych,
Projektowanie logo reklamowych, Uaktualnianie materiałów
reklamowych, Przygotowywanie dokumentów reklamowych, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Dystrybucja drukowanych
materiałów reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych,
Projektowanie materiałów reklamowych, Usługi w zakresie
reklamy, Usługi konsultingowe dotyczące reklamy, Produkcja wizualnych materiałów reklamowych, Usługi w zakresie
reklamy graficznej, Przygotowywanie prezentacji w celach
reklamowych, Przygotowywanie reklam na zamówienie dla
osób trzecich, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Doradztwo w zakresie usług reklamowych
i promocyjnych, Przygotowywanie i umieszczanie reklam
zewnętrznych na rzecz osób trzecich, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci
komunikacyjnej online w Internecie, Dystrybucja produktów
do celów reklamowych, Wykonywanie materiałów reklamowych, Produkcja materiałów reklamowych, Przygotowanie
materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie reklam dla
osób trzecich, Usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych.

-), z wyjątkiem farb, Kwarc syntetyczny, Powłoki hydrofobowe
[chemiczne, inne niż farby] do kamieniarki, Spoiwa cementowe, Spoiwa jako domieszki do zaczynu cementowego, 19 Bitumiczne wyroby dla budownictwa, Cement, Krzemionka
do użytku w budownictwie, Kreda [surowiec], Mieszanki
cementowe, Zaprawy budowlane, 37 Budownictwo lądowe,
Nadzór budowlany, Usługi budowlane, Izolowanie budynków, Wynajem pomp do odwadniania, Zabezpieczanie budynków przed wilgocią podczas ich budowy, Tynkowanie.

524065
(220) 2021 02 03
GREEN TREE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomaszów Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) Nature BioFilm
(510), (511) 6 Folia aluminiowa laminowana papierem,
16 Folia, Folia z tworzyw sztucznych do pakowania żywności, Papier do pakowania żywności, Nawijana na rolkę
folia z tworzywa sztucznego do pakowania żywności, Folia
z tworzywa sztucznego do opakowywania.

524082
(220) 2021 02 02
GEOCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) GEOCORE
(510), (511) 7 Urządzenia wiertnicze (wiertnice), 37 Wiercenie, Wiercenie w skałach, Usługi budowlane, Usługi doradcze
w zakresie kopania ziemi, Usługi w zakresie wykopywania,
Konsultacje budowlane, 40 Usługi uzdatniania gleby, odpadów lub wody (usługi remediacji środowiska), 42 Badania
geologiczne, Ekspertyzy geologiczne, Pomiary lub badania
geologiczne, Sondowanie geologiczne działek budowlanych, Oceny i badania geologiczne, Badania geologiczne
działek budowlanych, Pomiary geodezyjne, Pomiary geofizyczne, Pomiary otworów wiertniczych, Prowadzenie badań inżynierskich, Prowadzenie badań technicznych, Usługi
w zakresie badań geofizycznych, Usługi w zakresie miernictwa geodezyjnego, Usługi w zakresie pomiarów geofizycznych w odwiertach, Analiza próbek geologicznych, Usługi
badań geofizycznych, Profilowanie geofizyczne otworów
wiertniczych, Analizy laboratoryjne, Pobieranie próbek gleby
do analizy, Usługi doradcze w zakresie geologii, Usługi doradcze w zakresie geofizyki.

(210)
(731)

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

524071
(220) 2021 02 04
STRZĘPEK GRZEGORZ, Opole
(znak słowno-graficzny)
MURO-IZOL

(531) 24.15.03, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Bentonit, Środki do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb i olejów, Preparaty do konserwacji cementu
(z wyjątkiem farb i olejów), Mieszaniny chemiczne do stosowania w przemyśle budowlanym, Mieszaniny chemiczne
do stosowania w przemyśle budowlanym wodno-lądowym, Środki chemiczne dla przemysłu, Woda destylowana,
Detergenty stosowane w procesach produkcyjnych, Środki
impregnujące do betonu, Impregnaty do zewnętrznych powierzchni budynków [inne niż farby lub oleje], Krzemiany,
Magnezyt, Nadsiarczany, Nadwęglany, Plastyfikatory, Modyfikatory reologii [substancje chemiczne] do użytku w obszarze materiałów powlekających, Preparaty zapobiegające
tworzeniu się powłok osadowych, Mieszanki uodparniające
na czynniki pogodowe [chemikalia] do impregnacji betonu,
Surowe żywice syntetyczne, Żywice syntetyczne i nieprzetworzone, Spoiwa (Preparaty do impregnacji wodoodpornej

524079
(220) 2021 02 04
STECYKL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stecykl
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa.
(210)
(731)

524084
(220) 2021 02 03
HOME AIR SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stara Wieś
(540) (znak słowny)
(540) SMOGBOX
(510), (511) 11 Filtry powietrza, Urządzenia do oczyszczania
powietrza, Urządzenia do dezodoryzacji powietrza, Instalacje do filtrowania powietrza, Aparatura i maszyny do oczyszczania powietrza, Urządzenia i maszyny do oczyszczania
powietrza, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym
sprzedaży wysyłkowej i przez internet takich towarów jak:
filtry powietrza, urządzenia do oczyszczania powietrza, urządzenia do dezodoryzacji powietrza, instalacje do filtrowania
powietrz, aparatura i maszyny do oczyszczania powietrza,
urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza.

(210)
(731)

Nr ZT09/2020
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524088
(220) 2021 02 04
ZIOMEK TADEUSZ, Kębłowo
(znak słowno-graficzny)
Firma ZIOMEK POSADZKI PRZEMYSŁOWE

(531)

21.01.14, 21.01.15, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11,
29.01.12
(510), (511) 37 Nakładanie wylewki posadzkowej, Usługi
w zakresie powlekania podłóg, Usługi naprawcze w zakresie
pokryć podłóg, Usługi konserwacji podłóg, Układanie pokryć
podłogowych, Układanie podłóg warstwowych, Szlifowanie
podłóg, Przygotowanie powierzchni podłóg do położenia
podkładów i pokryć, Piaskowanie podłóg, Naprawa pokryć
podłogowych, Budowa podłóg, Konserwacja i naprawa
podłóg.
(210)
(731)
(540)
(540)

524092
(220) 2021 02 04
MARCINIEC SZYMON, Lisia Góra
(znak słowno-graficzny)
Szu & Szu

(531) 24.17.25, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 25 Odzież, Odzież damska, Odzież dla chłopców,
Odzież dziecięca, Odzież dziewczęca, Odzież męska, Odzież
męska, damska i dziecięca, Odzież niemowlęca.
524103
(220) 2021 02 03
LNG BEST PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karlino
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LNG BEST PARTNER Sp. z o.o.
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 4 Gaz skroplony, Gaz ziemny i skroplony, Paliwa
gazowe i ciekłe, Skroplony gaz ziemny LNG, Gazy skroplone do pojazdów z silnikiem napędowym, 35 Analiza rynku,
Usługi pośrednictwa w handlu paliwami płynnymi i ciekłymi,
Usługi w zakresie sprzedaży gazu ziemnego, skroplonego
gazu ziemnego, paliw gazowych i ciekłych, Sprzedaż detaliczna w zakresie części metalowych do ciągników siodłowych i cystern, 37 Budowa, instalacja, konserwacja i naprawa
infrastruktury do transportu gazu w tym rurociągów i terminali gazu skroplonego, Usługi instalacji stacji regazyfikacji
LNG, Naprawa i modernizacja cystern kriogenicznych i ciągników siodłowych, Usługi doradcze w zakresie ww usług,
39 Magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja gazów, skroplonego gazu ziemnego, paliw gazowych i ciekłych, Transport
cysternami, Transport LNG, Transport drogowy towarów dla
osób trzecich, Wynajem i dzierżawa pojazdów, Dystrybucja
gazów płynnych, Wynajem cystern kriogenicznych.
(210) 524127
(220) 2021 02 04
(731) WRÓBLEWSKI JACEK SPECBRANDS.PL, Pabianice
(540) (znak słowny)
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(540) #holdtheline
(510), (511) 25 Odzież, Mundury, Bielizna osobista, Bielizna
wchłaniająca pot, Skarpety, Nakrycia głowy, Obuwie, Rękawiczki, Szelki, Paski, 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz
pośrednictwo handlowe w sprzedaży detalicznej i hurtowej,
w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz
innych środków komunikacji w zakresie towarów: apteczki
pierwszej pomocy, apteczki przenośne, noże, noże myśliwskie, nożyce, nożyczki, kamizelki kuloodporne, ratunkowe
i ochronne, hełmy i kaski ochronne, kombinezony ochronne,
rękawice ochronne, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, okulary, gogle i maski ochronne, nakolanniki i nałokietniki ochronne, pasy ratunkowe, pakiety ratunkowe do ratowania życia, słuchawki na uszy, kompasy, opaski, opaski uciskowe i zaciskowe, uchwyty na opaski uciskowe i zaciskowe, latarki, latarki kieszonkowe, latarki
czołowe, futerały na broń, kabury na broń, pasy naramienne
do broni (również z nabojami), pasy na amunicję, pasy taktyczne, pasy operacyjne do noszenia broni, pasy operacyjno-taktyczne do noszenia broni, ładownice na pas do magazynku broni krótkiej, litografie, litograficzne dzieła sztuki,
grafiki, obrazy, torby, plecaki, torby i plecaki myśliwskie, torby i plecaki sportowe, torby i plecaki turystyczne, chlebaki
na ramię, sakwy, torby i worki myśliwskie, naramienniki i pasy
skórzane, sakwy i sakiewki ze skóry, paski wojskowe, naszywki, odzież, mundury, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca
pot, skarpety, nakrycia głowy, obuwie, wyroby pończosznicze, skarpety, kamizelki, mundury, odzież wodoodporna,
kominiarki, rękawiczki, szelki, paski, tarcze strzelnicze, rzutki
strzelnicze, nagolenniki i nakolanniki, bransolety, bransoletki
i opaski, silikonowe bransolety, bransoletki i opaski.
(210)
(731)
(540)
(540)

524128
(220) 2021 02 04
WRÓBLEWSKI JACEK SPECBRANDS.PL, Pabianice
(znak słowno-graficzny)
#holdtheline

(531) 27.05.01, 27.05.05, 24.17.25, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież, Mundury, Bielizna osobista, Bielizna
wchłaniająca pot, Skarpety, Nakrycia głowy, Obuwie, Rękawiczki, Szelki, Paski, 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz
pośrednictwo handlowe w sprzedaży detalicznej i hurtowej,
w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz
innych środków komunikacji w zakresie towarów: apteczki
pierwszej pomocy, apteczki przenośne, noże, noże myśliwskie, nożyce, nożyczki, kamizelki kuloodporne, ratunkowe
i ochronne, hełmy i kaski ochronne, kombinezony ochronne,
rękawice ochronne, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, okulary, gogle i maski ochronne, nakolanniki i nałokietniki ochronne, pasy ratunkowe, pakiety ratunkowe do ratowania życia, słuchawki na uszy, kompasy, opaski, opaski uciskowe i zaciskowe, uchwyty na opaski uciskowe i zaciskowe, latarki, latarki kieszonkowe, latarki
czołowe, futerały na broń, kabury na broń, pasy naramienne
do broni (również z nabojami), pasy na amunicję, pasy taktyczne, pasy operacyjne do noszenia broni, pasy operacyjno-taktyczne do noszenia broni, ładownice na pas do magazynku broni krótkiej, litografie, litograficzne dzieła sztuki,
grafiki, obrazy, torby, plecaki, torby i plecaki myśliwskie, torby i plecaki sportowe, torby i plecaki turystyczne, chlebaki
na ramię, sakwy, torby i worki myśliwskie, naramienniki i pasy
skórzane, sakwy i sakiewki ze skóry, paski wojskowe, naszywki, odzież, mundury, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca
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pot, skarpety, nakrycia głowy, obuwie, wyroby pończosznicze, skarpety, kamizelki, mundury, odzież wodoodporna,
kominiarki, rękawiczki, szelki, paski, tarcze strzelnicze, rzutki
strzelnicze, nagolenniki i nakolanniki, bransolety, bransoletki
i opaski, silikonowe bransolety, bransoletki i opaski.
(210) 524130
(220) 2021 02 04
(731) WOŹNIAK MATEUSZ, Chełm
(540) (znak słowny)
(540) Katie’s
(510), (511) 14 Biżuteria, Wyroby jubilerskie, Wyroby biżuteryjne, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Ozdoby
z metali szlachetnych oraz kamieni szlachetnych i ich imitacje, Przyrządy do mierzenia czasu, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, Kamienie szlachetne, perły,
metale szlachetne i ich imitacje, Wyroby jubilerskie wykonane ze stopów metali szlachetnych, Wyroby jubilerskie wykonane z metali szlachetnych, 40 Pozłacanie, Galwanizacja,
Galwanizowanie metali, Grawerowanie, Galwanizowanie,
Grawerowanie laserowe, Powlekanie metalu, Powlekanie
galwaniczne, Platerowanie.
524131
(220) 2021 02 04
RECORDATI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RECOBUTARIN
(510), (511) 5 Produkty lecznicze, Suplementy diety do celów leczniczych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, Suplementy żywnościowe, Odżywcze
suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Suplementy
diety do użytku medycznego, Suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Leki, Środki
farmaceutyczne, Dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych.

Nr ZT09/2020

ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Leki, Środki
farmaceutyczne, Dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych.
(210) 524136
(220) 2021 02 04
(731) BEDNAREK BARTŁOMIEJ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) tylko hulajka
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy.
524290
(220) 2021 02 08
GOLDEN LION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLDEN LION DEVELOPMENT

(210)
(731)

(210)
(731)

524132
(220) 2021 02 04
RECORDATI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) REBUTESTIN
(510), (511) 5 Produkty lecznicze, Suplementy diety do celów leczniczych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, Suplementy żywnościowe, Odżywcze
suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Suplementy
diety do użytku medycznego, Suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Leki, Środki
farmaceutyczne, Dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych.
(210)
(731)

524133
(220) 2021 02 04
RECORDATI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) REBUTESTINA
(510), (511) 5 Produkty lecznicze, Suplementy diety do celów leczniczych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, Suplementy żywnościowe, Odżywcze
suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Suplementy
diety do użytku medycznego, Suplementy diety dla osób
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.01.01, 03.01.24, 03.01.27
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych,
Informacje na temat metod sprzedaży, 36 Usługi w zakresie nieruchomości, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego
i konserwacyjnego, 42 Planowanie [projektowanie] budynków, Projektowanie budowlane, Projektowanie budynków,
Projektowanie domów.
524321
(220) 2021 02 09
12BUY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smith&Brown
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 6 Sejfy, Zabezpieczenia metalowe do drzew
[konstrukcje], Metalowe zabezpieczenia łańcuszkowe
do drzwi, 11 Lodówki, Zamrażarki, Chłodziarko-zamrażarki,
Instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Okapy
pochłaniające dym, Wyciągi kuchenne [okapy], Piekarniki,
Suszarki do rąk, Suszarki do włosów, Suszarki do ubrań, Stojące lampy, Lampy stojące, Lampy LED, Lampy bakteriobójcze,
Lampy UV nie do celów medycznych, Kuchenki mikrofalowe,
Tostery, Opiekacze do mięs, Opiekacze do kanapek, Płyty
grzewcze [górne płyty kuchenek], Płyty grzewcze [do celów
domowych], Domowe płyty grzewcze, Płyty indukcyjne, Kuchenki indukcyjne, Czajniki, Wolnowary elektryczne, Szybkowary elektryczne, Dzbanki do filtrowania wody, Frytkownice,
Gofrownice, Grille gazowe, Grille elektryczne, Grille do gotowania, Grille elektryczne do użytku na wolnym powietrzu,
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Elektryczne grille do użytku wewnątrz budynków, Grille
na węgiel drzewny, Grille węglowe do celów domowych,
Parowary elektryczne, Urządzenia do gotowania, Tunele
do gotowania, Instalacje do gotowania, Kuchenki mikrofalowe do gotowania, Elektryczne urządzenia do gotowania,
Elektryczne przybory do gotowania, Urządzenia do gotowania żywności, Rondle elektryczne do gotowania, Gazowe
urządzenia do gotowania, Urządzenia służące do gotowania,
Płyty grzejne do gotowania, Urządzenia do gotowania jajek,
Urządzenia do gotowania ryżu, Fondue [urządzenia do gotowania], Generatory dymu do gotowania, Rożna [urządzenia do gotowania], Garnki elektryczne do gotowania, Balie
do gotowania ubrań, Kuchenki [urządzenia do gotowania],
Autoklawy, elektryczne, do gotowania, Wielofunkcyjne
urządzenia do gotowania, Instalacje do gotowania przemysłowego, Przemysłowe urządzenia do gotowania ryżu,
Elektryczne urządzenia do gotowania ryżu, Elektryczne urządzenia do gotowania jajek, Urządzenia służące do gotowania
wędzarniczego, Urządzenia zasilane gazem do gotowania,
Rożna [części urządzeń do gotowania], Gotowanie (Urządzenia i instalacje do -), Urządzenia i instalacje do gotowania, Urządzenia do gotowania na parze, Gazowe urządzenia
kuchenne do gotowania, Elektryczne urządzenia kuchenne
do gotowania, Elektryczne domowe urządzenia do gotowania, Urządzenia do gotowania kuskusu, elektryczne, Garnki
do gotowania kuskusu, elektryczne, Urządzenia gazowe stosowane w gotowaniu, Urządzenia do gotowania na świeżym
powietrzu, Urządzenia elektryczne do gotowania na parze,
Elektryczne urządzenia do gotowania sous vide, Elektryczne urządzenia do gotowania makaronu ramen, Elektryczne
urządzenia do gotowania na parze, Piece wykorzystujące
pola częstotliwości powietrza, do gotowania, Elektryczne
garnki do gotowania warzyw na parze, Gazowe urządzenia
do gotowania wyposażone w ruszt, Elektryczne urządzenia
do gotowania jajek do celów domowych, Sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów.
(210) 524325
(220) 2021 02 09
(731) LUDYGA BARBARA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Aturi Orient Massage
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kosmetyków, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
świec zapachowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
kadzidełek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów SPA, 44 Masaż, Masaże, Usługi konsultacji związane
z masażami, Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne
dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, Nakładanie produktów
kosmetycznych na ciało, Usługi w zakresie kuracji odchudzających, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi zabiegów
kosmetycznych na twarz i ciało, Usługi zabiegów na cellulitis,
Usługi zabiegów na cellulit, Usuwanie cellulitu z ciała, Zabiegi
pielęgnacji urody.
(220) 2021 02 09
(210) 524326
(731) KOWALCZUK DIANA, Juchnowiec Kościelny
(540) (znak słowny)
(540) Diadom Expert
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej drzwi, Usługi sprzedaży detalicznej okien, Usługi sprzedaży hurtowej
drzwi, Usługi sprzedaży hurtowej okien, 37 Montaż drzwi,
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Montaż drzwi i okien, Montaż okuć do drzwi, Wymiana okien,
Wymiana ram okiennych, Naprawa okien, Montaż okuć
okiennych, Instalowanie okien, Instalowanie ram okiennych,
Konserwacja okien, Montaż i naprawa żaluzji okiennych, Instalowanie i naprawianie rolet okiennych, Naprawa ościeżnic
drzwiowych.
(220) 2021 02 09
(210) 524327
(731) WIKTORZAK MARCIN, Ząbki
(540) (znak słowny)
(540) THUNDER
(510), (511) 25 Odzież, Odzież damska, Odzież dziecięca,
Odzież męska, Odzież męska, damska i dziecięca.
(210)
(731)
(540)
(540)

524328
(220) 2021 02 09
NALEWAJEK IWONA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
CZAR NOŻYCZEK FRYZJER Iwona Nalewajek

(531) 27.05.01, 14.07.20, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 44 Fryzjerskie (Salony -), Fryzjerstwo, Usługi fryzjerskie, Usługi salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, Usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, Usługi
salonu fryzjerskiego dla mężczyzn.
524366
(220) 2021 02 08
VIX AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIX AUTOMATION

(210)
(731)

(531) 26.05.04, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Pobieralne oprogramowanie do uzyskiwania
zdalnego dostępu do komputera i sterowania nim, Oprogramowanie przemysłowe, Oprogramowanie do wsparcia
produkcji, Oprogramowanie komputerowe do pobrania,
przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, Oprogramowanie do raportowania, Oprogramowanie użytkowe
do robotów, Oprogramowanie do sterowania maszynami,
35 Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego,
Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, 41 Usługi szkoleniowe, Szkolenia w dziedzinie
oprogramowania, 42 lnżynieria oprogramowania, Opracowywanie i testowanie oprogramowania, Utrzymanie i naprawa oprogramowania, Analizy systemów komputerowych, Integracja systemów i sieci komputerowych, Opracowywanie
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procesów przemysłowych, Usługi w zakresie monitorowania
procesów przemysłowych, Badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, Usługi
inżynieryjne w dziedzinie robotyki, Opracowywanie programów komputerowych zapisywanych na nośnikach danych
(oprogramowanie) przeznaczonych do wykorzystania w budownictwie i zautomatyzowanym wytwarzaniu (CAD/CAM),
45 Licencjonowanie oprogramowania komputerowego
[usługi prawne], Kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa,
Udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania.
(210)
(731)
(540)
(540)

524371
(220) 2021 02 08
WOJDYŁA IZABELA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
KIDS EATS

(531) 02.05.01, 02.05.23, 02.05.30, 27.05.01
(510), (511) 5 Żywność dla niemowląt, 29 Borówki, przetworzone, Czereśnie, przetworzone, Owoce, przetworzone, Truskawki, przetworzone.
524423
(220) 2021 02 09
BUSINESS INVESTMENT TRUST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B/I/T BUSINESS INVESTMENT TRUST

(210)
(731)

(531) 07.05.08, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania,
36 Inwestycje kapitałowe, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
(220) 2021 02 09
(210) 524424
(731) MERAMONT SPÓŁKA AKCYJNA, Września
(540) (znak słowny)
(540) MERAMO design
(510), (511) 20 Meble.
524431
(220) 2021 02 09
COMPARME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) apakowanie
(210)
(731)
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(531) 29.01.01, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 16 Opakowania kartonowe, Karton opakowaniowy, Opakowania na żywność, Opakowania na prezenty,
Tektura na opakowania, Pudła opakowaniowe [kartonowe],
Wyściełający papier do opakowań, Szczelne opakowania
z tektury, Opakowania z tworzyw sztucznych, Opakowanie
na prezenty świąteczne, Kartki do opakowań na prezenty, Nieprzepuszczające powietrza opakowania z papieru,
Materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, Materiały
opakowaniowe wykonane z tektury, Drukowane materiały
opakowaniowe z papieru, Przemysłowe pojemniki opakowaniowe z papieru, Pojemniki opakowaniowe z regenerowanej
celulozy, Opakowania na prezenty z tworzyw sztucznych,
Folia przylepna z tworzyw sztucznych do opakowań, Materiały opakowaniowe z tworzyw sztucznych do kanapek,
Materiały opakowaniowe wykonane z papieru z recyklingu,
Drukowane przepisy sprzedawane jako elementy opakowań
artykułów spożywczych, Materiały opakowaniowe wykonane z opartych na minerałach substytutach papieru, Materiały
opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub
kartonu, Materiały amortyzujące lub wyściełające wykonane
z papieru używane jako opakowania.
524445
(220) 2021 02 11
SERV4B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) SERV4B
(510), (511) 9 Oprogramowanie, 35 Audyt informatyczny,
Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu w branży IT, Usługi outsourcingu w zakresie usług informatycznych, Usługi outsourcingu personelu w branży IT,
42 Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Hosting, oprogramowanie jako usługa
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych,
usługi kodowania danych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Projektowanie systemów informatycznych.
(210)
(731)

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

524446
(220) 2021 02 09
WASILEWSKA KAROLINA AMBERTEA, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
malo vana

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 Herbata.
524448
(220) 2021 02 11
SERV4B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SERV4B SERVICES FOR BUSINESS

(210)
(731)
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(531) 26.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie, 35 Audyt informatyczny,
Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu w branży IT, Usługi outsourcingu w zakresie usług informatycznych, Usługi outsourcingu personelu w branży IT,
42 Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Hosting, oprogramowanie jako usługa
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych,
usługi kodowania danych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Projektowanie systemów informatycznych.
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(210) 524526
(220) 2021 02 12
(731) WASILEWSKI ADAM, Osowiec
(540) (znak słowny)
(540) Computacenter.pl
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe w postaci programów
telewizyjnych transmitowanych za pomocą kamery internetowej.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

521905, 521906, 521907, 522081, 522240, 522718, 522726, 522727, 522728, 522783, 522785, 522787, 523018,
523072, 523073, 523234, 523450, 523739, 523794, 523870, 523907, 523908, 523909, 524071

2

522081, 523450

3

516707, 517205, 520946, 522559, 522560, 522718, 522951, 523072, 523073, 523123, 523385, 523387, 523450,
523696, 523697, 523698, 523719, 523828, 523829, 523856, 523862, 523903, 524043

4

522081, 523151, 523317, 523387, 523999, 524056, 524103

5

512720, 512911, 516707, 516976, 517009, 517018, 517205, 517326, 519894, 519897, 521395, 522032, 522150,
522261, 522423, 522501, 522545, 522559, 522560, 522678, 522718, 522775, 522776, 522777, 522778, 522779,
522780, 522820, 522850, 522881, 522915, 522951, 523004, 523131, 523194, 523204, 523257, 523332, 523352,
523388, 523615, 523617, 523618, 523624, 523630, 523634, 523637, 523638, 523640, 523811, 523813, 523823,
523824, 523825, 523828, 523829, 524056, 524131, 524132, 524133, 524371

6

519523, 519526, 521208, 521839, 523072, 523073, 523118, 523273, 523406, 523621, 523682, 523683, 523685,
523742, 523794, 523815, 524065, 524321

7

521230, 521721, 521767, 522262, 523186, 523375, 524003, 524079, 524082

8

521767, 522262, 523262, 523742, 523815

9

505872, 509773, 513589, 516966, 518255, 518720, 518863, 519397, 520017, 520252, 520594, 520967, 520968,
520969, 520973, 521134, 521222, 521230, 521721, 522185, 522262, 522313, 522549, 522931, 523053, 523054,
523105, 523106, 523151, 523171, 523196, 523389, 523392, 523402, 523413, 523427, 523431, 523432, 523433,
523434, 523481, 523621, 523682, 523685, 523688, 523689, 523714, 523843, 523862, 523887, 523919, 523926,
523927, 523997, 523998, 524041, 524059, 524366, 524445, 524448

10

512911, 519894, 519897, 520771, 521222, 522262, 522549, 523668, 523720, 523828, 523829

11

519894, 519897, 520879, 521721, 522262, 523151, 523262, 523633, 523720, 523736, 523742, 523808, 523810,
523815, 523899, 524084, 524321

12

521721, 522177, 522192, 522244, 522262, 523105, 523106, 523227, 523483, 523631, 523651, 524136

14

509773, 519523, 519526, 522068, 522700, 523343, 523648, 523682, 523752, 523771, 523772, 523854, 523921,
524130

15

513589

16

505864, 505872, 513589, 516789, 520967, 520968, 520969, 520973, 521844, 521941, 521952, 522068, 522241,
522303, 522422, 522593, 522951, 523053, 523054, 523124, 523134, 523179, 523227, 523313, 523427, 523431,
523432, 523433, 523434, 523435, 523489, 523548, 523549, 523661, 523663, 523665, 523666, 523682, 523738,
523771, 523772, 523826, 523926, 523927, 524031, 524065, 524431

17

523072, 523073, 523345, 523794

18

509773, 510342, 518140, 518142, 522150, 522743, 523659, 523738, 523856, 523898

19

504626, 521134, 522508, 522517, 522518, 522520, 522549, 522586, 522588, 522592, 522594, 523072, 523073,
523234, 523406, 523603, 523604, 523683, 523690, 523742, 523810, 523815, 524071

20

478405, 478406, 520879, 522068, 522291, 522313, 523134, 523406, 523771, 523772, 523826, 523854, 523906,
524424

21

521332, 522262, 522549, 523262, 523854, 524043

22

523659

23

509043

24

519523, 519526, 523208, 523585, 523620, 523682, 523856

25

505872, 509773, 510342, 517575, 518140, 518142, 519523, 519526, 521228, 521511, 521529, 522150, 523065,
523131, 523183, 523184, 523385, 523435, 523451, 523452, 523620, 523649, 523650, 523659, 523660, 523671,
523674, 523676, 523678, 523682, 523684, 523738, 523752, 523754, 523777, 523834, 523856, 523859, 523919,
524092, 524127, 524128, 524136, 524327
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1

26

510342, 521529, 523543, 523659

27

522945, 523072, 523073, 523124, 523786

28

513589, 518863, 522150, 522262, 522943, 523131, 523398, 523481, 523682, 523707, 523898

29

512720, 515815, 516976, 517326, 521531, 521532, 521533, 521793, 521858, 522324, 522849, 522881, 522905,
523369, 523371, 523402, 523514, 523785, 523816, 524037, 524043, 524056, 524371

30

510804, 515815, 519267, 519269, 519273, 519276, 519279, 519281, 519440, 521531, 521532, 521533, 521685,
522150, 522324, 522684, 522849, 522881, 522926, 522951, 523107, 523328, 523369, 523371, 523402, 523421,
523654, 523737, 523785, 523838, 523840, 523841, 523999, 524037, 524043, 524056, 524446

31

522765, 523319, 523369, 523371, 523388, 523901

32

512720, 521332, 521531, 521532, 521533, 522144, 522150, 522276, 522509, 522791, 522881, 522934, 522935,
523141, 523410, 524037

33

516656, 521533, 522791, 522849, 522934, 522935, 523083, 523136, 523150, 523215, 523217, 523566, 523569,
524056

34

521228

35

478405, 478406, 504626, 505872, 509773, 510817, 515815, 516248, 516707, 516767, 516779, 516789, 516966,
516976, 517018, 517326, 518140, 518142, 518720, 519397, 519982, 519985, 520017, 520594, 520657, 520824,
520967, 520968, 520969, 520973, 521134, 521222, 521228, 521230, 521529, 521952, 522068, 522078, 522150,
522192, 522241, 522291, 522303, 522423, 522549, 522561, 522562, 522593, 522612, 522630, 522684, 522743,
522881, 522933, 522937, 522945, 522951, 522963, 523053, 523054, 523061, 523062, 523065, 523105, 523106,
523194, 523202, 523215, 523226, 523234, 523254, 523279, 523299, 523328, 523332, 523345, 523349, 523398,
523402, 523406, 523413, 523421, 523435, 523446, 523481, 523489, 523505, 523510, 523544, 523545, 523547,
523601, 523605, 523609, 523648, 523649, 523651, 523657, 523658, 523661, 523663, 523664, 523665, 523666,
523668, 523683, 523686, 523688, 523689, 523736, 523738, 523742, 523754, 523771, 523772, 523779, 523785,
523797, 523808, 523815, 523819, 523827, 523837, 523855, 523856, 523861, 523887, 523898, 523901, 523919,
523921, 523926, 523927, 524026, 524039, 524043, 524060, 524084, 524103, 524127, 524128, 524290, 524325,
524326, 524366, 524423, 524445, 524448

36

516248, 516885, 520017, 520657, 521878, 521952, 522068, 522303, 522308, 522574, 523226, 523249, 523331,
523349, 523445, 523446, 523447, 523525, 523544, 523545, 523683, 523771, 523772, 523779, 523782, 523796,
523797, 524290, 524423

37

516248, 518720, 520594, 521721, 522078, 522192, 522593, 522684, 522992, 523072, 523073, 523175, 523186,
523226, 523234, 523318, 523331, 523406, 523645, 523651, 523668, 523683, 523685, 523687, 523708, 523779,
523796, 523797, 524003, 524071, 524082, 524088, 524103, 524290, 524326

38

505872, 516789, 517018, 518276, 520017, 520967, 520968, 520969, 520973, 522185, 522303, 522743, 523053,
523054, 523061, 523062, 523105, 523106, 523279, 523413, 523601, 523605, 523926, 523927

39

505872, 522630, 523105, 523106, 523124, 523151, 523186, 523234, 523304, 523446, 523645, 523683, 523699,
523760, 523794, 523827, 524057, 524103

40

522078, 522291, 522549, 522593, 523230, 523234, 523601, 523648, 523683, 523685, 523708, 523754, 523794,
523851, 524003, 524082, 524130

41

505872, 509773, 510817, 513589, 516788, 516789, 517018, 517575, 518276, 518863, 519982, 519985, 520017,
520657, 520967, 520968, 520969, 520973, 521086, 521892, 521952, 522150, 522185, 522241, 522303, 522593,
522630, 522921, 522990, 523028, 523053, 523054, 523108, 523131, 523171, 523178, 523194, 523279, 523301,
523313, 523314, 523320, 523385, 523427, 523431, 523432, 523433, 523434, 523435, 523436, 523489, 523547,
523548, 523549, 523601, 523631, 523652, 523658, 523668, 523682, 523693, 523694, 523695, 523861, 523887,
523926, 523927, 524031, 524041, 524366, 524526

42

505872, 509773, 516248, 517018, 519397, 520017, 520252, 520594, 520657, 520967, 520968, 520969, 520973,
521134, 521230, 522068, 522078, 522185, 522549, 522593, 522630, 522718, 522992, 523061, 523062, 523105,
523106, 523194, 523226, 523234, 523392, 523398, 523398, 523413, 523431, 523432, 523433, 523434, 523548,
523549, 523601, 523605, 523621, 523622, 523625, 523661, 523663, 523664, 523665, 523666, 523668, 523672,
523683, 523685, 523708, 523771, 523772, 523794, 523801, 523826, 523893, 523906, 523926, 523927, 523994,
524003, 524031, 524082, 524290, 524366, 524445, 524448

43

505872, 515815, 516793, 521531, 521532, 521533, 522303, 522684, 522791, 523215, 523328, 523372, 523402,
523654, 523809, 523888, 524037, 524043

44

516788, 517018, 520433, 520435, 520657, 520771, 521086, 521222, 521892, 521952, 522151, 522423, 522718,
522990, 523229, 523306, 523313, 523352, 523385, 523543, 523683, 523735, 523851, 523862, 524325, 524328

45

505872, 509773, 517018, 522303, 522593, 522630, 522826, 523105, 523106, 523279, 523349, 523525, 523658,
523734, 523826, 523926, 523927, 523997, 523998, 524041, 524366

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

#holdtheline
#holdtheline
#INFLUENCER’S CHOICE POLAND
5 PIĄTKA DLA NATURY
7 MIODOWYCH KONTYNENTÓW
7 MULTISPORT
A DISTRIBUTION
Abiral
A-CAL
Active Plast
Active Plast
ADAPTO MAX
ADRIANA KACZANOWSKA AK LASH & BROW
AFF IMPORT
agrena.
AJM TOOLS
AKREDYTACJA sjsi STOWARZYSZENIE
JAKOŚCI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
AKREDYTACJA SJSI
ALLDEYNN
Amadeo
AMG COSMETICS CONCEPT
amperi
ANTY ŚLIMAK
apakowanie
APPLY HYDROGEN
ArkoN wszystko dla zdrowia i domu
ASCCOT PLAINS Chardonnay AUSTRALIA
ASCCOT PLAINS
Aturi Orient Massage
AV MARKET
AWOŚ Agencja Wspierania
Ochrony Środowiska
axk. VEGAN ORGANIC WEAR
AZ AURUM NUMIZMATYKA ADAM ZIELIŃSKI
AZ AURUM
Azotech
Azotive
AZOTIVE
B BELLAMICA Z MIŁOŚCI DO ŁAZIENEK
B BELLAMICA
B/I/T BUSINESS INVESTMENT TRUST
bababu
BATALLON
BAUSOUND

524127
524128
523314
524031
524056
522501
523436
523004
521905
523828
523829
523813
521892
523819
523901
523855

BEATA i BAJM
Beauty BOSS
BEAUTYROSE
BEFA
bella biobased
bestiyo
betters
BEZ OKRESU KARENCJI BEZ POZOSTAŁOŚCI
BEZPIECZNY DLA PSZCZOŁY MIODNEJ
bioKobieta
BIOTTS
Black Strong
blue way
BOMBARDIER
BOMBOWA KUCHNIA
Born2Glow
BOULEVARD
BRAVE LAMB STUDIO
Bread Morning
Bund
Bystrzakowa Akademia Naukowa
C CALC GROUP
C CITYBOARD
cairo.GARAGE
CALISIA
CandleWick HANDMADE CANDLES
Carla Hansen
Carmann
CARRIER OPTICLEAN
CarStickers.pl naklejki tuningowe
CASA de ESPADAS
CATHERINE style
CCECC
Celebruj życie!
chill out BOWLING
CHO
CHOCONOOT
CHOLESTELIV
CHROŃMY RAZEM ŚRODOWISKO
OPAKOWANIE W 100% DO RECYKLINGU
Chudy Wawrzyniec
Cityboard Digital
Cityboard Instytut
Cityboard Online
Cityboard OOH

523887
523313
522780
523687
521395
510342
518863
523907
523908
523903
522718
523141
523690
521907
523301
523385
522520
523398
519440
522963
523926
523870
523661
523625
522517
523387
523208
522561
523633
523179
523136
523859
523683
522791
522921
523719
523402
523824

523431
523434
522881
523810
520946
522244
522423
524431
523230
522612
523569
523566
524325
516966
523672
523660
523771
522068
522783
522785
522787
523808
523736
524423
524026
521906
523843

523371
523652
523657
523666
523665
523663
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2

CLIRO
Club 3/5/7
CLUB JU
CLUB JU
Club3/5/7
Club357
COLLAROSE
Comfort RESIDENCE
Computacenter.pl
Concertlike
CZAR NOŻYCZEK FRYZJER Iwona Nalewajek
CZUJE
DASH MY BUTTONS!
DEO
Depilacja.pl DEPILACJA LASEROWA
dermacid
Dermawell
Diadom Expert
Dobry Początek
DocuMeds
DREWNO CENTRUM
DREWNO CENTRUM
DrFinanse
DYLYVER
Dziewczyny z Dubaju
DZIKA KACZKA
eAgent.pl Pierwszy Agent Online
EAP Legislator Edytor Aktów Prawnych
Legislator
EASTHUNTERS.COM
eatsect
eboard
EGZAMIN SJSI
eh
EKOLIST ENERGY
EM ElektroManiacy.pl
ENABO ENERGY FOOD
Esselipid FORTE
ETOPIRYNA
ETOPIRYNA
EXO WEAR
fair play
FAPRO
FIREON
Firma ZIOMEK POSADZKI PRZEMYSŁOWE
fit catering
Fizyka w Walizce
FLUFF
Forum PiO
FOUNDATION OF UNDERWATER
ARCHAEOLOGY

521941
520969
518140
518142
520968
520973
522779
523796
524526
522185
524328
505872
523659
523254
523862
522850
523229
524326
521332
523392
523072
523073
522574
523699
523053
516656
523782
523998
516767
523388
523196
523433
523543
522728
522931
521858
522915
523615
523618
523451
521839
523686
523131
524088
523809
524059
523777
523605
523548
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1

FRUGO LODY WARIATY
FRUGO THAT’S RIGHT
FRUIT SPLASH
FUNDACJA ARCHEOLOGII PODWODNEJ
Funebro
furelle
futso
GenBOX
GENESIS
GEO CORE
GEOCORE
GERCO
GIGA SPORT
GKS KATOWICE
Gliptivil Combo
Gliptivil
GLOBTRAK
GLOBTRAK
GOLDEN LION DEVELOPMENT
GOPLANA KOCIE JĘZYCZKI
GRANDE CONTE COLLEZIONE ORO
GRANDE CONTE
Graphicar
GRIDNET
Grupa P4B
Grupa PBI Razem możemy więcej
Grzegorz Sikora Biuro Rachunkowe
www.gsikora.eu
HAIRHOUSE
hartte by BIRA
HEART GYM & WELLNESS
HEKTOR
Hel of a Man
HelloWork
HOLISTIC Centrum Terapii
Mięśniowo-Powięziowej
Hon2
HSsłupki
HUSABIKES
HYUNDAI
IBU MED
ICE PROTECT
IMMUN-ER
IMMUNOSET
INDIA VEDA
INSTALBUD ... i dalej nie szukaj!
INSTALBUD
invenio
INVENTO
investor nieruchomości
InWork

2

523737
522276
523816
523549
523826
509773
520594
523481
518276
524003
524082
522081
522241
522743
523638
523637
523105
523106
524290
521685
523083
523150
523227
521134
523734
523234
523505
523306
523621
522990
522826
523065
519397
521086
521511
523406
523651
518255
523194
522726
512720
522678
524043
523815
523742
523708
522508
523779
523609

152
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1

IPARTS
IRBIS
iRC
JBB Bałdyga PARÓWKI TĘCZOWE
100% Polski Kapitał
JBB Bałdyga smakuje w całej Polsce
Katie’s
KIDS EATS
KIDS WORLD
kiwi gifts
KLEENOIL
Klub3
koko YoYo
KOKONEK
KOL BEREK HAND MADE
KoronaPay
Kotlin dba o smak, Ty zadbaj o świat.
Segreguj!
KOZŁOWSKI USŁUGI DŹWIGOWE
KRISHOME
KRÓLEWSKA GOSPODA
KRUPINSKI CRANES
KRWAWY LAKIER
KURCZAK FARMERSKI
KZA LUBLIN
LA JO. LA JOIE
La Nina Decor
LADY TORCIK
LARGA BY cersanit
LETNI PORANEK
li
Little Hanoi
LNG BEST PARTNER Sp. z o.o.
LocoMotive
LOCUS
LOGO banerylogo.pl
LOKALNI
lombi.com
LOMBI.COM
LT LEASING TRANSFER
Lubella TRADYCJA OD 1881
Najlepsze ze zboża
Lubella TRADYCJA OD 1881
Najlepsze ze zboża
Lutek
LUTEK
ŁYK POZYTYWNYCH WRAŻEŃ
MCB
malo vana
MARBA
Masdiag
Mateusz Piotr Wójcik Budowa Marzeń

Nr ZT09/2020

2

1

2

521230
523389
523837

MBB WEAR MR.BILLBORBI BRAND
MEBLOVE
medbeauty AESTHETIC CLINIC KEPA
MedicPlus
MEDYNSKI LEGAL Distressed Business
Navigators
MERAMO design
metoda rekultywacji BAG
mflow thinkful projects
MIKRONIZOWANY BŁONNIK OWSIANY
złote ziarno
MIK-STAR
MINOU MINOU
mint new fashion
Mixpotify
MOC fundacja ekoenergetyki
MOD
modavo we modavo you
MomMe spacerowy krem na każdą pogodę
MONTRES.PL
MURO-IZOL
MY BUNNY
N NICE NAIL&SPA LOUNGE
NADAJ KSZTAŁT SWOIM UCZUCIOM
Nasza Polana - Camp Pieskowa Skała
natural LIFT ODMŁADZAJĄCA SIŁA
FITOHORMONÓW
NATURALNA ŚWIECA prosto z natury
Nature BioFilm
NAVA GROUP
NAVA
NB Minerals
NICE ORIGINAL ASIAN MASSAGE THERAPY
NIERUCHOMOŚCI OSTOJA SCI GROUP
DZIAŁAMY W CAŁEJ POLSCE
NOBILIS
Noble NIERUCHOMOŚCI
NOEX
NUSS TACHO ANALIZA
o’La Bianka
o’La Bianka
o’LB
o’LB
Och Natura
Odra
OHJO
OK Development
Okulary Czary Mary
OPTIMAX pH
OPTYGiZER
ORTIZE
ORYGINAŁ GÓRALKI KOKOSOWE

523754
522291
523735
517018

517326
516976
524130
524371
523785
524060
523375
520967
524037
509043
523585
522308
523838
523304
523797
521793
523186
523450
522905
523685
522700
522945
523107
520879
522592
522078
523372
524103
523601
522594
523118
522303
523544
523545
523446
523840
523841
523696
523698
522509
522261
524446
522951
523994
523801

523525
524424
523851
522992
522926
523899
523738
523649
523510
520657
523273
523299
522559
524039
524071
519523
520433
523648
523888
517205
523317
524065
523483
523262
522240
520435
521878
522518
523249
522549
516779
523674
523676
523678
523684
523123
523410
523856
523331
522943
523018
523062
521228
519279
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1

2

1

2

ORYGINAŁ GÓRALKI MLECZNE
ORYGINAŁ GÓRALKI NUGATOWE
ORYGINAŁ GÓRALKI ORZECHOWE
ORYGINAŁ GÓRALKI PEANUT BUTTER
ORYGINAŁ GÓRALKI Z CZEKOLADĄ
ORYZA seit 1976
OSADA GUBAŁÓWKA NA POLANIE
PAJĄKÓWKA
otosonica
OVAROX
P PETROLIZED
P PROVICE Paweł Pawlak
PANDA
Parentflix
PARTNER SJSI
PARTNER
Peaksales
PERFORMANCE
Perqins
PEST PROTECT
Pitbull
PLANETA BYSTRZAKÓW
PLANETA PIZZY
poca & poca
POKA?
polprazol
Polska Fundacja Narodowa
Polska Korporacja Recyklingu
POTZ BALANCE
POWERROSE
POZYTRON radiologia medyczna
PRIMARIS
PRINT & STICK self-adhesive labels
Pro Water
ProfiLingua Centrum Edukacyjne
ProFlow.pl Przyjemna i wydajna praca
Progo Logistics
propoint SERVICES
PROTEGER
PROTEGERCOV
PROTRAVIT
PRZEBADANY LABORATORYJNIE I POLOWO
PRZYJACIELE KAWY
PS Portside PROSTO Z PORTU
PS Portside PROSTO Z PORTU
PSI PARAGRAF
Q COOLANT
RAPHASALIV
REAL MASS
REBUTESTIN
REBUTESTINA

519276
519273
519269
519281
519267
522849

RECOBUTARIN
Renoma CHOCOLATE
REV activ
RHINOCELL
RHINOCELL
RKS GARBARNIA KRAKÓW 1921
ROOTING
ROSALIND
Rosikon press
Royal Investment
SABO
Salve NET
Santa Marta
Sarasoft
SCORBOLAMID
SCORBOLAMID
SCORBOLAMID
SD:>_ SwissDev Jobs
SEDAR
Senor el Mayo
Septilver AGRO
SERV4B SERVICES FOR BUSINESS
SERV4B
Setti
SFEROLIT PŁYNNA TERMOIZOLACJA
SIEĆ PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET 	
SIŁOWNIA UMYSŁU
SIMPLE YOU
simple_me
SINMARE
SIZ LUX
SKLEP Auto-Way SAMOCHODOWY
Slavica
SLEEPROSE
służem JARMUŻEM
Smart design WNĘTRZA
Smart lift
SMART WARSZTAT
Smith&Brown
SMOGBOX
SOFA FIT
SOFA KIDS
SOFA PINK
SOLSUM
spacerowy krem na każdą pogodę (SPF 25)
SPIŻARNIA SMAKÓW śliwka z goździkiem
WŁASNEJ PRODUKCJI NA MACERATACH
SPL Legislator Samorządowy Proces
Legislacyjny Legislator
SPOTDATA
sprytne klocki

524131
510804
523452
523688
523689
523682
523707
523697
505864
516248
521767
523279
522144
516707
523617
523630
523634
523664
523898
522150
523352
524448
524445
522262
523345
523178
523489
523184
523183
522032
523921
522192
522934
522777
516788
523906
520771
523622
524321
524084
521531
521532
521533
523645
522560

523028
521222
517009
523760
523318
523320
523171
523432
523547
520824
523786
523202
523257
523054
523658
523654
521529
515815
523204
523435
523794
523343
522778
523668
523893
523134
523714
523927
523413
524057
520252
519894
519897
523825
523909
522684
522933
522937
524041
522562
523823
523332
524132
524133

523217
523997
520017
513589
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1

SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA ROLNIK
HANDLUJE ZDROWE PRODUKTY
Stecykl
SUBCON
Superbet - Katowice są super!
Superbet - Śląsk jest super!
Superbet - wygrywanie jest super!
Systemy Fotowoltaiczne Energia Capital
SYTE TOWARZYSTWO
Szu & Szu
ŚLĄSKIE TARGI KSIĄŻKI
TANINY
TARGI Z OKAZJI ŚWIĘTA RZEMIOSŁA
POLSKIEGO ORGANIZOWANE PRZEZ
MAŁOPOLSKĄ IZBĘ RZEMIOSŁA
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE
Tatra Trail
TEDI DYSTRYBUCJA
THE BAD HOMBRE
THE INTERNATIONAL OFFROAD
COMPETITION ELBLĄG RFC’ POLAND
RAINFOREST CHALLENGE
A Lúis J.A Wee Presentation
THUNDER
TIMBA ŁĄCZYMY BRANŻĘ DRZEWNĄ
TIMBA
Toufer
TRADYCYJNY JARMARK ŚWIĘTEGO
MICHAŁA ORGANIZOWANY PRZEZ
MAŁOPOLSKĄ IZBĘ RZEMIOSŁA
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE
TRIO FUSION
TWEEM
tylko hulajka
U UNIVERSALITY
ULTRAMED
ULUBIONA! LODY
UNIPACO U
UNIVET

2

523319
524079
521208
523695
523693
523694
523151
522324
524092
516789
523215

519982
517575
523827
523752

523631
524327
523603
523604
523919

519985
522727
523671
524136
510817
523720
523421
521844
522820
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UZIMEX TravelVan
VIDOK Residence
VINYLYNE
visorPRO
VITAROSE
VIX AUTOMATION
VOLENTI.
Washster
WE LOFT YOU
WG-12
WHEYROSE
Wilk
WIOSENNA ROSA
WIOSKA DZIKICH DZIECI ŻŁOBEK
WOSEBA GOLD Kawa mielona W WOSEBA
Wroclawia Wroclove
XELPOVIO
Xidamef
YOUBOOST
YOUNG CAR MECHANIC POWERED
BY INTERCARS
ZA.
ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY
ZAGRODÓWKA
ZAPIEKANKI ZAKOPIAŃSKIE
zbieram.pl
zbieram.pl
zenith
ZENOFOR
ZIKO dla zdrowia Fundacja
ZIMOWY KAMIEŃ
Zlot Grup Rekonstrukcji Historycznych
Odyseja Historyczna
ZMAX
ZNiB Wspólnota
zonadesign
zona-design
ZULA

2

523175
523226
504626
512911
522776
524366
523349
518720
523854
523739
522775
522313
522586
516793
523328
522935
522545
523640
523061
523427
523620
522630
522765
523514
523445
523447
522422
523624
521952
522588
523108
523811
516885
478405
478406
523999

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.
746325
1495888
1526137
1559782
1563732
1574111
1574162
1574175
1574197
1574217
1574226

1574361
1574459
1574464
1574487
1574552
1574591
1574620
1574634
1574665
1574704
1574708
1574717

PUREVAX (2021 01 21)
5
2021 01 26)
CFE: 20.05.07, 26.04.02, 29.01.12
17, 19
RENOVATION (2020 11 23)
1
SUPER LEAGUE (2021 01 15)
CFE: 01.15.03, 26.05.18, 27.05.24
41
Q-SYS REFLECT (2021 01 22, 2020 07 23) 42
2020 09 12)
CFE: 26.11.06
7, 11, 21
2020 10 16)
CFE: 26.13.25
42
HURACÁN COFFEE (2020 11 27)
CFE: 04.05.05, 26.13.25
30, 43
2020 09 30, 2020 09 30)
CFE: 03.06.06, 23.05.05
6, 9, 12, 20, 37, 42
Supl.biz (2020 12 07)
CFE: 24.17.02, 27.05.01
35
TIMBRUS ESTATE WINES SINCE 2008 PURCARI
VALLEY (2020 10 29, 2020 05 20)
CFE: 02.01.01, 24.01.08, 24.03.09, 25.01.15,
33
27.05.11, 27.07.04
2020 12 11, 2020 10 20)
CFE: 26.01.03,
1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16,
28.05.00
17, 19, 20, 21, 22, 24, 26
2020 12 10, 2020 11 30)
CFE: 05.05.20
9
R.M.S (2020 12 18, 2020 06 30)
18
2020 12 10, 2020 11 30)
CFE: 05.05.20, 26.01.03
9
2020 12 10, 2020 11 30)
CFE: 05.05.20
9
wimi (2020 08 24, 2020 02 24)
CFE: 27.05.24, 29.01.12
3, 9, 16, 18, 21,
25, 28, 35
Medibless (2020 09 01)
CFE: 27.05.01
3
DAZLIA (2020 12 15,
3, 5, 10, 41, 44
2020 10 13)
B 2002 (2020 11 24)
CFE: 03.01.08, 04.03.20, 19.07.01, 24.01.18,
33
27.05.21, 24.09.01, 27.07.01, 29.01.07
KINERGO (2020 07 17)
CFE: 26.04.04, 27.05.24
4, 6, 7, 12, 17, 35, 37
SPECTOCOM (2020 08 21)
CFE: 02.09.04, 27.03.02, 27.05.09
9, 37, 42
NUTRINO LAB (2020 10 29, 2020 10 27)
CFE: 27.05.01
5, 29, 30, 32

1574744
1574755
1574793
1574799
1574845
1574870
1574876
1574881
1574891
1574930
1574951
1574962
1574968
1574985
1574988
1574992
1574996
1575041
1575054
1575093
1575106
1575135
1575185
1575275
1575311
1575378
1575467

Dermapen (2020 11 11)
10
LIRTU (2020 12 15,
3, 5, 10, 41, 44
2020 10 16)
2020 11 30)
CFE: 28.03.00
35
Cleopatra Black Label Blended (2020 11 11)
CFE: 02.03.01, 05.05.21, 25.01.15,
34
25.07.20, 27.05.01, 28.01.00, 29.01.15
2020 11 19, 2020 08 05)
CFE: 28.03.00
34
ATERETO (2020 12 04, 2020 06 10)
5
REVEASOL (2020 09 25, 2020 07 29)
3, 5
REVERSOLUTE (2020 09 03,
3, 5
2020 07 24)
Airozon (2020 12 22)
9, 11
FURD (2020 12 30)
CFE: 27.05.01
7
ORIVEAL (2020 09 25, 2020 07 20)
3, 5
ORICLOB (2020 09 25, 2020 07 27)
3, 5
SAVIOLUS (2020 09 03, 2020 07 24)
3, 5
REVEALUTE (2020 09 25, 2020 07 29)
3, 5
ALBALIVA (2020 09 03, 2020 07 24)
3, 5
TRANAXDOL (2020 12 04, 2020 06 10)
5
NIDILION (2020 09 03, 2020 07 24)
3, 5
TRUEFAST (2020 12 25)
CFE: 27.05.01
12
MAXZEZ (2020 12 25)
CFE: 27.05.01
12
P PARLIAMENT ORIGINAL RECESSED FILTER
(2020 12 10, 2020 11 24)
CFE: 26.03.23, 26.04.07, 27.05.09, 29.01.14
34
2020 11 04)
CFE: 03.01.06, 05.05.20, 28.03.00
43
iKUNGFU (2020 11 19)
CFE: 27.05.09
34
LH (2021 01 05, 2020 09 01)
CFE: 27.05.01, 28.03.00, 29.01.12
9, 10
O 3 (2020 09 03)
CFE: 01.15.15, 27.05.04, 27.07.11
3, 5, 16
2020 12 17)
CFE: 01.15.15, 26.03.23, 26.11.08
9, 16, 41
baby ZAYA (2020 07 27)
CFE: 03.05.01, 05.09.01, 24.03.09,
3
27.03.03, 27.05.24
Baby Fresh (2020 10 01, 2020 09 21)
CFE: 26.03.06, 27.05.02,
3, 5, 8, 16, 21
29.01.13

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1526137,

1574361

3

1574361,
1574951,
1575378,

1574591,
1574962,
1575467

4

1574361,

1574704

5

746325,
1574951,
1575275,

1574634,
1574962,
1575467

6

1574197,

1574361,

1574704

7

1574111,

1574361,

1574704,

1574930

8

1574361,

1575467

9

1574197,
1574891,

1574361,
1575185,

1574459,
1575311

1574487,

10

1574634,

1574744,

1574755,

1575185

11

1574111,

1574361,

1574891

12

1574197,

1574361,

1574704,

1575041,

1575054

16

1574361,

1574591,

1575275,

1575311,

1575467

17

1495888,

1574361,

1574704

18

1574464,

1574591

19

1495888,

1574361

20

1574197,

1574361

21

1574111,

1574361,

22

1574361

24

1574361

25

1574591

26

1574361

28

1574591

1574620,
1574968,

1574634,
1574985,

1574755,
1574988,

1574876,
1574996,

1574881,
1575275,

1574717,
1574968,

1574755,
1574985,

1574870,
1574988,

1574876,
1574992,

1574881,
1574996,

1574552,

1574591,

1574708,

1574591,

1575467

29

1574717

30

1574175,

32

1574717

33

1574226,

1574665

34

1574799,

1574845,

1575093,

1575135

35

1574217,

1574591,

1574704,

1574793

37

1574197,

1574704,

1574708

41

1559782,

1574634,

1574755,

1575311

42

1563732,

1574162,

1574197,

1574708

43

1574175,

1575106

44

1574634,

1574755

1574717

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.
510641
514774
515931
516834
517382
517269
514044

Nomad Foods Europe Limited
2020 11 10
Annco, Inc.
2020 11 17
Giorgio Armani S.p.A.
2020 12 18
Superior Industries Europe AG
2021 01 28
EVBox B.V.
2021 01 12
NEXI PAYMENTS S.P.A.
2021 01 12
ZKS STAL RZESZÓW
2021 01 05

517651
29, 30, 31, 35
517651
25

518293

3
4, 7, 12, 37
9, 12, 35, 37
35, 36
16, 25, 41

518551
519165
513995

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
2021 01 25
34, 35
Imperial Tobacco Limited
2021 01 25
34, 35
Consorzio di Tutela della Denominazione
di Origine Controllata Prosecco
2021 02 09
3
KRÓL-DELERT KATARZYNA CANFOR
2021 02 01
41
NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 02 08
5
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A.
(INDITEX, S.A.)
2021 02 09
14, 35

SPROSTOWANIE
Nr BUP

Strona

Nr zgłoszenia

Jest

Powinno być

519973
(220) 2020 10 26
BAŁDYGA JOZEF ZAKŁAD PRZETWORSTWA MIĘSNEGO
JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga PASZTET ZDZICHA PRZEPIS SPRAWDZONY
dla DZIADKOW DZIECI i ŻONY
(210)
(731)

(531)

27-28
8/2021

519973

29.01.15, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08, 08.01.06, 08.07.25,
02.01.01, 02.01.23, 09.07.05
(510), (511) 5 dietetyczna żywność do celów leczniczych, dodatki
odżywcze do celów leczniczych, tłuszcze zwierzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, 29 bekon, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwy mięsne, mięso, mięso konserwowane, mięso
solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty gotowe na
bazie mięsa, tłuszcze jadalne, wątroba, produkty gotowe na bazie
wędlin, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy
szpik kostny jadalny, 35 badania opinii publicznej, badanie rynku,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
ekspertyzy w działalności gospodarczej, sondaże, organizowanie
wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich,
zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż
produktów dla innych przedsiębiorstw, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach,
przez Internet z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych,
towarami branży mięsnej: bekon, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwy mięsne, mięso, mięso konserwowane, mięso solone,
pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty gotowe na bazie
mięsa zawarte w tej klasie, tłuszcze jadalne, wątroba, produkty gotowe na bazie wędlin zawarte w tej klasie, wieprzowina, wyroby
gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny, przetwory
z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, konserwy mięsne,
podroby mięsne i z krwi, produkty mięsopodobne, produkty gotowe na bazie mięsa lub wędlin, produkty z branży: spożywczej.

106

5

519973 (wykaz klasowy)

109

JBB Bałdyga PASZTET ZDZICHA PRZEPIS SPRAWDZONY
dla DZIADKÓW DZIECI i ŻONY
(wykaz alfabetyczny)

519973

informaca ta nie
powinna zostać
opublikowana

