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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.
476461
(220) 2017 09 14
GRAFMAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Suchy Las
(540) (znak słowny)
(540) grafchem
(510), (511) 1 aceton, acetylen, adjuwanty, nieprzeznaczone
do celów medycznych lub weterynaryjnych, agar, aktyn (Ac),
albumina [zwierzęca lub roślinna, surowy materiał], aldehyd
krotonowy, aldehyd mrówkowy do celów chemicznych, aldehydy, alginiany do celów przemysłowych, alkaliczne, alkaliczne
związki żrące, alkaloidy, alkohol, alkohol amylowy, alkohol etylowy, ałun, ałun amonowy, ałun chromowo-potasowy, ałun glinu, ameryk (Am), amoniak, amoniak bezwodny, amoniak
do celów przemysłowych, amonowy aldehyd, antydetonatory
do silników spalinowych wewnętrznego spalania, antymon
(Sb), argon (Ar), arsen (As), arsenian ołowiu, astat (At), azot (N),
azotan amonowy, azotan bizmutu do celów chemicznych, azotan srebrowy, azotan uranu, azotany, balsam gurjunowy
do produkcji lakierów, bar(Ba), bentonit, benzen, benzol, benzosulfimid, berkel (Bk), bezwodnik kwasu octowego, bezwodniki, białko jodowane, białko słodowe, białko zwierzęce [surowiec], biologiczne preparaty, inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, bizmut (Bi), boksyt, boraks, brom do celów chemicznych, celuloza, cer (Ce), cez (Cs), chemiczne substancje do analiz laboratoryjnych, inne niż do celów medycznych i laboratoryjnych, chemiczny papierek wskaźnikowy, chemikalia do odbarwiania olejów, chemikalia do wyrobu emalii
z wyjątkiem pigmentów, z wyjątkiem, chlor (Cl), chlorany, chlorek glinowy, chlorek magnezu, chlorek palladu, chlorki, chlorowodorki, chromiany, chromowe sole, chromowy kwas, ciecze
ferromagnetyczne do celów przemysłowych, cyjanamid wapniowy [nawóz], cymen, czterochlorki, czterochlorometan węgla, defolianty, dekstryna, detergenty stosowane w procesach
produkcyjnych, diastaza do celów przemysłowych, diatomit,
dodatki chemiczne do olejów, dodatki chemiczne do paliwa,
dodatki detergentowe do benzyny, dolomit do celów przemysłowych, dwuchlorek cyny, dwuchromian potasu, dwuchromian sodu, dwutlenek cyrkonu, dwutlenek manganu, dwutlenek tytanu do celów przemysłowych, dyspersanty ropy naftowej, dysproz (Dy), emulgatory, emulsje fotograficzne, enzymy
do celów chemicznych, enzymy do celów przemysłowych,
enzymy mlekowe do celów chemicznych, enzymy mlekowe
do celów przemysłowych, erb (Er), estry, estry celulozy do celów przemysłowych, etan, eter etylowy, eter metylowy, eter
siarkowy, etery, etery celulozy do celów przemysłowych, etery
glikolu, europ (Eu), fenol do celów przemysłowych, ferm (Fm),
filmy światłoczułe, nienaświetlone, flawonoidy do celów przemysłowych [związki fenolowe], flokulanty, fluor (F), fosfatydy,
fosfor (P), fosforany [nawozy], frans (Fr), gadolin (Gd), gal (Ga),
galasy, galusan bizmutu zasadowy, gambir, gaz pędny do aerozoli, gazy zestalone do celów przemysłowych, glicerydy, gliceryna do celów przemysłowych, glikol, glikozydy, glin (krzemian
-), glinka biała, glukoza do celów przemysłowych, gluten [kleje]
(210)
(731)

nie do użytku biurowego, gluten do użytku przemysłowego,
grafit do celów przemysłowych, guano [nawóz ptasi], guma
arabska do celów przemysłowych, gumy (materiały do klejenia)
do celów przemysłowych, hel (He), holm (Ho), hydrazyna, impregnacja skóry (środki chemiczne do -), iterb (Yb), itr(Y), izotopy do celów przemysłowych, jod do celów chemicznych, jod
do celów przemysłowych, jodek glinu, jodki alkaliczne do celów przemysłowych, jodowane sole, kainit, kaliforn (Cf), kalomel [chlorek rtęci (I)], kamfora do celów przemysłowych, kamień winny, inny niż do celów farmaceutycznych, karbid, katalizatory, katalizatory biochemiczne, katechu, kazeina do celów
przemysłowych, kąpiele galwaniczne, kąpiele tonujące [fotografika], kąpiele utrwalające [fotografika], kebraczo do celów
przemysłowych, ketony, kiur (Cm), klej skrobiowy, inny niż
do użytku papierniczego lub domowego, kleje [klejenie], kleje
do afiszów, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, kolagen do celów przemysłowych, kolodium, kostny węgiel, kreozot do celów chemicznych, krypton (Kr), krzemiany,
ksenon (Xe), ksylen, kwas antranilowy, kwas arsenawy, kwas
azotowy, kwas benzoesowy, kwas borny do celów przemysłowych, kwas cholowy, kwas cytrynowy do celów przemysłowych, kwas fluorowodorowy, kwas galusowy do wytwarzania
tuszu, kwas garbnikowy, kwas glutaminowy do celów przemysłowych, kwas jodowy, kwas mlekowy, kwas mrówkowy, kwas
nadsiarkowy, kwas oleinowy, kwas ortofosforowy, kwas pikrynowy, kwas pirogalusowy, kwas salicylowy, kwas sebacynowy,
kwas siarkowy, kwas stearynowy, kwas szczawiowy, kwas węglowy, kwas winowy, kwas wolframowy, kwasoodporne mieszaniny chemiczne, kwasy, kwasy benzenopochodne, kwasy
mineralne, kwasy sulfonowe, kwasy tłuszczowe, kwaśny szczawian potasowy, kwiat siarczany do celów chemicznych, laktoza
[surowy materiał], laktoza do celów przemysłowych, lantan, lecytyna [surowiec], lecytyna do celów przemysłowych, lep
na ptaki, lit (Li), lutet [Lu], magnezyt, manganian, masa papiernicza, materiały ceramiczne w formie pyłu do użytku jako środki
filtrujące, materiały filtracyjne [preparaty chemiczne], materiały
filtracyjne [substancje mineralne], materiały filtracyjne [substancje roślinne], materiały filtracyjne [tworzywa sztuczne nieprzetworzone], materiały syntetyczne do absorpcji oleju, mąka
z tapioki do celów przemysłowych, mąki do celów przemysłowych, metale alkaliczne, metale ziem alkalicznych, metaloidy,
metan, metylobenzen, mieszanki do produkcji ceramiki technicznej, moderatory do reaktorów jądrowych, mydła [metaliczne] do celów przemysłowych, nadboran sodowy, nadchlorany,
nadsiarczany, nadtlenek wodoru do celów przemysłowych,
nadwęglany, naftalen, neodym (Nd), neon (Ne), neptun (Np),
neutralizatory gazów toksycznych, nitroceluloza, ocet drzewny,
ocet spirytusowy [rozcieńczony roztwór kwasu octowego],
octan amylu, octan celulozy w stanie surowym, octan glinu,
octan ołowiu, octan wapnia, octany, odczynniki chemiczne,
inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, olej
przekładniowy, oleje przekładniowe, olejowe spoiwa [kity, lepiki], oliwin (krzemian), organiczne pozostałości pofermentacyjne [nawóz], osłabiacze fotograficzne, papier białkowany, papier
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do światłokopii, papier fotometryczny, papier nasączony barem, papier odczynnikowy, papier światłoczuły, pektyna do celów fotograficznych, pektyna do celów przemysłowych, piasek
formierski, plastizole, plastyfikatory, płótno światłoczułe do fotografii, płyn przeciw zamarzaniu, płyny do obwodów hydraulicznych, płytki do ferrotypia [fotografika], płytki fotograficzne
światłoczułe, pochodne benzenu, pochodne celulozy [chemikalia], podchloryn sodu, polon (Po), potas (K), potaż, prazeodym
(Pr), preparaty antystatyczne, inne niż do użytku domowego,
preparaty bakteriologiczne do octowania, preparaty bakteriologiczne, inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego,
preparaty bakteryjne, inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, preparaty chemiczne do barwienia szkła, preparaty chemiczne do celów naukowych, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty chemiczne do kondensacji, preparaty chemiczne do matowienia emalii, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, preparaty diagnostyczne,
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty
do galwanizacji, preparaty do klarowania, preparaty do klarowania moszczu, preparaty do klejenia, preparaty do konserwacji gumy, preparaty do odgumowywania, preparaty do odklejania i odłączania, preparaty do odpuszczania metali, preparaty
do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, inne niż do użytku domowego, preparaty do utwardzania metali, preparaty do wulkanizacji, preparaty do wybielania [środki odbarwiające] do celów przemysłowych, preparaty enzymatyczne do celów przemysłowych,
preparaty folarskie, preparaty odwadniające do celów przemysłowych, preparaty zabezpieczające przed wilgocią stosowane
w murarstwie [z wyjątkiem farb], preparaty zwilżające do użytku w barwieniu, preparaty zwilżające do użytku w przemyśle,
preparaty zwilżające do użytku w wybielaniu, produkty chemiczne do ożywiania kolorów do użytku przemysłowego, produkty chemiczne stosowane w fotografii, produkty do zmętniania emalii, promet (Pm), protaktyn (Pa), proteina [materiał
surowy], proteiny do użytku w procesie produkcji, prusydki,
przeciwutleniacze do użytku w produkcji, rad do celów naukowych, radon (Rn), ren(Re), rozpuszczalniki do lakierów, roztwory
do cyjanotypii, roztwory salmiaku, roztwory soli srebrzystych
do posrebrzania, roztwory zapobiegające tworzeniu się piany
w akumulatorach, rtęć (Hg), rubid (Rb), sacharyna, sadza do celów przemysłowych, sadza do celów przemysłowych lub rolniczych, saletra, salmiak [techniczny chlorek amonu], samar (Sm),
samozabarwiający się papier [fotografia], selen (Se), sensybilizatory fotograficzne, sensybilizowane płytki do druku offsetowego, siarczan baru, siarczan miedzi, siarczany, siarczek antymonu,
siarczek węgla, siarczki, siarka (S), silikony, skand (Sc), skrobia
do celów przemysłowych, soda amoniakalna, soda kalcynowana, soda kaustyczna do celów przemysłowych, sole [nawozy],
sole [preparaty chemiczne], sole amoniakalne, sole do barwienia metali, sole do celów przemysłowych, sole do ogniw galwanicznych, sole metali alkalicznych, sole metali szlachetnych
do celów przemysłowych, sole metali ziem rzadkich, sole rtęci,
sole sodowe (związki chemiczne), sole tonujące [fotografika],
sole wapnia, sole złota, sole żelaza, sód (Na), sól kamienna, sól,
surowa, spinel (minerał z gromady tlenków), spirytus drzewny,
spoiwa (preparaty do impregnacji wodoodpornej -), spoiwa
[metalurgia], spoiwa do naprawy stłuczonych przedmiotów
[substancje klejące], spoiwa odlewnicze, stront (Sr), substancje
powierzchniowo czynne, substancje zmętniające do szkła, substancje żrące do celów przemysłowych, suchy lód [stały dwutlenek węgla], sumak do garbowania, superfosfaty [nawozy],
szczawian potasowy, szczawiany, szkliwo ceramiczne, szkło
(preparaty chemiczne przeciw matowieniu -), szkło wodne,
szpat ciężki [baryt], środki chemiczne dla przemysłu, środki
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chemiczne stosowane do zapobiegania kondensacji, środki
do matowienia, środki do odklejania [preparaty chemiczne
do upłynniania skrobi], środki klejące do stosowania w przemyśle, środki zmiękczające do celów przemysłowych, środki
zmiękczające wodę, tal (Tl), talk [krzemian magnezowy], tanina,
taśmy filmowe, światłoczułe lecz nie naświetlone, technet (Tc),
tellur (Te), terb (Tb), tetrachlorek acetylenu, tiomocznik, tiosiarczany, tkaniny do światłokopii, tlen (O), tlenek baru, tlenek chromowy, tlenek glinu, tlenek kobaltu do celów przemysłowych,
tlenek litu, tlenek ołowiu, tlenek rtęci, tlenek uranu, tlenki azotu,
tor (Th), tragakantowa guma do użycia w produkcji, trójtlenek
antymonu, tul (Tm), tworzywa sztuczne nieprzetworzone,
tworzywa sztuczne w postaci dyspersji, tymol do celów przemysłowych, tytanit, utrwalacze [fotografia], utwardzające substancje do wapienia, wapno bielące, węgiel, węgiel aktywny,
węgiel do filtrów, węgiel kostny, węglan magnezowy, węglan
wapnia, węglany, węglik krzemu [surowiec], węgliki, węglowodany, winny alkohol, wiskoza, witeryt, woda destylowana, woda
potasowa, wodorosty [nawóz], wodorotlenek glinowy, wodorowęglan sodowy do celów chemicznych, wodorowinian potasowy do celów chemicznych, wodorowinian potasowy
do celów przemysłowych, wodór (H), wodziany [hydraty], wymienniki jonowe [chemikalia], wywoływacze fotograficzne,
wzmacniacze chemiczne do kauczuku, wzmacniacze chemiczne do papieru, zasady [preparaty chemiczne], związki
baru, związki fluoru, żelatyna do celów fotograficznych, żelatyna do celów przemysłowych, żelazocyjanki, żele do elektroforezy, żywice epoksydowe w stanie surowym, żywice polimerowe, nieprzetworzone, żywice sztuczne w stanie surowym,
2 annato [barwniki], atramenty jadalne, auramina, balsam kanadyjski, barwnik do drewna, barwniki, barwniki alizarynowe, biel
cynkowa [pigment], biel ołowiana, dwutlenek tytanu [pigment], emalie [lakiery], emalie do malowania, emulsje srebrne
[pigmenty], farby i farby mocno rozcieńczone, farby wodne,
farby wodne do użytku w sztuce, folie metalowe do stosowania w malarstwie, glejta ołowiowa, gumiguta stosowana w malarstwie, gumożywice, indygo [barwnik], karmin koszenilowy,
kit do ciosów, koloranty, kopal, kurkuma [barwnik], lakiery i pokosty, mastyks [żywica naturalna], mieszanki drukarskie [tusz],
podkłady, powłoki, proszek glinowy do malowania, proszki
do srebrzenia, próbki farb w formie łat stosowane przed malowaniem do przetestowania kolorów, rozcieńczalniki do farb,
rozcieńczalniki do lakierów, sadza [barwnik], sadza [pigment],
sandarak, siena naturalna [pigment], sproszkowany brąz
do malowania, srebrna pasta, strączyn żółty [barwnik], sumak
do lakierów, sykatywy [środki wysuszające] do farb, szafran
[barwnik], szelak, szkliwo [farby, lakiery], terpentyna [rozcieńczalnik do farb], tlenek kobaltu [barwnik], tonery [tusz] do fotokopiarek, tusz do grawerowania, utrwalacze [lakiery],
utrwalacze do akwareli, wiążące środki do farb, wkłady atramentowe, pełne, do drukarek, wkłady z tonerem, pełne,
do drukarek, żywice naturalne w stanie surowym, 42 analizy
chemiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania naukowe, badania techniczne, kalibrowanie [pomiary],
kontrola jakości, miernictwo [pomiary], pisanie techniczne,
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla
osób trzecich, projektowanie opakowań, testowanie materiałów, udzielanie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, usługi chemiczne,
usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi świadczone
przez laboratoria naukowe.
(210) 494514
(220) 2019 01 04
(731) RASSOLI MAHMOD, Bronów
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SQS x-act

(531) 20.05.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą.
(210) 497311
(220) 2019 03 18
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Jedz na zdrowie
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe,
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły
papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne,
minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii,
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi,
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 35 usługi
reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym,
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów
reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy
serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych
i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych,
odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw,
w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym
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lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną,
satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet,
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu
i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych,
widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji
interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie
informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej
tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych
i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych
i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne
on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja
programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń
w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów,
organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań,
produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli.
497314
(220) 2019 03 18
CHRZEŚCIJAŃSKA SŁUŻBA CHARYTATYWNA,
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Blisko Serca
(510), (511) 35 reklama, marketing ukierunkowany, 41 kluby zdrowia, doradztwo zawodowe, 43 wynajem zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], 44 usługi doradcze w zakresie
zdrowia, hospicja, szpitale, 45 licencjonowanie własności
intelektualnej, doradztwo duchowe, opieka nad dziećmi
pod nieobecność rodziców, organizowanie zgromadzeń
religijnych.
(210)
(731)

498625
(220) 2019 04 11
DIGIBITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) insu
(510), (511) 35 porównywanie usług finansowych on-line,
usługi agencji reklamowych, badania opinii publicznej,
usługi badawcze w zakresie marketingu i reklamy, marketing internetowy, usługi marketingowe, reklama i marketing,
pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich,
pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych,
36 usługi informacyjne dotyczące wycen działalności finansowej, skomputeryzowane usługi w zakresie informacji
finansowej, usługi pośrednictwa w zakresie organizowania
finansowania przez inne instytucje finansowe, usługi informacji finansowej dostarczane za pośrednictwem dostępu
do komputerowej bazy danych, usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi finansowe, skomputeryzowane
usługi finansowe, usługi informacji finansowej, usługi pośred(210)
(731)
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nictwa finansowego, usługi finansowe z zakresu zarządzania
majątkiem, usługi finansowe związane z działalnością gospodarczą, usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych,
usługi doradztwa finansowego na rzecz osób fizycznych,
usługi finansowe świadczone za pomocą środków elektronicznych, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące działalności finansowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
usługi finansowe świadczone przez Internet.
(210)
(731)
(540)
(540)

501098
(220) 2019 06 13
DZIWIŃSKI SEBASTIAN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
PARTNER 4 RENT

(531) 01.05.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12, 24.15.02
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, reklama, marketing, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajem przestrzeni reklamowej, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, sprzedaż samochodów nowych i używanych,
sprzedaż elektrycznych ekspresów do kawy, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z kawą, 39 wypożyczanie pojazdów, wypożyczenie samochodów, wypożyczanie
samochodów chłodni, transport, logistyka transportu, przewóz samochodami ciężarowymi, przewóz samochodami
chłodniami, usługi kierowców, przewożenie ładunków, składowanie towarów, rozładunek towarów, holowanie, usługi
nawigacji transportowej, udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży, informacja o składowaniu, informacja o transporcie, rezerwacja transportu, 43 wypożyczanie
elektrycznych ekspresów do kawy, dzierżawa elektrycznych
ekspresów do kawy, wypożyczanie dozowników wody pitnej, usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów].
(210) 501110
(220) 2019 06 13
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CZAR PAR
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
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macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe,
czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły
papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, mini albumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania
fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie
oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii,
albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów
fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami
sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii
[nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry
komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne
(nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi
reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym,
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów
reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy
serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych
i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych,
odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw,
w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym
lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną,
satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet,
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu
i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych,
widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji
interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie
informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej
tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych
i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych
i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi w zakresie sportu i kultury, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja
tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne
on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja
programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń
w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów,
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organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań,
produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
501846
(220) 2019 07 03
SERWISVIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) intermoto.pl
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich, promowanie sprzedaży usług na rzecz osób trzecich poprzez przygotowywanie reklam, pozyskiwanie umów na rzecz osób
trzecich związanych ze sprzedażą towarów, pośrednictwo
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, promowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczone
poprzez dystrybucję oraz administrowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów
i usług dla osób trzecich, promowanie sprzedaży towarów
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, promowanie sprzedaży
towarów i usług osób trzecich poprzez przyznawanie punktów premiowych za używanie kart kredytowych, reklama
i usługi reklamowe, usługi w zakresie reklamy, usługi doradcze dotyczące reklamy, usługi konsultingowe dotyczące
reklamy, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi
reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe
na rzecz innych, usługi reklamowe za pośrednictwem bazy
danych, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci
komputerowej, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży,
usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, udostępnianie miejsca na stronach internetowych
na reklamę towarów i usług, promowanie towarów i usług
osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, reklama towarów i usług sprzedawców on-line
za pośrednictwem przewodnika on-line do przeszukiwania, udostępnianie on-line przewodników reklamowych
zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących
handel on-line w Internecie, reklamowanie samochodów
na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, pośrednictwo
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, promowanie
sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych
dla klientów, pośredniczenie w umowach dotyczących
sprzedaży i zakupu towarów, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów,
usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie
sprzedaży produktów i świadczenia usług, reklamy on-line,
usługi przetwarzania danych on-line, publikowanie materiałów reklamowych on-line, świadczenie usług porównania
cen on-line, usługi w zakresie zamówień on-line, usługi reklamowe i marketingowe on-line, usługi przetwarzania danych
w trybie on-line, świadczenie usług w zakresie katalogów
informacji handlowych on-line, organizowanie subskrypcji
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w zakresie publikacji on-line dla osób trzecich, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej on-line w Internecie, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością handlową, pomoc w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, badania i analizy rynkowe, analizy badań rynkowych, skomputeryzowane badania rynkowe,
gromadzenie informacji dotyczących badań rynku, interpretacja danych dotyczących badań rynku, badania rynku
do celów reklamowych, usługi w zakresie badania rynku,
udzielanie informacji dotyczących badań rynkowych, prezentacje towarów i usług, notowania cenowe towarów lub
usług, promowanie towarów i usług osób trzecich, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, marketing towarów
i usług na rzecz innych, promowanie towarów i usług osób
trzecich w Internecie, dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, prezentacja firm oraz ich towarów
i usług w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych,
wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajem
przestrzeni reklamowej on-line, udostępnianie i wynajem
powierzchni reklamowej, wynajem powierzchni reklamowej
na stronach internetowych, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie.
(210) 503950
(220) 2019 08 29
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) (znak słowny)
(540) ADIMUPLAN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania
u ludzi.
504362
(220) 2019 09 12
FOOD CREATIVES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) # NOWASTENOLIMIT
(510), (511) 43 kawiarnie, restauracje, stołówki, restauracje samoobsługowe, usługi barowe, kafeterie (bufety), bary
szybkiej obsługi.
(210)
(731)

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

506352
(220) 2019 11 02
CIURA JAROSŁAW,
(znak słowno-graficzny)
elektrohome

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.12, 15.09.10
(510), (511) 35 prezentacje towarów i usług, pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych,
także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów
domowych, pokazy towarów do celów promocyjnych, pokazy towarów dla celów reklamowych, pokazy towarów,
pokaz handlowy [dla osób trzecich], przygotowywanie
pokazów w celach handlowych, prezentowanie towarów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych
w celach reklamowych, przygotowywanie pokazów w celach reklamowych, przygotowywanie wystaw do celów
działalności gospodarczej, prezentowanie produktów finansowych w mediach komunikacji dla celów sprzedaży detalicznej, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja
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materiałów reklamowych na ulicy, dystrybucja tekstów reklamowych, dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybucja
ulotek reklamowych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem audiowizualnym,
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do oprogramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych, usługi handlu
detalicznego w zakresie baterii, usługi handlu detalicznego
w zakresie akumulatorów, usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, usługi handlu hurtowego
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu
hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z meblami, 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 ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z kawą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami,
usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usługi
aukcyjne on-line, usługi aukcyjne on-line za pośrednictwem
Internetu, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi w zakresie zamówień on-line,
marketing internetowy, rozpowszechnianie reklam poprzez
Internet, udostępnianie miejsca na stronach internetowych
na reklamę towarów i usług, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi
handlowe on-line, w ramach których sprzedający wystawiają
produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem
Internetu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z nożami kuchennymi, usługi detaliczne związane z nożami kuchennymi, reklamy on-line, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej,
usługi zarządzania sprzedażą, marketing handlowy [inny niż
sprzedaż], usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej w sieci handlowej, w tym także świadczone on-line, w związku
z następującymi towarami: sprzęt AGD wolno-stojący w tym
lodówki, zamrażarki, pralki, zmywarki, kuchnie indukcyjne,
kuchnie gazowe, kuchnie ceramiczne, kuchnie mikrofalowe,
chłodziarki, lodówki typu side by side, lodówki typu french
door, urządzenia AGD do zabudowy w tym: piekarniki elektryczne, piekarniki gazowe, piekarniki, tradycyjne piekarniki
combi, piekarniki parowe, płyty indukcyjne, płyty ceramiczne, płyty gazowe, okapy, kuchenki mikrofalowe, automaty
do kawy, lodówki, zamrażarki, chłodziarki do wina, płyty, AGD
drobne, czajniki, żelazka, ekspresy, wentylatory, AGD zdrowie,
oczyszczacze powietrza, nawilżacze powietrza, osuszacze
powietrza, jonizatory, sprzęt RTV, sprzęt elektroniczny, komputery, urządzenia peryferyjne do komputerów, oprogramowanie komputerowe, telefony, sprzęt telekomunikacyjny,
sprzęt audiowizualny, elektronarzędzia, narzędzia ręczne,
meble, oświetlenie, wyposażenie do domu, wyposażenie
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do warsztatu, wyposażenie do ogrodu, armatura łazienkowa
i kuchenna, wyroby tekstylne, sprzęty sportowy, elektryczny sprzęt sportowy, zegarki sportowe, ekspandery, gumy
fitness, hantelki, masażery, maty, orbitreki, piłki, rowerki, ściskacze, skakanki, steppery, stepy, twistery, wioślarze, sprzęt,
urządzenia i akcesoria do siłowni, w tym drążki, gryfy, hantle,
obciążenia, pasy, rękawice, ławki, sprzęt pomiarowy, w tym
zegarki/stopery, pulsometry, krokomierze, rowery i skating,
w tym akcesoria rowerowe, deskorolki, hulajnogi, kółka i łożyska, ochraniacze, wave board, wrotki, łyżworolki, artykuły,
sprzęt i akcesoria do gimnastyki i lekkoatletyki, w tym kosze,
piłki, siatki, sprzęt i akcesoria do piłki nożnej, getry piłkarskie,
ochraniacze, rękawice bramkarskie, stroje piłkarskie, artykuły
sportowe do piłki ręcznej, siatkowej, siatkówka, ochraniacze,
unihokej, bramki, kije, piłeczki, boule, tarcze, rzutki, piórka,
do dartów oraz akcesoria, sprzęt i akcesoria do gier, w tym towarzyskich, także piłkarzyki, sprzęt i akcesoria do boksu, judo,
karate, MMA, rękawice, sprzęt i akcesoria do sportów wodnych, czepki, okularki, deski do pływania, płetwy, maski fajki
do nurkowania, stopery na nos do uszu, sprzęt i urządzenia
oraz akcesoria do sportów zimowych w tym, łyżwy, badminton, rakiety, lotki, zestawy do gier i zabaw, sprzęt, urządzenia
i akcesoria do tenisa stołowego, rakietki, stoły, siatki, sprzęt
do marszu, w tym, kijki, latarki, sprzęt i urządzenia turystyczne, plecaki, torby, karimaty, namioty, śpiwory, zagłówki, camping, hamaki, saperki nożne, odzież, obuwie, nakrycia głowy,
w tym sportowe i turystyczne, a także dla dzieci i niemowląt,
skarpety, zabawki sportowe, pompki, kompresory, akcesoria
sportowe i turystyczne, usługi marketingowe.
506499
(220) 2019 11 06
PUKROPEK MAŁGORZATA JULIA OUTCOMER
DEVELOPMENT, Chrzanów Duży
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Impossible light
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

506875
(220) 2019 11 18
WUDARCZYK KRZYSZTOF, Legionowo
(znak słowno-graficzny)
mAG

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 3 kosmetyki i środki czyszczące, 5 suplementy
diety dla ludzi i zwierząt.
(210)
(731)

507422
(220) 2019 12 01
GOLONKA ADAM TAKE!CUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
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(540) (znak słowny)
(540) Take!Cup
(510), (511) 35 reklama, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi pośrednictwa w handlu, 43 wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej.
(210) 508033
(220) 2019 12 13
(731) SZUTA ROBERT, Wielki Podleś
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 14.03.01, 14.03.03, 26.01.16, 29.01.13
(510), (511) 40 obróbka metali, obróbka metalu [kucie],
obróbka metalu [kształtowanie], wykańczanie powierzchni
artykułów metalowych, cięcie metalu, cieplna obróbka metali, hartowanie metali, obróbka i powlekanie powierzchni
metalowych, obróbka cieplna powierzchni metali, tłoczenie metalu, miedziowanie, cynkowanie, barwienie metali
[nie malowanie], galwanizowanie metali, emaliowanie metali, metalizacja, laminowanie metali, obróbka metalu [emaliowanie], obróbka metalu [wytłaczanie], obróbka metalu
[tłoczenie], obróbka metalu [odpuszczanie], odlewanie metali, odpuszczanie metali, polerowanie metali, platerowanie
i laminowanie metali, powlekanie metalu, powlekanie metalu [niemalarskie], tłoczenie metali, usługi galwanizacyjne,
wytłaczanie stopów metali, wytapianie metali, wykańczanie
metali.
508260
(220) 2019 12 19
MEHLICH ŁUKASZ, OCHMAN PIOTR
MEHLICH & OCHMAN SPÓŁKA CYWILNA, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) FABRYKA ZAPACHU
(510), (511) 3 środki perfumeryjne i zapachowe, perfumy, 35 usługi prowadzenia punktu sprzedaży detalicznej
i hurtowej oraz sprzedaży wysyłkowej środków perfumeryjnych i zapachowych, perfum damskich, perfum męskich, perfum dla domu perfum dla samochodu, akcesoriów perfumeryjnych.
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(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, witaminy i preparaty witaminowe, mineralne dodatki do żywności w postaci
suplementów, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, suplementy diety dla ludzi, dietetyczne środki
spożywcze, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
napary lecznicze, herbatki lecznicze, preparaty medyczne, materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt,
plastry, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, medyczne preparaty do odchudzania, dietetyczne napary do celów medycznych, kapsułki odchudzające, dodatki dietetyczne w formie napojów, napoje
stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje
z dodatkami dietetycznymi, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty zmniejszające apetyt, suplementy
diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy ziołowe w płynie, tabletki wspomagające odchudzanie, ziołowe suplementy diety dla osób
i szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla diabetyków
wszystkie wyżej wymienione towary nie są przeznaczone
dla zwierząt.
509104
(220) 2020 01 16
LAB-EL ELEKTRONIKA LABORATORYJNA
ANDRZEJ ŁOBZOWSKI, MARIA ŁOBZOWSKA
SPÓŁKA JAWNA, Reguły
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAB-EL
(210)
(731)

(210)
(731)

508510
(220) 2019 12 27
AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) suplement diety BIOTYNA forte 2, 5mg
(210)
(731)

(531) 26.04.18, 27.05.17, 29.01.12, 24.17.01
(510), (511) 9 instrumenty i przyrządy pomiarowe, kontrolne i nawigacyjne, komputery i urządzenia peryferyjne.
(210) 509572
(220) 2020 01 29
(731) NAROŻNY DAWID DAVE MUSIC, Łomża
(540) (znak słowny)
(540) PIĘKNI I MŁODZI
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych, dyski
kompaktowe audio-video, w tym płyty CD, DVD, urządzenia
do wzmacniania, odtwarzania, transmisji i rejestracji dźwięku
i obrazu, reprodukcja zapisanych nośników informacji, instalacje elektryczne nagłośnieniowe, płyty fonograficzne, kasety wideo, taśmy magnetyczne, materiały filmowe, 16 czasopisma, periodyki i inne druki oraz pisma, afisze, albumy,
bloczki do pisania, bloki do pisania listowe, bloki rysunkowe
jako materiały piśmienne, broszury, druki, odbitki graficzne,
gazety, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, karty
muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy,
koperty jako artykuły piśmienne, książki, materiały drukowane, materiały piśmienne, notatniki jako notesy, notesy podręczne, obrazy jako malarstwo oprawione lub nie, odwzorowania graficzne, okładki, obwoluty jako papiernictwo, opa-
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kowania jako artykuły papiernicze, papier do pisania listów,
papier listowy, plakaty, podręczniki jako książki, portrety, prospekty, publikacje, w tym publikacje utworów muzycznych,
reprodukcje graficzne, rysunki, śpiewniki, wydawnictwa
literackie, książkowe, reklamowe, fotografie, wydawnictwa
muzyczne, zakładki do książek, zeszyty, znaczki pocztowe,
35 dystrybucja materiałów reklamowych: próbek, druków,
prospektów, broszur, prowadzenie interesów osób trzecich
polegające na promocji zespołów muzycznych i zarządzaniu
działalnością artystyczną (profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną), promocja, publikowanie tekstów reklamowych, usługi reklamowe w formie reklam radiowych, telewizyjnych, prasowych, wizualnych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, usługi sprzedaży nagranych utworów muzycznych i multimedialnych chronionych prawami autorskimi oraz wydawnictw książkowych, prowadzenie sprzedaży
detalicznej i hurtowej oraz za pośrednictwem Internetu płyt
z nagraniami muzycznymi, uaktualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wypożyczanie materiału reklamowego, 41 usługi zespołu muzycznego, usługi artystyczne, usługi rozrywkowe, działalność
estradowa, usługi w zakresie organizowania i obsługi imprez
artystycznych, rozrywkowych, wszelkich form publicznych
występów i prezentacji o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub szkoleniowym, organizowania i wykonywania
koncertów, komponowania utworów muzycznych, komponowania tekstów artystycznych, usługi w zakresie organizowania spektakli i widowisk z dziedziny kultury i rozrywki,
informacji o imprezach artystycznych, wypożyczania nagrań
dźwiękowych, przygotowywania materiału do produkcji
fonograficznej, rejestrowania koncertów, imprez artystycznych, produkcji filmów i widowisk, doradztwo muzyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

509684
(220) 2020 01 31
LIPIŃSKI OSKAR MATEUSZ, Natalin
(znak słowno-graficzny)
VR VINCENT ROSET

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 torby i portfele skórzane, walizy, torby podróżne, wyroby rymarskie, torby podróżne, torby, bicze
i ubrania dla zwierząt, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej,
skóra i imitacja skóry, parasole i parasolki, paski do ekwipunku wojskowego, skórzane etui na karty.
510426
(220) 2020 02 20
SYNAKIEWICZ KATARZYNA, CIUBAK LILIANNA P13
SPÓŁKA CYWILNA, Załom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P 13
(210)
(731)

13

(531)

03.01.06, 03.01.16, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.17, 26.01.18,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, tektura, druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne, kleje
do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny
do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce, 28 gry i zabawki,
artykuły gimnastyczne i sportowe nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe.
510718
(220) 2020 02 27
TESCO (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) złota kraina
(510), (511) 16 katalogi, prospekty, menu, reprodukcje graficzne, fotografie, publikacje drukowane, materiały przylepne, artykuły papiernicze, papier listowy i do pakowania, opakowania, obrusy, torby, worki, koperty i woreczki, taśmy przylepne, naklejki, plakaty, bannery, z papieru i tworzyw sztucznych, wizytówki, nalepki, wyroby z kartonu, pudła, pudełka
tekturowe lub papierowe, kalendarze, kalkomanie, druki, broszury, zawiadomienia, albumy, rysunki, ręczniki papierowe,
serwetki, szyldy kartonowe, kartki z życzeniami, okolicznościowe, teczki papierowe i z tworzyw sztucznych, segregatory, stemple, taśmy klejące, przylepne, zakładki do książek,
zeszyty, artykuły i materiały piśmienne, podręczniki, mapy,
żetony kontrolne, 29 mleko, produkty i przetwory mleczne,
nabiał, serki smakowe, żywność produkowana z ryb, ryby nieżywe, ryby konserwowane, puszkowane, solone, wędzone,
filety z ryb w zalewie octowej, w sosie, ryby w galarecie, sałatki warzywne, owocowe, rybne, dżemy, kompoty, galaretki
jadalne, chrupki owocowe, chipsy ziemniaczane, konserwy
z owocami, sałatki rybne z owocami, warzywami, serem, skorupiaki nieżywe, owoce morza, zupy, wyciągi z wodorostów
dla celów spożywczych, wędliny, mięso i przetwory mięsne,
mięso konserwowane, puszkowane i solone, olej rzepakowy
jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej sojowy spożywczy, oleje spożywcze, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji, przekazywania informacji handlowej, zgrupowania towarów pozwalające nabywcy wygodnie je wybierać i kupować w punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej
z artykułami spożywczymi, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, organizowanie prezentacji, wystaw handlowych i reklamowych, prezentowanie i informowanie o artykułach spożywczych w Internecie.
(210)
(731)

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

510857
(220) 2020 03 03
MODZELEWSKA JOANNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Dr Brick

(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, materiały filtracyjne- chemiczne, mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały, mieszaniny
chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności
i napojów, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne
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do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, preparaty
i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, skrobia przeznaczona dla procesów produkcyjnych i przemysłu,
sole do celów przemysłowych, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, tworzywa sztuczne
nieprzetworzone, żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, tworzywa sztuczne
w postaci surowców, tworzywa sztuczne w postaci nieprzerobionej, tworzywa sztuczne w postaci surowej, żywice
syntetyczne i nieprzetworzone, 4 energia elektryczna, mieszaniny pochłaniające kurz, paliwa i materiały oświetleniowe, smary, przemysłowe tłuszcze, woski i płyny, mieszaniny
pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, preparaty wiążące
kurz, kompozycje wiążące pył, 19 niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich
materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte w tej klasie,
37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi czyszczenia, wydobywanie surowców naturalnych, wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego,
rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, zwalczanie szkodników i dezynfekcja.
(210)
(731)
(540)
(540)

512141
(220) 2020 04 01
WITAS JAKUB VER VITAS, Olkusz
(znak słowno-graficzny)
dono

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 przybory kościelne i dewocjonalia z metali
szlachetnych, wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria z metali nieszlachetnych,
biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, imitacje
biżuterii, ozdoby [biżuteria], artykuły ozdobne [ozdoby lub
biżuteria] do użytku osobistego, akcesoria do biżuterii, biżuteria osobista, bransoletki [biżuteria], breloczki do kluczy
jako biżuteria [ozdoby], broszki [biżuteria], ozdoby do uszu
w postaci biżuterii, kolczyki, krzyżyki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria], zawieszki [biżuteria], szkaplerze [medaliki], wisiorki,
naszyjniki [biżuteria], pierścionki [biżuteria], sygnety, obrączki
ślubne, krucyfiksy jako biżuteria, różańce, różaniec na palec,
medale, medale pamiątkowe, medaliony [biżuteria], monety,
posągi i figurki wykonane z metali szlachetnych i półszlachetnych lub kamieni i ich imitacji, posągi i figurki pokryte
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami
i ich imitacjami, posągi z metali szlachetnych przedstawiające ikony religijne, krucyfiksy z metali szlachetnych, inne
niż biżuteria, pudelka na biżuterie [szkatułki lub puzderka],
20 ramki do zdjęć, metalowe ramki do zdjęć, ramki na obrazy i fotografie, ramki do obrazków i zdjęć, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej świadczone on-line w zakresie następujących towarów, przybory kościelne i dewocjonalia z metali szlachetnych, wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria z metali nieszlachetnych, biżuteria
będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, imitacje biżuterii,
ozdoby [biżuteria], artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria]
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do użytku osobistego, akcesoria do biżuterii, biżuteria osobista, bransoletki [biżuteria], breloczki do kluczy jako biżuteria
[ozdoby], broszki [biżuteria], ozdoby do uszu w postaci biżuterii, kolczyki, krzyżyki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria], zawieszki [biżuteria], szkaplerze [medaliki], wisiorki, naszyjniki
[biżuteria], pierścionki [biżuteria], sygnety, obrączki ślubne,
krucyfiksy jako biżuteria, różańce, różaniec na palec, medale,
medale pamiątkowe, medaliony [biżuteria], monety, posągi
i figurki wykonane z metali szlachetnych i półszlachetnych
lub kamieni i ich imitacji, posągi i figurki pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, posągi z metali szlachetnych przedstawiające ikony
religijne, krucyfiksy z metali szlachetnych, inne niż biżuteria,
pudełka na biżuterię [szkatułki lub puzderka], ramki do zdjęć,
metalowe ramki do zdjęć, ramki na obrazy i fotografie, ramki
do obrazków i zdjęć, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie,
reprodukcje obrazów, zestawy kolędowe, ozdoby kryształowe, obrazy sakralne, ikony, ikony malowane, pamiątki sakramentalne.
(210) 512142
(220) 2020 04 01
(731) WITAS JAKUB VER VITAS, Olkusz
(540) (znak słowny)
(540) DONO
(510), (511) 14 przybory kościelne i dewocjonalia z metali
szlachetnych, wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria z metali nieszlachetnych,
biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, imitacje
biżuterii, ozdoby [biżuteria], artykuły ozdobne [ozdoby lub
biżuteria] do użytku osobistego, akcesoria do biżuterii, biżuteria osobista, bransoletki [biżuteria], breloczki do kluczy
jako biżuteria [ozdoby], broszki [biżuteria], ozdoby do uszu
w postaci biżuterii, kolczyki, krzyżyki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria], zawieszki [biżuteria], szkaplerze [medaliki], wisiorki,
naszyjniki [biżuteria], pierścionki [biżuteria], sygnety, obrączki
ślubne, krucyfiksy jako biżuteria, różańce, różaniec na palec,
medale, medale pamiątkowe, medaliony [biżuteria], monety,
posągi i figurki wykonane z metali szlachetnych i półszlachetnych lub kamieni i ich imitacji, posągi i figurki pokryte
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami
i ich imitacjami, posągi z metali szlachetnych przedstawiające ikony religijne, krucyfiksy z metali szlachetnych, inne
niż biżuteria, pudełka na biżuterię [szkatułki lub puzderka],
20 ramki do zdjęć, metalowe ramki do zdjęć, ramki na obrazy i fotografie, ramki do obrazków i zdjęć, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej świadczone on-line w zakresie następujących towarów: przybory kościelne i dewocjonalia z metali szlachetnych, wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria z metali nieszlachetnych, biżuteria
będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, imitacje biżuterii,
ozdoby [biżuteria], artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria]
do użytku osobistego, akcesoria do biżuterii, biżuteria osobista, bransoletki [biżuteria], breloczki do kluczy jako biżuteria
[ozdoby], broszki [biżuteria], ozdoby do uszu w postaci biżuterii, kolczyki, krzyżyki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria], zawieszki [biżuteria], szkaplerze [medaliki], wisiorki, naszyjniki
[biżuteria], pierścionki [biżuteria], sygnety, obrączki ślubne,
krucyfiksy jako biżuteria, różańce, różaniec na palec, medale,
medale pamiątkowe, medaliony [biżuteria], monety, posągi
i figurki wykonane z metali szlachetnych i półszlachetnych
lub kamieni i ich imitacji, posągi i figurki pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, posągi z metali szlachetnych przedstawiające ikony
religijne, krucyfiksy z metali szlachetnych, inne niż biżuteria,
pudełka na biżuterię [szkatułki lub puzderka], ramki do zdjęć,
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metalowe ramki do zdjęć, ramki na obrazy i fotografie, ramki
do obrazków i zdjęć, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie,
reprodukcje obrazów, zestawy kolędowe, ozdoby kryształowe, obrazy sakralne, ikony, ikony malowane, pamiątki sakramentalne.
512188
(220) 2020 04 03
WAELLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Trąbki Wielkie
(540) (znak słowny)
(540) GUARDSON
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, płyny do mycia, płyny do czyszczenia, preparaty chemiczne
do czyszczenia do użytku domowego, preparaty czyszczące w postaci pianek, chusteczki nasączone preparatami
czyszczącymi, chusteczki zawierające preparaty czyszczące, mieszanki czyszczące do usuwania plam, mieszanka
do polerowania podłóg, mieszaniny do nabłyszczania
podłóg, mieszanki do mycia okien, mieszanki do pielęgnacji podłóg, mieszanki polerujące, nawilżane chusteczki
nasączone środkiem oczyszczającym, preparaty do mycia
przednich szyb samochodowych, preparaty do wywabiania plam, preparaty myjące, produkty do usuwania plam,
ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, środek
do czyszczenia mebli, środki czyszczące, środki do mycia
szkła, środki do usuwania plam, środki nadające połysk
do czyszczenia okien, 5 preparaty medyczne i weterynaryjne, preparaty higieniczne, mydła i detergenty lecznicze
i odkażające, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, antybakteryjne środki do mycia rąk, antybakteryjny preparat
do mycia rąk, detergenty bakteriobójcze, detergenty do celów medycznych, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, odkażający preparat do mycia rąk.
(210)
(731)

513003
(220) 2020 04 30
TRADE & LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEZY Clean
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04, 01.01.04
(510), (511) 5 antybakteryjne środki do mycia rąk, biocydy,
biologiczne preparaty do celów medycznych, biologiczne
preparaty do celów weterynaryjnych, chusteczki nasączane
płynami farmaceutycznymi, detergenty do celów medycznych, dezodoranty, inne niż dla ludzi lub zwierząt, drewno
cedrowe jako środek odstraszający owady, fungicydy, gazy
do celów medycznych, herbicydy, insektycydy, kadzidełka do odstraszania owadów, kalomel [fungicyd], kolagen
do celów medycznych, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze suche szampony, lecznicze szampony dla zwierząt domowych, lecznicze świece
do masażu, lep na muchy [taśmy], lepy na muchy, mentol,
mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, odświeżacze do ubrań i tkanin, owadobójcze szampony
dla zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia,
pestycydy, płyny do celów farmaceutycznych, płyny do celów weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne do celów
medycznych i weterynaryjnych, preparaty bakteryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty chemiczne
do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów
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medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty do niszczenia
grzybów powodujących próchnienie drewna, preparaty
do niszczenia szkodników, preparaty do odświeżania powietrza, preparaty do sterylizacji, preparaty farmaceutyczne,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, środki do mycia bydła [insektycydy], środki do mycia psów [insektycydy],
środki do mycia zwierząt [insektycydy], środki do oczyszczania powietrza, środki do tępienia much, środki do tępienia
szkodników, środki odkażające, środki odstraszające owady,
37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów,
dezynfekcja, konserwacja mebli, konserwacja pojazdów,
malowanie, mycie, mycie pojazdów, odśnieżanie, polerowanie pojazdów, pranie bielizny, pranie na sucho, prasowanie
odzieży, renowacja mebli, renowacja odzieży, sterylizacja
narzędzi medycznych, szlifowanie papierem ściernym, szlifowanie przy użyciu pumeksu, tapetowanie, tępienie szkodników, inne niż w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie
i leśnictwie, usługi dezynsekcyjne, inne niż dla rolnictwa,
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi porządkowania
domów [sprzątanie], wynajem pralek, wypożyczanie maszyn
do czyszczenia, wypożyczanie suszarek do naczyń, wypożyczanie zmywarek, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą,
zabezpieczanie przed korozją, zamiatanie dróg, wynajem
sprzętu do czyszczenia dróg.
513357
(220) 2020 05 11
STASICZKA ARTUR F.H. GIOVANNI COLLECTION,
Rzgów
(540) (znak słowny)
(540) Mr. KILLUKU
(510), (511) 25 odzież, części odzieży, akcesoria odzieżowe
(stanowiące element odzieży i/lub uzupełniające odzież),
odzież sportowa, odzież w stylu sportowym, odzież męska, damska i dziecięca, odzież rekreacyjna, odzież ochronna zakładana na ubrania, wstawki jako części odzieży, paski
do odzieży, nakrycia głowy, chusty, szaliki, szale, bandany
na szyję, opaski na szyję, kominy na szyję, topy jako odzież,
bielizna damska, męska i dziecięca, 26 dodatki do odzieży,
artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, tasiemki
imienne z materiału do znakowania odzieży, metki z tkanin do znakowania odzieży, napy, guziki do odzieży, oblamowania do obszywania odzieży, kokardy do odzieży,
falbany do odzieży, fiszbiny do odzieży, klamerki, sprzączki
do odzieży, 35 usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej oraz usługi sklepów detalicznych w tym on-line i/lub
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, sprzedaż
aukcyjna, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie takich towarów jak: odzież, części odzieży, akcesoria odzieżowe, odzież sportowa, odzież w stylu sportowym,
odzież męska, damska i dziecięca, odzież rekreacyjna, odzież
ochronna zakładana na ubrania, wstawki jako części odzieży,
paski do odzieży, nakrycia głowy, chusty, szaliki, szale, bandany na szyję, opaski na szyję, kominy na szyję, topy jako
odzież, bielizna damska, męska i dziecięca, usługi sprzedaży
dotyczące branży odzieżowej, usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży odzieży, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży towarów, organizowanie i obsługa sprzedaży towarów, promocja sprzedaży,
administrowanie sprzedażą, administrowanie i organizacja
usług sprzedaży wysyłkowej, przeprowadzanie sprzedaży
wysyłkowej i/lub katalogowej, negocjowanie umów kupna
(210)
(731)
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i sprzedaży towarów, organizowanie sprzedaży, usługi zarządzania sprzedażą, marketing handlowy inny niż sprzedaż,
informacje na temat sprzedaży produktów, udzielanie informacji na temat sprzedaży handlowej, zarządzanie sprzedażą
i bazą klientów, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej i/lub on-line, organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi (handel), udostępnianie
on-line materiałów reklamowych i promocyjnych związanych ze sprzedażą produktów, pośrednictwo handlowe,
udostępnianie i dostarczanie informacji o produktach, w tym
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej i/lub globalnej sieci telekomunikacyjnej, informacje na temat sprzedaży towarów, promowanie sprzedaży za pośrednictwem
programów lojalnościowych dla klientów, usługi konsultacyjne, doradcze i informacyjne w zakresie wymienionych usług.
513358
(220) 2020 05 11
STASICZKA ARTUR F.H. GIOVANNI COLLECTION,
Rzgów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mr.KILLUKU
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, części odzieży, akcesoria odzieżowe
(stanowiące element odzieży i/lub uzupełniające odzież),
odzież sportowa, odzież w stylu sportowym, odzież męska, damska i dziecięca, odzież rekreacyjna, odzież ochronna zakładana na ubrania, wstawki jako części odzieży, paski
do odzieży, nakrycia głowy, chusty, szaliki, szale, bandany
na szyję, opaski na szyję, kominy na szyję, topy jako odzież,
bielizna damska, męska i dziecięca, 26 dodatki do odzieży,
artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, tasiemki
imienne z materiału do znakowania odzieży, metki z tkanin do znakowania odzieży, napy, guziki do odzieży, oblamowania do obszywania odzieży, kokardy do odzieży,
falbany do odzieży, fiszbiny do odzieży, klamerki, sprzączki
do odzieży, 35 usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej oraz usługi sklepów detalicznych w tym on-line i/lub
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, sprzedaż
aukcyjna, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie takich towarów jak: odzież, części odzieży, akcesoria odzieżowe, odzież sportowa, odzież w stylu sportowym,
odzież męska, damska i dziecięca, odzież rekreacyjna, odzież
ochronna zakładana na ubrania, wstawki jako części odzieży,
paski do odzieży, nakrycia głowy, chusty, szaliki, szale, bandany na szyję, opaski na szyję, kominy na szyję, topy jako
odzież, bielizna damska, męska i dziecięca, usługi sprzedaży
dotyczące branży odzieżowej, usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży odzieży, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży towarów, organizowanie i obsługa sprzedaży towarów, promocja sprzedaży,
administrowanie sprzedażą, administrowanie i organizacja
usług sprzedaży wysyłkowej, przeprowadzanie sprzedaży
wysyłkowej i/lub katalogowej, negocjowanie umów kupna
i sprzedaży towarów, organizowanie sprzedaży, usługi zarządzania sprzedażą, marketing handlowy inny niż sprzedaż,
informacje na temat sprzedaży produktów, udzielanie informacji na temat sprzedaży handlowej, zarządzanie sprzedażą
i bazą klientów, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej i/lub on-line, organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi (handel), udostępnianie
on-line materiałów reklamowych i promocyjnych związanych ze sprzedażą produktów, pośrednictwo handlowe,
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udostępnianie i dostarczanie informacji o produktach, w tym
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej i/lub globalnej sieci telekomunikacyjnej, informacje na temat sprzedaży towarów, promowanie sprzedaży za pośrednictwem
programów lojalnościowych dla klientów, usługi konsultacyjne, doradcze i informacyjne w zakresie wymienionych usług.
513438
(220) 2020 05 13
STASICZKA ARTUR F.H. GIOVANNI COLLECTION,
Rzgów
(540) (znak słowny)
(540) oio moio
(510), (511) 25 odzież, części odzieży, akcesoria odzieżowe
(stanowiące element odzieży i/lub uzupełniające odzież),
odzież sportowa, odzież w stylu sportowym, odzież męska,
damska i dziecięca, odzież rekreacyjna, odzież ochronna
zakładana na ubrania, wstawki jako części odzieży, paski
do odzieży, nakrycia głowy, chusty, szaliki, szale, bandany
na szyję, opaski na szyję, kominy na szyję, topy jako odzież,
bielizna damska, męska i dziecięca, 26 dodatki do odzieży, 35 usługi zarządzania społecznością on-line, promocja
on-line odzieży, promocja i reklama odzieży i/lub branży
odzieżowej on-line, organizacja pokazów mody w celach
promocyjnych, reklamowych i handlowych, usługi reklamowe i marketingowe za pośrednictwem bloga i/lub mediów
społecznościowych, organizacja i prowadzenie pokazów
handlowych związanych z odzieżą i branżą odzieżową oraz
dystrybucji treści wideo on-line dotycząca ww. usług, usługi
promocyjne, mianowicie promocja towarów i usług innych
osób poprzez rozrywkę on-line, edukację on-line i dzielenie
się treściami multimedialnymi za pośrednictwem Internetu
i innych sieci łącznościowych, usługi reklamowe i promocyjne oraz usługi informacyjne z nimi związane w dziedzinie mody i/lub branży odzieżowej, wszystkie dostarczane
on-line z komputerowych baz danych lub Internetu, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, promowanie działalności gospodarczej w tym dotyczące odzieży
i branży odzieżowej za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej oraz usługi sklepów detalicznych w tym on-line i/lub
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, sprzedaż
aukcyjna, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie takich towarów jak: odzież, części odzieży, akcesoria odzieżowe, odzież sportowa, odzież w stylu sportowym, odzież męska, damska i dziecięca, odzież rekreacyjna,
odzież ochronna zakładana na ubrania, wstawki jako części
odzieży, paski do odzieży, nakrycia głowy, chusty, szaliki,
szale, bandany na szyję, opaski na szyję, kominy na szyję,
topy jako odzież, bielizna damska, męska i dziecięca, usługi
sprzedaży dotyczące branży odzieżowej, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży, dostarczanie informacji
za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży towarów,
organizowanie i obsługa sprzedaży towarów, promocja
sprzedaży, administrowanie sprzedażą, administrowanie
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, przeprowadzanie sprzedaży wysyłkowej i/lub katalogowej, negocjowanie
umów kupna i sprzedaży towarów, organizowanie sprzedaży, usługi zarządzania sprzedażą, marketing handlowy inny
niż sprzedaż, informacje na temat sprzedaży produktów,
udzielanie informacji na temat sprzedaży handlowej, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej i/lub on-line, organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi
(handel), udostępnianie on-line materiałów reklamowych
i promocyjnych związanych ze sprzedażą produktów, pośrednictwo handlowe, udostępnianie i dostarczanie infor(210)
(731)
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macji o produktach, w tym za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej i/lub globalnej sieci telekomunikacyjnej, informacje na temat sprzedaży towarów, promowanie
sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych
dla klientów, usługi konsultacyjne, doradzę i informacyjne
w zakresie wymienionych usług, poradnictwo w zakresie
uprzednio wymienionych usług, 38 przesyłanie informacji
drogą on-line, emitowanie i transmitowanie programów
telewizji internetowej, transmisja publikacji elektronicznych
on-line, usługi przesyłania wiadomości on-line, komunikacja
za pośrednictwem blogów on-line, nadawanie wiadomości
środkami elektronicznymi, nadawanie programów środkami elektronicznymi, nadawanie cyfrowych treści audio,
nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji internetowej, nadawanie programów na pośrednictwem Internetu,
nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem
Internetu i innych sieci łącznościowych, usługi związane
z portalami internetowymi, emisje radiowe, transmisja programów radiowych, usługi telekomunikacyjne, mianowicie
transmisja elementów, takich jak media elektroniczne, treści multimedialne, nagrania wideo, filmy, ilustracje, obrazy,
teksty, zdjęcia, treści generowane przez użytkownika, treści
audio i informacje przez Internet i inne sieci komunikacyjne,
nadawanie, webcasting, transmisja strumieniowa i transmisja treści audio, wideo, telewizji na abonament i treści wideo
na żądanie za pośrednictwem Internetu i elektronicznych
sieci łącznościowych, nadawanie telewizji w urządzeniach
mobilnych, mianowicie telefonach komórkowych, tabletach i komputerach osobistych, usługi telekomunikacyjne,
dostarczanie powiadomień na pocztę elektroniczną i typu
push za pośrednictwem Internetu, udostępnianie użytkownikom forów społecznościowych i czatów w celu zamieszczania, wyszukiwania, obserwowania, udostępniania, krytyki, oceniania i komentowania nagrań wideo i innych treści
multimedialnych przez użytkowników przez Internet i inne
sieci komunikacyjne dotyczące mody, branży odzieżowej
i /lub odzieży, usługi poczty elektronicznej, przydzielanie
użytkownikom dostępu do Internetu, zapewnianie połączeń
telekomunikacyjnych z Internetem lub bazami danych, usługi w zakresie telekomunikacji i transmisji danych, nadawanie
programów i komunikacja za pomocą Internetu, przydzielanie dostępu do Internetu, informacja i poradnictwo w zakresie uprzednio wymienionych usług, 41 rozrywka w formie pokazów mody, organizacja pokazów mody w celach
rozrywkowych, organizowanie i prezentowanie pokazów
rozrywkowych dotyczących stylizacji i mody, doradztwo
w zakresie doboru ubrań, rozrywka on-line, zapewnienie
szkoleń on-line, publikowanie materiałów multimedialnych
on-line, zapewnienie kursów szkoleniowych on-line, usługi
w zakresie nauczania, mianowicie oferowanie zajęć i warsztatów związanych z modą i branżą odzieżową, doradztwo
i produkcja filmów i nagrań wideo, usługi rozrywkowe, mianowicie udostępnianie strony internetowej obejmującej
klipy audio, wideoklipy, występy muzyczne, muzyczne materiały wideo, klipy filmowe, fotografie, inne materiały multimedialne i powiązane informacje przez Internet oraz inne
sieci łącznościowe na szeroki zakres tematów i zagadnień
w tym związanych z modą i/lub branżą odzieżową, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem usługi wideo na żądanie, usługi
rozrywkowe w postaci udostępniania treści rozrywkowych
nie do pobrania za pośrednictwem Internetu i elektronicznych sieci łącznościowych, mianowicie filmów, programów
telewizyjnych i wideoklipów w dziedzinie mody, trendów
w branży odzieżowej, wydarzeń bieżących w tym zakresie,
udostępnianie blogów obejmujących informacje na temat
generowanych przez użytkownika treści na stronach inter-
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netowych, urządzanie, organizowanie, przeprowadzanie
i goszczenie towarzyskich imprez rozrywkowych w zakresie
mody i/lub branży odzieżowej, informacje związane z rozrywką lub edukacją udzielane drogą elektroniczną z komputerowej bazy danych lub przez Internet, dotyczące między
innymi odzieży, branży odzieżowej i/lub mody, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania),
informacja i poradnictwo w zakresie uprzednio wymienionych usług, 45 usługi serwisów społecznościowych on-line,
informacja w zakresie mody, informacja w zakresie stylizacji mody, w tym mody ulicznej, udostępnianie informacji
on-line w zakresie mody, trendów mody, stylizacji mody.
(210) 513704
(220) 2020 05 21
(731) UNILAB, LP, Rockville, US
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne,
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny
osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych,
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy
diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne, bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki
i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki
lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe,
okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych,
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne: aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.
(210) 513705
(220) 2020 05 21
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak graficzny)
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(531) 01.15.11, 06.01.02, 06.01.04, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 naturalna woda mineralna z zarejestrowanym oznaczeniem pochodzenia naturalna woda mineralna
ze złoża Velingrad Chepino.
515211
(220) 2020 06 26
FUNDACJA OCHRONY DZIEDZICTWA
ŻYDOWSKIEGO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOUNDATION FOR THE PRESERVATION OF JEWISH
HERITAGE IN POLAND FUNDACJA OCHRONY
DZIEDZICTWA ŻYDOWSKIEGO www.fodz.pl

(210)
(731)

(531) 26.02.01, 26.02.16, 24.17.05, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne,
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny
osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych,
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy
diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne, bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki
i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki
lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe,
okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych,
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne: aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.
(210)
(310)
(731)
(540)
(540)

514803
(220) 2020 06 16
2019157403N
(320) 2019 12 17
(330) BG
AQUAREX – V EAD, Sofia, BG
(znak słowno-graficzny)
Velingrad

(531) 01.01.02, 01.01.09, 01.01.14, 02.09.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów i warsztatów,
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi muzeów
[wystawy], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 45 usługi
adwokackie, zarządzanie prawami autorskimi.
515670
(220) 2020 07 07
AREN INTERNATIONAL TRADING COMPANY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ręczaje Polskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chill
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 3 aromaty, olejki aromatyczne, aromatyczne
olejki eteryczne, aromaty spożywcze sporządzone z olejków eterycznych, środki zapachowe do celów domowych,
substancje aromatyczne do zapachów, olejki zapachowe
wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, saszetki zapachowe, środki zapachowe do samochodów, aromaty w aerozolu
przeznaczone do pomieszczeń, środki zapachowe do pomieszczeń, środki odświeżające powietrze, pokojowe spraye
zapachowe, saszetki zapachowe do bielizny, sole zapachowe
do kąpieli, kadzidła zapachowe oczyszczające, 34 przybory
dla palaczy, papierosy, cygara, fajki, tytoń, tabaka, substytuty
tytoniu, papierosy zawierające substytuty tytoniu, papierosy
elektroniczne, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach,
płyn do papierosów elektronicznych (liguid), waporyzatory
do bezdymnych papierosów, popielniczki, zapalniczki dla
palaczy tytoniu, cygarnice, etui na cygara, papierośnice, pu-
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dełka na papierosy, tabakierki, pojemniki na zapałki, aromaty
do tytoniu, nawilżacze do tytoniu, filtry do tytoniu, bibułki
papierosowe, gilotynki do cygar, fajki wodne, skrobaczki
do fajek, ubijaki do fajek, ustniki do fajek, ustniki do cygar,
ustniki papierosów, środki aromatyzujące do stosowania
w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne,
środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: aromaty,
olejki aromatyczne, aromatyczne olejki eteryczne, aromaty
spożywcze sporządzone z olejków eterycznych, aromaty
do ciast, aromaty do żywności, aromaty do napojów, środki
zapachowe do celów domowych, substancje aromatyczne do zapachów, olejki zapachowe wydzielające aromaty
przy podgrzewaniu, saszetki zapachowe, środki zapachowe
do samochodów, aromaty w aerozolu przeznaczone do pomieszczeń, środki zapachowe do pomieszczeń, środki odświeżające powietrze, pokojowe spraye zapachowe, saszetki
zapachowe do bielizny, sole zapachowe do kąpieli, kadzidła
zapachowe oczyszczające, przybory dla palaczy, papierosy,
cygara, fajki, tytoń, tabaka, substytuty tytoniu, papierosy zawierające substytuty tytoniu, papierosy elektroniczne, ciekłe
roztwory do użytku w e-papierosach, płyn do papierosów
elektronicznych (liquid), waporyzatory do bezdymnych
papierosów, popielniczki, zapalniczki dla palaczy tytoniu,
cygarnice, etui na cygara, papierośnice, pudełka na papierosy, tabakierki, pojemniki na zapałki, aromaty do tytoniu, nawilżacze do tytoniu, filtry do tytoniu, bibułki papierosowe,
gilotynki do cygar, fajki wodne, skrobaczki do fajek, ubijaki
do fajek, ustniki do fajek, ustniki do cygar, ustniki papierosów,
środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące
do tytoniu, inne niż olejki eteryczne.
(210) 515973
(220) 2020 07 13
(731) S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, US
(540) (znak słowny)
(540) RAID FAMILY
(510), (511) 5 środki chwastobójcze i środki do tępienia
szkodników, insektycydy, preparaty przeciw molom, środki
odstraszające owady, fungicydy, środki przeciwko gryzoniom, 7 rozpylacze owadobójcze [maszyny], rozpylacze insektycydów [narzędzia ręczne, elektryczne].
(210)
(731)
(540)
(540)

516430
(220) 2020 07 24
BIAŁOBRZEWSKA EWELINA GILDII-TECH, Przasnysz
(znak słowno-graficzny)
GT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.19, 27.05.22, 27.05.23
(510), (511) 35 agencje importowo- eksportowe, badanie
rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej,
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 hurtowniach i sklepach,
poprzez Internet: z wyrobami pochodzenia chemicznego, pojazdów mechanicznych i ich części, akcesoriów
samochodowych, pojazdów rolniczych i ich części, paliw
i produktów pochodnych, wyrobów tytoniowych, alkoho-
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li i piwa, wyrobów farmaceutycznych i medycznych, wyrobów kosmetycznych, 37 czyszczenie i mycie pojazdów,
konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, lakierowanie, ładowanie akumulatorów
do pojazdów, polerowanie i smarowanie pojazdów, naprawa i obsługa pojazdów, regeneracja maszyn zużytych
lub częściowo zniszczonych, usługi oczyszczania dróg,
wulkanizacja opon jako naprawy, usługi stacji obsługi samochodów, usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie
i obsługa], wynajmowanie koparek, wynajmowanie maszyn budowlanych, zabezpieczanie pojazdów przed korozją, usługi napraw awarii pojazdów, usługi klimatyzacyjne
i ogrzewania pojazdów, 39 akcje ratunkowe transportowe,
dostarczanie towarów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, usługi transportowe: autobusowe, przedmiotów wartościowych, samochodowy, informacja o: składowaniu, transporcie, magazynowanie, pilotowanie, pomoc w przypadku awarii pojazdów stosowane jako holowanie, usługi pomocy drogowej w przypadku
awarii pojazdów, przeprowadzki, przewożenie ładunków,
przewóz samochodami ciężarowymi, rozładunek, składowanie towarów, spedycja, pośrednictwo w transporcie, transport i wyładunek odpadów, usługi taksówkowe,
transport pasażerski, wynajmowanie: garaży, magazynów,
miejsc parkingowych, wagonów, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie samochodów, lokalizacja wagonów towarowych
za pomocą komputera, 41 doradztwo zawodowe jako
porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja stosowana jako nauczanie, instruktaże, usługi klubów zdrowia
do poprawiania kondycji, usługi kształcenia praktycznego stosowane jako pokazy, nauczanie korespondencyjne, usługi tłumaczenia, prowadzenie kursów nauki jazdy,
usługi nauki języków obcych, 42 stylizacja jako wzornictwo przemysłowe, testowanie [kontrola] pojazdów pod
kątem sprawności, analizy i badania techniczne pojazdów, 44 rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi
nawozów i innych preparatów chemicznych stosowanych
w rolnictwie, sadzenie drzew w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla, tępienie szkodników w rolnictwie,
akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, uprawa roślin,
usługi dezynsekcyjne dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi ogrodnicze, usługi w zakresie
pielęgnacji zwierząt, usługi w zakresie uprawy winorośli,
usługi z zakresu szkółek roślin, wypożyczanie sprzętu rolniczego, wypożyczanie maszyn rolniczych.
516586
(220) 2020 07 29
BEAUTY BRANDS CONCEPT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lesznowola
(540) (znak słowny)
(540) EVELINE
(510), (511) 21 gąbki kosmetyczne, kosmetyczne puderniczki [kompakty], pędzle kosmetyczne, przybory
kosmetyczne i toaletowe, szpatułki kosmetyczne, gąbki
toaletowe, kosmetyczki na przybory toaletowe, zestawy
szczotek toaletowych, aplikatory do kosmetyków, dozowniki do kosmetyków, futerały dopasowane do przyborów
kosmetycznych, kosmetyczki z zawartością, pojemniki
na kosmetyki, waciki do peelingu twarzy, nieelektryczne
urządzenia do usuwania makijażu, pędzelki do makijażu, aplikatory do makijażu, grzebyki do rzęs, szczoteczki
do rzęs, separatory piankowe do palców stóp do użytku
podczas pedicure.
(210)
(731)
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516939
(220) 2020 08 10
TROOJKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotoria
(540) (znak słowny)
(540) MYSZOJELEŃ
(510), (511) 18 etui, futerały na dokumenty, etui na karty
[portfele], etui na klucze, etui na wizytówki, kopertówki,
kosmetyczki, kuferki kosmetyczne, parasole i parasolki,
plecaki, plecaki [małe], portfele, portmonetki, sakiewki
na klucze, saszetki biodrowe, saszetki męskie, teczki, tekstylne torby na zakupy, torby, torby na odzież sportową,
torby na pas i na biodra [nerki], torby na ramię, torby
na zakupy, torby na zakupy wielokrotnego użytku, torby
pamiątkowe, torby plażowe, torby płócienne, torby sportowe, torby szkolne, torby uniwersalne, torby wykonane
ze skóry, torby z imitacji skóry, torebki, torebki damskie,
torebki męskie, torebki na ramię, torebki-worki, tornistry
szkolne, worki podróżne, worki ze sznurkiem, 25 apaszki,
apaszki [chustki], bandany, berety, bluzki, bluzki z krótkim
rękawem, bluzy, bluzy rozpinane, bluzy wkładane przez
głowę, bluzy z kapturem, buty damskie, buty dziecięce,
czapki [nakrycia głowy], czapki wełniane, czapki z daszkiem, czapki z pomponem, daszki [nakrycia głowy], gumiaki, japonki, kalosze, kapelusze, koszulki dla dzieci, koszulki z długim rękawem, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, krótkie spodnie, kurtki, kurtki [odzież],
legginsy, męskie płaszcze, nakrycia głowy, obuwie, obuwie dla mężczyzn, obuwie plażowe, obuwie sportowe,
odzież, odzież damska, odzież dziecięca, odzież męska,
odzież sportowa, odzież treningowa, okrycia wierzchnie
[odzież], opaski na głowę [odzież], paski, paski materiałowe [odzież], paski [odzież], paski skórzane [odzież], paski
wykonane z imitacji skóry, paski z materiału, płaszcze,
płaszcze damskie, podkoszulki, podkoszulki z długim rękawem, skarpetki, spodenki, spodnie, spodnie do ćwiczeń
fizycznych, spodnie dresowe, szaliki, szorty, t-shirty, tenisówki, topy [odzież], 35 organizacja konkursów w celach
reklamowych, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie
programów lojalnościowych dla klientów i programów
motywacyjnych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowania nagród
w celach reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej,
reklama, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich
do zakupu towarów, usługi informacyjne i doradcze dla
konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, akcesoriami odzieżowymi, nakryciami głowy, obuwiem, torbami, akcesoriami służącymi do przenoszenia, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie odzieży,
akcesoriów odzieżowych, nakryć głowy, obuwia, toreb,
akcesoriów służących do przenoszenia, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, akcesoriami odzieżowymi,
nakryciami głowy, obuwiem, torbami, akcesoriami służącymi do przenoszenia, usługi sprzedaży hurtowej świadczone on-line w zakresie odzieży, akcesoriów odzieżowych, nakryć głowy, obuwia, toreb, akcesoriów służących
do przenoszenia, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży
detalicznej odzieży, akcesoriów odzieżowych, nakryć głowy, obuwia, toreb, akcesoriów służących do przenoszenia,
usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży hurtowej odzieży,
akcesoriów odzieżowych, nakryć głowy, obuwia, toreb, akcesoriów służących do przenoszenia.
(210)
(731)
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517091
(220) 2020 08 13
RESTAURACJE I CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Września
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEXT RESTO BAR

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 43 usługi barów i restauracji, usługi cateringu
zewnętrznego, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.
517111
(220) 2020 08 13
LEROY-MERLIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GREENBOX
(510), (511) 6 metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery służące do sortowania, przechowywania i wydawania paczek
i przesyłek, 7 urządzenia automatyczne zawierające skrytki
pocztowe służące do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, automaty sprzedające, 9 automaty mechaniczne i urządzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek oraz części
do tych urządzeń, automaty i urządzenia do frankowania
i sortowania poczty, urządzenia i programy komputerowe do obsługi elektronicznych systemów powiadamiania
za pośrednictwem SMS lub Internetu, bankomaty, aplikacje
pobieralne, 39 usługi kurierskie, dostarczanie przesyłek adresowych, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, usługi bezpośredniego dostarczania towarów,
dostarczanie informacji o składowaniu towarów oraz o transporcie towarów, pakowanie i składowanie towarów, usługi
dostarczania przesyłek i paczek do automatycznych urządzeń pocztowych umożliwiających klientom odbiór osobisty, śledzenie przesyłek przez elektroniczne ustalanie miejsca
składowania towarów, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wynajem miejsc do składowania i przechowywania
towarów, wynajem pojemników i urządzeń do składowania
i przechowywania towarów, 42 tworzenie aplikacji do zastosowania w ramach wysyłki, odbioru i adresowania przesyłek
oraz do zarządzania alternatywnymi sposobami doręczenia
przesyłek i śledzenia ich wysyłki, udostępnianie platform internetowych do zastosowania w ramach wysyłki, odbioru
i adresowania przesyłek oraz do zarządzania alternatywnymi
sposobami doręczenia przesyłek i śledzenia ich wysyłki.
(210)
(731)

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

517112
(220) 2020 08 13
DMOWSKI PIOTR BABYMOOSE, Łoś
(znak słowno-graficzny)
scandinavian baby
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(531) 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(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 handlu detalicznego związane
ze sprzedażą mebli, usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu
detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, usługi
handlu detalicznego związane z wózkami dziecięcymi,
usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież,
usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków
odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla
ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie torebek, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
on-line w zakresie zabawek, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych,
usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, 39 pakowanie i składowanie towarów, magazynowanie odzieży, magazynowanie mebli, magazynowanie
paczek, magazynowanie towarów handlowych, magazynowanie towarów, magazynowanie towarów w dużych
ilościach, pakowanie artykułów do transportu, pakowanie artykułów na zamówienie i według specyfikacji osób
trzecich, pakowanie i opakowywanie towarów, pakowanie
produktów, pakowanie towarów.
517119
(220) 2020 08 13
MST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kętrzyn
(540) (znak słowny)
(540) MST
(510), (511) 9 stateczniki [oświetlenie], stateczniki elektromagnetyczne do lamp wysokoprężnych (HID), stateczniki
elektromagnetyczne do lamp fluorescencyjnych, urządzenia
elektryczne do zdalnego zapłonu, układy stabilizacyjno-zapłonowe do lamp wysokoprężnych, zapłonniki do lamp wysokoprężnych, cewki elektromagnetyczne, cewki filtrujące,
cewki kompensacyjne, cewki [induktory], cewki indukcyjne,
11 urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektrolu-

(210)
(731)
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minescencyjnych [LED], moduły LED, zasilacze LED, lampy
oświetleniowe, oprawy oświetleniowe zewnętrzne i do wewnątrz, urządzenia i instalacje oświetleniowe, oświetlenie
specjalistyczne (uprawy roślin, hodowle ryb).
517120
(220) 2020 08 13
INDUSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Industi

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, optymalizacja
stron internetowych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, usługi reklamy graficznej, usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, usługi w zakresie reklamy graficznej,
42 usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania,
usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie projektowania, tworzenie, konserwacja oraz modernizowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie
oprogramowania komputera, tworzenie oprogramowania
komputerowego, tworzenie, utrzymywanie i adaptacja
oprogramowania komputerowego, aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych, badania
w dziedzinie programów i oprogramowania komputerowego, badania w zakresie programowania komputerowego,
badania związane z opracowywaniem programów i oprogramowania komputerowego, doradztwo specjalistyczne
związane z programowaniem komputerowym, doradztwo
techniczne związane z programowaniem komputerów,
doradztwo w zakresie komputerowych programów baz
danych, doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów oprogramowania komputerowego,
doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem
programów komputerowych, naukowe usługi programowania komputerów, opracowywanie i tworzenie komputerowych programów przetwarzania danych, opracowywanie
oprogramowania komputerowego do użytku z programowalnymi sterownikami, opracowywanie programów
do danych, opracowywanie programów do przetwarzania
danych, opracowywanie programów do komputerów, programowanie stron internetowych, programowanie sprzętu
do przetwarzania danych, programowanie sprzętu multimedialnego, projektowanie i opracowywanie programów komputerowych baz danych, projektowanie i opracowywanie
programów do przetwarzania danych, projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie programów do przetwarzania danych,
projektowanie programów komputerowych, projektowanie,
tworzenie i programowanie stron internetowych, rozwój,
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, tworzenie programów do przetwarzania danych,
tworzenie programów komputerowych, tworzenie programów kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu,
dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, tworzenie, uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych, uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych zgodnie
z życzeniami użytkowników, usługi analityczne dotyczące
programów komputerowych, usługi doradcze dotyczące
programowania komputerów, usługi doradcze dotyczące
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programów komputerowych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące programowania komputerów, usługi doradcze
i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego,
usługi doradztwa technologicznego w zakresie programów
komputerowych, usługi inżynierii oprogramowania w zakresie programów do przetwarzania danych, usługi inżynieryjne
w zakresie programowania komputerowego, usługi pisania
programów komputerowych, usługi programowania komputerów w celu analizowania i raportowania handlowego,
usługi programowania komputerowego do magazynowania danych, usługi w zakresie projektowania i programowania komputerów, wdrażanie programów komputerowych
w sieciach, tworzenie programów komputerowych do przetwarzania danych, projektowanie graficzne, projektowanie
graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, projektowanie
i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW
w Internecie, projektowanie ozdobnego opracowania graficznego, projektowanie systemów oprogramowania graficznego, usługi graficzne, usługi projektowania graficznego
wspomaganego komputerowo, wzornictwo przemysłowe
i projektowanie graficzne.
(210)
(731)
(540)
(540)

517133
(220) 2020 08 14
SATEJA PIOTR SOLEJ PHU, Kraków
(znak słowno-graficzny)
SOLEJ PIOTR SATEJA

Nr ZT10/2021

budownictwo, budowa stoisk i sklepów targowych, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków
od zewnątrz, izolowanie budynków, konserwacja mebli,
konsultacje budowlane, malowanie, montaż drzwi i okien,
montaż rusztowań, murarstwo, nadzór budowlany, naprawy tapicerskie, renowacja mebli, rozbiórka budynków,
tapetowanie, tynkowanie, układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, usługi doradztwa budowlanego,
usługi hydrauliczne, uszczelnianie budynków, wynajem
sprzętu budowlanego, 40 obróbka [przetwarzanie] odpadów, obróbka drewna, obróbka metali, odlewanie metali,
powlekanie metalu, recykling odpadów i śmieci, usługi spawalnicze, 42 projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, 44 projektowanie kompozycji kwiatowych,
projektowanie krajobrazów.
(210) 517142
(220) 2020 08 14
(731) BURDZY EDYTA EZTI, Stalowa Wola
(540) (znak słowny)
(540) LOOV.LY
(510), (511) 3 olejki zapachowe, olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, zapachowe kremy do ciała,
zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, sole zapachowe do kąpieli, zapachowe kamienie ceramiczne, zapachowe
woski, zestawy kosmetyków, esencje i olejki eteryczne, środki perfumeryjne i zapachowe, preparaty zapachowe do pomieszczeń, pałeczki zapachowe, saszetki zapachowe, saszetki zapachowe do bielizny, preparaty zapachowe, zapachy,
perfumy, kosmetyki, 4 świece, świece zapachowe, świece
perfumowane, świece w puszkach, zapachowe świece aromaterapeutyczne, świece do oświetlenia, zestawy świeczek,
woski palne, 35 usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi handlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi, usługi sklepów
detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi
i pielęgnacyjnymi.
517151
(220) 2020 08 14
VELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OdzieżKolarza.pl

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe (szkielety ramowe -) [budownictwo], konstrukcje nośne
szklarni, metalowe, konstrukcje stalowe [budownictwo],
ogrodzenia metalowe, okucia stosowane w budownictwie,
metalowe, panele konstrukcyjne metalowe, przenośne
struktury metalowe, przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, przewody wodociągowe, metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, rurowe (przewody -)
metalowe, schody (obudowy -) metalowe, słupy metalowe
[elementy konstrukcyjne], szkieletowe rusztowania metalowe, 35 usługi remontowo- budowlane, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, usługi wodno- kanalizacyjne, usługi elektryczne, usługi zagospodarowania terenów
zielenią, organizacja targów, wystaw, konferencji w celach
handlowych lub reklamowych, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi marketingowe, 37 roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne
w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej,

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 bielizna funkcjonalna, bielizna termoaktywna, buty do jazdy na rowerze, buty sportowe, czapki
kolarskie, czapki i czapeczki sportowe, komplety sportowe,
koszulki kolarskie, kurtki sportowe, nakrycia głowy, nieprzemakalna odzież wierzchnia, odzież dla rowerzystów, odzież
dla kolarzy, odzież o termoizolacyjnych właściwościach,
odzież nieprzemakalna, odzież męska, damska i dziecięca,
odzież sportowa, podkoszulki sportowe, rękawiczki dla rowerzystów, skarpetki dla sportowców, skarpety termoaktywne, spodenki dla rowerzystów, spodenki rowerowe na szelkach, 35 promocja sprzedaży, usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych.
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517157
(220) 2020 08 14
WALDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROYAL CLINIC MEDICAL SPA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.05.20
(510), (511) 44 doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, konsultacje dotyczące kosmetyków,
kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, kosmetyczne
zabiegi laserowe skóry, kuracje do włosów, laserowe usuwanie grzyba palców nóg, laserowe usuwanie żylaków, laserowe usuwanie tatuaży, laserowe zabiegi kosmetyczne
pajączków skóry, leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg,
masaże, medyczna pielęgnacja stóp, poradnictwo z zakresu:
medycyny naturalnej i farmacji, usługi doradcze związane
z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa dotyczącego makijażu
i nakładania makijażu, usługi manicure, usługi salonów piękności, usługi w zakresie: kosmetyki leczniczej, profilaktycznej
i upiększającej, usługi: odnowy biologicznej, fizjoterapii i fizykoterapii, laseroterapii, aromaterapii, chirurgii plastycznej,
wizażu, masaży, usługi klinik medycyny estetycznej, usługi
w zakresie higieny i urody, usługi kosmetyczne, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi wykonywanie zabiegów
z zakresu chirurgii plastycznej oraz dermatologii estetycznej,
usługi w dziedzinie pielęgnacji urody, w tym zabiegi spa,
usługi paramedycyny, usługi mikrodermabrazji, usługi opieki
zdrowotnej, usługi pedicure, usługi pielęgnacji paznokci rąk,
usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji stóp, usługi
pielęgnacji urody, usługi w zakresie laserowego odmładzania
skóry, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie
pielęgnacji skóry, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy,
usługi w zakresie terapii za pomocą światła, usługi w zakresie
trwałego usuwania i redukcji owłosienia, usługi w zakresie
zabiegów upiększających, usługi zabiegów kosmetycznych
na twarz i ciało, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, usuwanie cellulitu z ciała, zabiegi depilacyjne, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla całego ciała, zabiegi pielęgnacji
urody, zabiegi kosmetyczne na twarz i włosy, zabiegi terapeutyczne dla ciała: informacja i konsultacje specjalistyczne
w zakresie wyżej wymienionych usług.
517159
(220) 2020 08 15
JONIEC MIECZYSŁAW FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA JONIEC, Tymbark
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 26.05.04
(510), (511) 6 wyroby ślusarskie, konstrukcje stalowe, ogrodzenia metalowe, palisady metalowe, bramy metalowe,
drzwi metalowe garażowe, przegrody metalowe do budow-
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nictwa, drzwi metalowe, przęsła ogrodzeniowe, szlabany
metalowe, 19 betonowe elementy budowlane, bramy niemetalowe, deski, drewno budowlane, materiały budowlane
niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe, ochronne (bariery -)
drogowe niemetalowe, palisady niemetalowe, słupy cementowe, sztuczny kamień, bloczki betonowe, płyty budowlane
niemetalowe, budowlane (konstrukcje -) niemetalowe, kostki
brukowe betonowe, płyty brukowe, niemetalowe, niemetalowe bloki do zastosowania w budowie podłóg, balustrady,
belki niemetalowe, betonowe płyty ogrodzeniowe, bloczki
betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, budowlane płyty niemetalowe, kostki brukowe niemetalowe, materiały do budowy i pokryć dróg, materiały betonowe dla
potrzeb górnictwa, niemetalowe bloki drogowe, niemetalowe płyty drogowe, ogrodzenia niemetalowe z pali, płyty
betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, płyty
chodnikowe betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, pokrycia nawierzchni dróg, pokrycia niemetalowe dla
budownictwa, wyroby betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, niemetalowe płyty elewacyjne, 35 sprzedaż
hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem sieci Internet
metalowych i niemetalowych materiałów i elementów budowlanych, bram, drzwi, ogrodzeń, 37 usługi budowlane, naprawy i remonty obiektów budowlanych z wykorzystaniem
balustrad, betonowych płyt ogrodzeniowych, bloczków
betonowych, cementowych i ze sztucznego kamienia, bram
metalowych, desek, drewna budowlanego, kostki brukowej
niemetalowej, materiałów niemetalowych do budowy i pokryć dróg, materiałów betonowych dla potrzeb górnictwa,
ochronnych barier drogowych niemetalowych, ogrodzeniowych palisad niemetalowych, płyt betonowych, cementowych i ze sztucznego kamienia, pokryć niemetalowych dla
budownictwa, słupów cementowych, sztucznego kamienia.
(210) 517284
(220) 2020 08 19
(731) MORDARSKI GRZEGORZ SOLGRO, Paszyn
(540) (znak słowny)
(540) Solgro
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacyjne, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, bidety,
bojlery, a także bojlery nie będące częściami maszyn, centralne ogrzewanie, a także grzejniki do centralnego ogrzewania oraz nawilżacze do grzejników, chłodnice do pieców,
dozowniki środków odkażających w toaletach, instalacje
do dystrybucji wody, dźwigary do ładowania pieców, grzejniki elektryczne, filtry do wody pitnej, filtry powietrzne
do klimatyzacji, bojlery, w szczególności gazowe, grille,
grille elektryczne, grzałki nurnikowe, grzejące płyty, grzejniki kieszonkowe, grzejniki, zaślepki do grzejników, grzejniki
centralnego ogrzewania, w tym nawilżacze do grzejników,
grzejniki do nóg, grzejniki elektryczne, hydranty, instalacje do schładzania wody, instalacje wodociągowe, kabiny
przenośne, w tym do łaźni tureckich, kabiny natryskowe,
kaloryfery, kanały kominowe, kanały kominowe do kotłów
grzewczych, podgrzewacze do kąpieli, urządzenia do kąpieli,
wanny do kąpieli nasiadowych, miski klozetowe, a także WC,
kolektory słoneczne, kominki, kominki domowe, wyciągi kominowe, kanały dymowe do kominów, komory chłodnicze,
kotły do pralni, kotły grzewcze, kanały kominowe do kotłów
grzewczych, krany, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, kuchenny sprzęt elektryczny, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze wody, rury kotłowe centralnego ogrzewania, instalacje
i aparatura sanitarna, urządzenia do chlorowania basenów,
urządzenia do wanien z hydromasażem, urządzenia zasilające kotły grzewcze, płuczki ustępowe, uszczelki do kranów

24

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

wodociągowych, aparatura i urządzenia do uzdatniania
wody, wanny do nasiadówek, wanny łazienkowe, instalacje
do dystrybucji wody, instalacja do uzdatniania wody, podgrzewacze do wody, urządzenia do filtrowania wody, urządzenia do ujęcia wody, wanny z wirowym ruchem wody,
instalacja do uzdatniania wody, urządzenia do filtrowania
wody, filtry do wody pitnej, zaślepki do grzejników, zawory
kanalizacyjne, zbiorniki ciśnieniowe wody, zbiorniki do płuczek ustępowych, zlewozmywaki, 17 materiały wypełniające,
uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, rury elastyczne niemetalowe, kotły, lakier izolacyjny, wełna mineralna,
nici z tworzyw sztucznych nie do włókiennictwa, niemetalowe osłony do rur, ognioodporne materiały izolacyjne,
ograniczniki gumowe, oleje izolacyjne, osłony niemetalowe do rur, papier izolacyjny, pierścienie gumowe, pierścienie wodoszczelne, plomby, węże do podlewania, uszczelki
do połączenia, rury, surowa lub półprzetworzona guma,
wata szklana do izolacji, taśmy izolacyjne, tkaniny izolacyjne, tkaniny z włókna szklanego do izolacji, uszczelki, w tym
również uszczelki do rur, substancje do izolacji przeciw wilgoci w budynkach, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi
instalacyjne, budowa i konserwacja rurociągów, budowa pawilonów i sklepów targowych, budowa, a w szczególności
nadzór, budownictwo przemysłowe, czyszczenie i naprawa
kotłów, czyszczenie kominów, instalacja i naprawa urządzeń
do nawadniania, izolowanie budynków, malowanie, montaż
i naprawa instalacji przeciwpożarowych, montaż i naprawa
instalacji grzewczych, montaż rusztowań, montaż urządzeń
kuchennych, murowanie, nadzór budowlany, rozbiórki budynków, tynkowanie, układanie nawierzchni drogowych,
usługi dekarskie, usługi hydrauliczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

517285
(220) 2020 10 16
KUŹNIA ŁABĘDY SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
KŁ KUŹNIA ŁABĘDY S.A.

(531) 27.05.01, 27.01.05, 27.05.23
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane
materiały metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały metalowe do budowy dróg żelaznych,
przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki
metalowe, kasy pancerne, rudy (kruszce), 40 obróbka materiałów.
(210) 517287
(220) 2020 08 19
(731) NIEMCZYK-BIŁKA KAROLINA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) KIKAROOM
(510), (511) 42 projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie budowlane, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie mody, projektowanie urbanistyczne,
projektowanie wizytówek, projektowanie opakowań, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich (usługi informatyczne).
(210)
(731)

517323
(220) 2020 08 20
ZAKŁADY SPOŻYWCZE BONA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża

Nr ZT10/2021

(540) (znak słowny)
(540) BONA
(510), (511) 5 borowina lecznicza, chleb dla diabetyków,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
glukoza do celów medycznych, guma do żucia do celów
leczniczych, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, napoje
lecznicze, lecznicze napary stosowane jako nalewki, leki pomocnicze na bazie ziół leczniczych stosowane jako wspierające, mineralne dodatki do żywności, mleczko pszczele
do celów medycznych, mleko białkowe, nalewki do celów
leczniczych, oleje lecznicze, papierosy beztytoniowe do celów leczniczych, tłuszcze do celów medycznych, tran, wody
mineralne do celów leczniczych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, zioła lecznicze, żywność dla niemowląt,
odżywki na bazie mleka dla niemowląt lub dzieci, mleko
w proszku stosowane dla dzieci, 29 bekon, białko spożywcze, bita śmietana, bulion, cebula konserwowana stosowana jako warzywa, chipsy ziemniaczane, chrupki owocowe,
chrupki ziemniaczane, daktyle, desery mleczne, drób, dżemy,
fasolka konserwowa, filety rybne, flaki, galaretki jadalne, groszek konserwowy, grzyby konserwowane, homary nieżywe,
humus, jaja, jogurt, kapusta kwaszona, kawior, kazeina spożywcza, kefir, kompoty, koncentraty warzywne, konserwy
mięsne, konserwy rybne, konserwy z warzywami, konserwy
z owocami, korniszony, krewetki, krokiety spożywcze, kumys,
langusty, małże nieżywe, margaryna, marmolada, masło, masłopodobne produkty, miąższ owoców, mięso, mięso konserwowane, mięso puszkowane, mleczne produkty, mleko,
mrożone owoce, napoje mleczne lub z przewagą mleka,
oleje jadalne, oliwki konserwowane, orzechy spreparowane,
ostrygi nieżywe, owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce puszkowane, owocowe galaretki, owocowe sałatki, pikle, placki ziemniaczane, produkty
śmietanopodobne, przecier jabłkowy, pyłki kwiatowe jako
żywność, rodzynki, rosół, rośliny strączkowe konserwowane,
ryby nieżywe, ryby konserwowane, ryby puszkowane, ryby
solone, sałatki warzywne, sardynki, ser, serki odżywcze, serki
smakowe, skorupiaki nieżywe, smalec, soczewica konserwowana stosowana jako warzywa, soki roślinne do gotowania,
sos z borówek, żurawin stosowana jako kompot, śledzie,
ślimaki jadalne, tahini, tłuszcze jadalne, tofu, trufle konserwowane, twarogi, twarożki odżywcze, warzywa gotowane,
warzywa konserwowane, warzywa puszkowane, warzywa
suszone, wędliny, zioła ogrodowe konserwowane, zupy,
dziczyzna stosowana jako nieżywa, żelatyna spożywcza,
żywność przygotowana z ryb, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, 30 anyż,
aromaty inne niż oleje esencyjne, chleb, chrzan jako przyprawa, cho-chow stosowane jako przyprawa, drożdże, esencje
do artykułów żywnościowych z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów esencyjnych, galaretki spożywcze stosowane
jako galaretki owocowe, glukoza do celów spożywczych,
gofry, herbata, kasze spożywcze, keczup, kit pszczeli spożywczy, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza
prażona jako popcorn, lody, majonezy, mąka spożywcza,
mąka ziemniaczana, melasa, miód, musztarda, napary inne
niż do celów leczniczych, ocet, pieczywo, pieprz, płatki zbożowe, preparaty zbożowe, produkty spożywcze na bazie
owsa, rollsy, ryż, sago, skrobia do celów spożywczych, sosy
pomidorowe, sosy sałatkowe, sosy owocowe, sosy do makaronów, sosy [przyprawy], sos majonezowy, sos żurawinowy
[przyprawa], sos sojowy, sos jabłkowy [przyprawa], przyprawy smakowe (sosy, marynaty), piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym], pesto [sos], mięsne
sosy, chutney [ostry gęsty sos], sól kuchenna, suchary, syropy spożywcze nie do napojów, szafran, tako, tapioka, tarty
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z owocami, wanilia, wermiszel, 35 agencje eksport-import,
agencje informacji handlowej, badanie rynku, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej, 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 w zakresie towarów podanych w wykazie, usługi umożliwiające odbiorcom
dogodny wybór i zakup towarów w hurtowniach, sklepach,
poprzez Internet z wyrobami spożywczymi.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

517429
(220) 2020 08 24
KODA PIOTR, Białystok
(znak słowno-graficzny)
Shy Kitty LINGERIE

03.01.06, 26.11.12, 26.03.15, 26.11.09, 26.11.13, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 24 materiały na poszewki na poduszki, materiały
tekstylne w belach używane do produkcji nakryć do pościeli,
materiały tkane do poduszek, materiały tkane na sofy, tekstylia do sypialni, tkaniny do produkcji koszul, tkaniny do pokrywania foteli, tkaniny do produkcji zasłon, tkaniny jedwabne, tkaniny koronkowe, tkaniny na bieliznę osobistą, tkaniny
na damską bieliznę osobistą, tkaniny na koszule, tkaniny tekstylne do użytku w produkcji prześcieradeł, tkaniny tekstylne
do użytku w produkcji pościeli, tkaniny tekstylne do wyrobu bielizny, tkaniny z bawełny, tkaniny z jedwabiu, inne niż
izolacyjne, wsypa [bielizna pościelowa], zestawy składające
się z tkanin do wyrobu narzut, 25 odzież, bielizna, bielizna
ciążowa, bielizna damska, bielizna [część garderoby], bielizna
damska typu body, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn,
bielizna nocna, bielizna osobista, bielizna osobista [część garderoby], bielizna osobista z dzianiny, bielizna termoaktywna,
bielizna wchłaniająca pot, bielizna wyszczuplająca [wyroby
gorseciarskie], bielizna jednorazowa, biustonosze, bikini, biustonosze bez ramiączek, biustonosze dla karmiących matek,
biustonosze miękkie, nieusztywniane, biustonosze samonośne, biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, bluzki,
body [bielizna], bokserki damskie [bielizna], chustki [apaszki],
chusty noszone na ramionach, chusty, szale na głowę, ciążowa bielizna nocna, ciepła bielizna [z długim rękawem i długimi nogawkami], damska bielizna, damskie koszule nocne,
długa bielizna, długie kimona (nagagi), długie luźne halki, figi,
getry, gorsety [bielizna], gorsety [bielizna damska], gorsety
[tworzące jedną całość ze stanikiem], halki [bielizna], halki,
półhalki, japońskie szlafroki (nemaki), jednoczęściowa bielizna damska [body połączone z rajstopami], jednoczęściowe
piżamy, kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit],
komplety koszulek i spodenek, kostiumy dla kobiet, kostiumy kąpielowe, kostiumy kąpielowe dla kobiet, kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, koszule ciążowe, koszule codzienne,
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koszule nocne, krótkie haleczki na ramiączkach, krótkie halki,
krótkie okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, letnie
sukienki, odzież damska, odzież do spania, okrycia [narzutki]
nakładane na koszule nocne, opaski na biust [odzież], opaski na szyję [części odzieży], opaski przeciwpotne, opończe,
pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], piżamy, płaszcze
damskie, płaszcze kąpielowe, podomki [szlafroki], półhalki,
rajstopy, stringi, stroje plażowe, sukienki damskie, szlafroki,
szorty, t-shirty z krótkim rękawem, wyroby pończosznicze.
(210)
(731)
(540)
(540)

517525
(220) 2020 08 26
GÓRNY KRZYSZTOF, Trzebnica
(znak słowno-graficzny)
Wash Kraft

(531) 26.03.02, 26.03.19, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 3 artykuły sanitarne, toaletowe i kosmetyczne, preparaty i płyny do mycia i czyszczenia powierzchni, środki czystości do toalet, pianki w aerozolu do czyszczenia powierzchni
w szczególności do pielęgnacji i czyszczenia mebli, łazienek,
płyt ceramicznych, kominków, kuchni, kokpitów samochodowych, elementów plastikowych w samochodzie, elementów
skórzanych, szyb, ekranów LCD, ekranów i paneli komputerowych, płyt marmurowych i kamiennych, elementów z metali,
chusteczki nasączane płynami do mycia i czyszczenia, mydła,
mydła w płynie, preparaty do odtłuszczania, środki czyszczące i polerujące do parkietu, pasty do mebli i do podłogi, pasty do skór, preparaty do polerowania, papierowe ściereczki
do polerowania, wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne,
kosmetyki do opalania, olejki eteryczne, dezodoranty do użytku
osobistego, odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty do golenia, kremy do golenia, płyny po goleniu, sole do kąpieli inne niż
lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie,
kremy kosmetyczne, kremy do rąk, mleczka i balsamy do ciała,
maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci,
lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, olejki perfumeryjne,
pasty, proszki i płyny do zębów, toniki, żele, odżywki, preparaty do kąpieli, sole wspomagające wyszczuplanie, maski do zabiegów kosmetycznych, wody termalne, kremy do pillingu,
preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, perfumy, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szminki,
szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy do makijażu, błyszczyki, maskary, tusze do rzęs, zmywacze
do paznokci, płyny i proszki do prania, płyny do płukania, płyny
do mycia naczyń, płyny do mycia szyb, kosmetyki samochodowe, saszetki zapachowe do bielizny, środki do namaczania bielizny, krochmal, preparaty do mycia, wybielacze i inne substancje
stosowane w praniu, preparaty do udrażniania rur, preparaty
do odświeżania rur odpływowych, detergenty w stanie stałym
o przedłużonym uwalnianiu do udrażniania rur kanalizacyjnych,
preparaty do usuwania kamienia kotłowego z rur, preparaty
do usuwania kamienia ze sprzętu AGD, pasty BHP, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna kosmetyków, perfum, środków czystości,
chemii gospodarczej, akcesoriów i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni, sprzedaż za pośrednictwem Internetu kosmetyków, perfum, środków czystości, chemii gospodarczej,
akcesoriów i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni,
promocja sprzedaży.
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517874
(220) 2020 09 04
PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOPMAT

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i elewacyjne,
blachodachówka.
(210)
(731)
(540)
(540)

518010
(220) 2020 09 07
DURASZYŃSKA EWA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
Sztuka Metalu

(531) 27.05.01, 24.09.02
(510), (511) 6 artykuły dekoracyjne i ozdobne z metalu, artystyczne statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, balustrady metalowe, biżuteria i galanteria metalowa, bramy
metalowe, brąz (wyroby artystyczne z -), cyfry i litery [z metali nieszlachetnych] z wyjątkiem czcionek, drzwi metalowe,
dzieła sztuki i przedmioty artystyczne z metali nieszlachetnych, dzieła sztuki z brązu, dzwony i dzwonki, figurki wykonane z brązu będące dziełami sztuki, figurki z metali nieszlachetnych będące dziełami sztuki, kratownice metalowe, meble uliczne zrobione z metalu, metalowe przedmioty artystyczne (z metali nieszlachetnych), metalowe przedmioty
artystyczne [z brązu], numery domów nieświecące, metalowe, odlewy artystyczne z brązu, odlewy artystyczne z metali
nieszlachetnych, pudełka z metali nieszlachetnych, rzeźbione dzieła sztuki z brązu, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, statuetki, wyroby artystyczne z metali nieszlachetnych, metalowe wyroby artystyczne, 11 abażury artystyczne, abażury do lamp, elektryczne żarniki do lamp, elektryczne żarniki do ogrzewania, elementy grzejne, fontanny,
grzejące płyty, instalacje do podgrzewaczy, kandelabry, klosze do lamp, lampiony, lampki elektryczne na choinkę, lampy
do oświetlania, lampy elektryczne, lampy gazowe, lampy luminescencyjne oświetleniowe, lampy luminescencyjne rurowe do oświetlania, lampy luminescencyjne, lampy łukowe,
lampy na promienie ultrafioletowe inne niż do celów leczniczych, lampy olejowe, lampy oświetleniowe, lampy stojące,
lampy uliczne, lampy ultrafioletowe do celów innych niż
lecznicze, lampy wiszące, lampy wyładowcze elektryczne
do oświetlania, lampy, latarki kieszonkowe, elektryczne, latarki, latarnie oświetleniowe, latarnie, obudowy do lamp,
oprawki do lamp elektrycznych, osłony do lamp, oświetlenie
sufitowe, ozdobne wodotryski, paleniska, palniki do lamp,
palniki żarowe, płyty grzejące, płyty grzejne, pochodnie,
podgrzewacze, podgrzewacze do talerzy, podgrzewacze
powietrza, reflektory (lampy), reflektory do lamp, reflektory
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do pojazdów, rozpraszacze światła, rurowe lampy wyładowcze elektryczne do oświetlenia, rury do lamp, stelaże do abażurów, systemy oświetleniowe, szkła do lamp, światła do pojazdów, światła do rowerów, światła rowerowe, świecące numery do domów, świeczniki, świetlne ozdoby choinkowe,
urządzenia do oświetlania pojazdów, urządzenia elektryczne
do ogrzewania, urządzenia i instalacje do oświetlania, urządzenia i instalacje oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe
w pojazdach, węże świetlne, zawieszenia do lamp, żarniki
do lamp elektrycznych, żarniki elektryczne do ogrzewania,
żarówki elektryczne, żarówki oświetleniowe, żarówki, żyrandole, 14 amulety [biżuteria], amulety będące biżuterią, artykuły ozdobne [ozdoby, ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, artykuły zegarmistrzowskie, biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami
z metali szlachetnych, biżuteria damska, biżuteria do noszenia na głowie, biżuteria emaliowana, biżuteria fantazyjna, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria komórkowa, biżuteria
osobista, biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, biżuteria szlachetna, biżuteria sztuczna, biżuteria w postaci koralików, biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, biżuteria
wykonana z kamieni półszlachetnych, biżuteria wykonana
z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, biżuteria wykonana z metali szlachetnych, biżuteria wykonana
z platerowanych metali szlachetnych, biżuteria ze szkła sztrasowego [imitacje drogich kamieni], biżuteria, w tym imitacja
biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, bransoletki [biżuteria], bransoletki do zegarków, bransolety do zegarków,
bransolety i zegarki połączone, breloczki [biżuteria], breloczki do kluczy ozdobne, broszki [biżuteria], chronografy [zegarki], chronografy do użytku jako zegarki, cyferblaty do zegarków, czasomierze [zegarki], drut z metali szlachetnych [biżuteria], dzieła sztuki metalowe [metale szlachetne], dzieła
sztuki wykonane z kamieni szlachetnych, dzieła sztuki wykonane z metali szlachetnych, dzieła sztuki wykonane ze srebra
emaliowanego, dzieła sztuki z metali szlachetnych, emblematy z metali szlachetnych, figurki [statuetki] z metali szlachetnych, figurki, imitacje oraz wyroby z metali szlachetnych,
ich stopów oraz kamieni, kamienie półszlachetne, kamienie
szlachetne nieobrobione i półobrobione oraz ich imitacje,
kamienie szlachetne w stanie surowym, kamienie szlachetne, kamienie sztuczne [szlachetne i półszlachetne], kasetki
na biżuterię [szkatułki], kolczyki, łańcuszki [biżuteria], łańcuszki do zegarków, medale, medaliony [biżuteria], metale szlachetne i ich imitacje, metale szlachetne, nieprzetworzone
lub półprzetworzone, monety, naszyjniki [biżuteria], naturalne kamienie szlachetne, obrączki [biżuteria], ozdoby [biżuteria], ozdoby do kapeluszy z metali szlachetnych, ozdoby
z bursztynu, ozdoby z gagatu, ozdoby z kości słoniowej,
ozdoby ze srebra, perty, popiersia z metali szlachetnych, posągi z metali szlachetnych, posążki z metali szlachetnych,
półprzetworzone kamienie szlachetne i ich imitacje, pudełka
z metali szlachetnych, rzeźby (posągi i figurki wykonane
z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub
kamieniami i ich imitacjami oraz ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami), spinki do krawatów, spinki do mankietów, srebrne dzieła
sztuki, srebro, nieprzetworzone lub kute, stopy metali szlachetnych, syntetyczne kamienie szlachetne, szpilki [biżuteria], szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, sztabki metali szlachetnych, wyroby jubilerskie, zegary i zegarki, zegary słoneczne, złoto nieprzetworzone lub kute, 20 akcesoria ruchome (dekoracje) do wyposażania wnętrz, biblioteczki [regały
na książki], drobna galanteria artystyczna, dekoracje wiszące
[ozdoby], dzwonki wiatrowe, [dekoracja], krzesła, ławy (meble), meble metalowe, meble ogrodowe, stoły, stoły, metalo-
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we, stoły warsztatowe, stoły i stoliki, wyroby wikliniarskie,
wyroby stolarskie, stojaki, i półki, dzieła sztuki i wyroby artystyczne z drewna, wosku, gipsu łub tworzyw sztucznych,
elementy i akcesoria do mebli, nie z metalu, figurki z drewna,
ratanu, wosku, gipsu lub z, tworzyw sztucznych, lustra, meble artystyczne, meble do celów wystawowych, meble do,
wnętrz, meble, nietypowe meble w kompletach lub jako pojedyncze sztuki, poduszki, siedziska, poduszki, ramy i ramki
na obrazy i fotografie, ramy do obrazów, rzeźby, artystyczne,
rzeźby, stojaki do celów prezentacji, stojaki na butelki, stojaki
na gazety i, czasopisma, stojaki na parasole, ścianki przenośne, wieszaki na odzież, wyroby artystyczne wykonane
z drewna, wyroby artystyczne wykonane z gipsu, wyroby,
artystyczne wykonane z wosku, wyroby z drewna, korka,
trzciny, sitowia, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, bursztynu, masy perłowej, pianki plastycznej, zasłony bambusowe,
i zasłony dekoracyjne z koralików, 35 aukcje i przetargi publiczne (organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i platform
internetowych), aukcje przedmiotów, zwłaszcza dzieł sztuki,
sztuki użytkowej, rzemiosła artystycznego, dekoracja wystaw sklepowych, detaliczny handel (oferowanie w mediach
produktów dla osób trzecich), marketing, usługi reklamowe,
usługi marketingowe, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, impresariat w działalności
artystycznej, pokazy towarów, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie
sztuki, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, oferowanie
w mediach produktów dla handlu detalicznego, oferowanie
w mediach produktów w zakresie handlu detalicznego, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, organizowanie
i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych, organizowanie i przeprowadzanie wystaw handlowych, organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, prezentowanie w mediach produktów dla celów sprzedaży detalicznej, prowadzenie licytacji rzeczy ruchomych, prowadzenie sklepu, sprzedaż i promocja produktów dzieł sztuki,
rękodzieła artystycznego i sztuki użytkowej dla osób trzecich, usługi dotyczące sprzedaży w wyspecjalizowanych
sklepach, hurtowniach lub w sklepach internetowych dzieł
sztuki (zwłaszcza malarstwa, grafiki i rzeźby), wyrobów sztuki
użytkowej, wyrobów rzemiosła artystycznego, wyrobów
ze szkła artystycznego i ceramiki, wyrobów jubilerskich i biżuteryjnych, usługi pośrednictwa w zakresie sprzedaży dzieł
sztuki, zwłaszcza malarstwa, grafiki, rzeźby, wyrobów medalierskich, wyrobów sztuki użytkowej, wyrobów rzemiosła artystycznego, wyrobów ze szkła artystycznego i ceramiki,
wyrobów jubilerskich i biżuteryjnych, usługi sprzedaży
w hurtowniach, sklepach oraz za pośrednictwem Internetu
artykułów wyposażenia wnętrz, w szczególności wyrobów
sztuki użytkowej, wyrobów rzemiosła artystycznego, usługi
w zakresie obrotu dziełami sztuki, zwłaszcza malarstwa, grafiki, rzeźby, designu i sztuki użytkowej, wyrobami medalierskimi, wyrobami sztuki użytkowej, wyrobami rzemiosła artystycznego, wyrobami ze szkła artystycznego i ceramiki, wyrobami jubilerskimi i biżuteryjnymi, usługi zaopatrzenia osób
trzecich jako zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów - wyrobów sztuki
użytkowej, wyrobów rzemiosła artystycznego, wyrobów
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ze szkła artystycznego i ceramiki, wyrobów jubilerskich i biżuteryjnych, dzieł sztuki (szczególnie malarstwa, grafiki
i rzeźby) - pozwalające nabywcy je oglądać i kupować w galerii, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży różnych
towarów - wyrobów sztuki użytkowej, wyrobów rzemiosła
artystycznego, wyrobów ze szkła artystycznego, wyrobów
jubilerskich i biżuteryjnych, dzieł sztuki (szczególnie malarstwa, grafiki, rzeźby), 42 administrowanie stronami komputerowymi, dekoracja i aranżacja wnętrz, dekorowanie wnętrz,
doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie wzornictwa przemysłowego, organizowanie i prowadzenie badań
technicznych i techniczno-organizacyjnych w dziedzinie reklamy, produkcji towarowej i świadczenia usług, usługi konsultacyjne w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, prace
badawczo-rozwojowe [dla osób trzecich], prace projektowe,
projektowanie architektoniczne, projektowanie w zakresie
architektury wnętrz, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie detali architektonicznych, projektowanie konstrukcji
i szaty graficznej nowych wyrobów, opakowań, stoisk, wyrobów i przedmiotów wzornictwa przemysłowego, projektowanie materiałów dekoracyjnych, projektowanie mebli, projektowanie opakowań, projektowanie przedmiotów sztuki,
użytkowej, projektowanie wnętrz, prowadzenie witryny internetowej, usługi graficzne, stwierdzanie autentyczności
dzieł sztuki, usługi artystów grafików, usługi plastyczne polegające na projektowaniu wnętrz oraz przygotowywaniu dokumentacji fotograficznej, usługi projektantów mody, usługi
projektowe w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, usługi
projektowe w zakresie oznaczeń towarów i usług, winiety,
hasła, plakaty, opakowania, etykiety, usługi projektowe, graficzne, fotograficzne, doradcze w zakresie projektowania,
marketingowe, dekoracyjne, usługi w zakresie projektowania
graficznego, usługi w zakresie projektowania mody, usługi
związane z projektowaniem graficznym [sztuka], wzornictwo przemysłowe dotyczące mebli, przedmiotów sztuki
użytkowej, materiałów i wyrobów dekoracyjnych, wzornictwo przemysłowe, stylizacja [wzornictwo przemysłowe].
518202
(220) 2020 09 13
AMG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Sales Robots
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane,
urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, 35 doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, doradztwo
reklamowe i marketingowe, doradztwo specjalistyczne
w zakresie marketingu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży,
doradztwo w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, pomoc,
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, usługi doradztwa w zakresie public relations,
wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, 42 usługi projektowe w dziedzinie sprzętu i programów komputerowych, usługi projektowe związane z opracowywaniem skomputeryzowanych systemów do przetwarzania informacji, eksploracja
danych, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania
danych, algorytmów i oprogramowania, opracowywanie
(210)
(731)
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systemów przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania,
przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych,
projektowanie i opracowywanie oprogramowana do elektronicznych baz danych, przygotowywanie programów
komputerowych do przetwarzania danych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego.
518495
(220) 2020 09 22
Lech Wojciech KANCELARIA PATENTOWA LECH,
Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) Doświadczenie to nasz znak towarowy
(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 w dziedzinie prawa,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], pisanie i publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, edukacja on-line z komputerowej bazy
danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe,
w Internecie, publikowanie materiałów multimedialnych
on-line, publikowanie tekstów edukacyjnych, zapewnianie
szkoleń on-line, zapewnianie kursów szkoleniowych on-line,
usługi nauki na odległość świadczone on-line, udzielanie informacji edukacyjnych on-line z komputerowej bazy danych
lub za pośrednictwem Internetu, organizacja webinariów,
45 usługi prawne, doradztwo prawne, badania prawne, usługi rzeczników patentowych, usługi kancelarii patentowych,
doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej, doradztwo dotyczące własności przemysłowej, usługi prawne
w zakresie procedur związanych z prawami własności przemysłowej, badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji
prawnych, usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, doradztwo związane z ochroną znaków towarowych,
usługi monitorowania znaków towarowych, egzekwowanie
praw do znaków towarowych, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, sporządzanie ekspertyz
prawnych, udostępnianie informacji w dziedzinie własności
intelektualnej, pomoc prawna przy tworzeniu umów.
(210)
(731)

518643
(220) 2020 09 24
WAGI WIELKOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puszczykowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOGA
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elektroniczne, przenośne cyfrowe wagi elektroniczne, podręczne wagi elektroniczne, elektroniczne wagi do użytku
osobistego, wagi łazienkowe, cyfrowe wagi łazienkowe, wagi
pocztowe, wagi sprężynowe, mówiące wagi, wagi do listów, wagi do listów do użytku domowego, wagi do listów
do użytku biurowego, dźwigniowe wagi przesuwnikowe,
cyfrowe wagi łyżkowe, wagi czynników chłodniczych, wagi
dla niemowląt, przyrządy do pomiaru wagi, wagi analizujące
masę ciała, przyrządy po pomiaru wagi, wagi do celów medycznych, przenośne cyfrowe wagi do bagażu, wagi do pomiaru tkanki tłuszczowej do użytku domowego, wibracyjne
separatory jako sprzęt laboratoryjny, tampony laboratoryjne
jako sprzęt laboratoryjny, konduktometry, gęstościomierze,
skanujące gęstościomierze laserowe, mikroskopy, wirówki
do użytku laboratoryjnego, wirówki laboratoryjne, mieszadła magnetyczne do użytku laboratoryjnego, urządzenia
i przyrządy laboratoryjne, czujniki tensometryczne, czujniki,
odważniki, cyfrowe siłomierze, dynamometry - siłomierze,
statywy dwunóżkowe, dynamometry, elektroniczne dynamometry, mierniki dynamometryczne, urządzenia do badań
naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące
i kontrolujące, 11 płyty grzejne, 42 usługi pomiarowe, usługi
pomiarów technicznych, usługi oceny pomiarów, wykonywanie pomiarów.
(210)
(731)
(540)
(540)

518733
(220) 2020 09 25
WOJTKOWSKI RAFAŁ, Łochów
(znak słowno-graficzny)
TenSmak ORIGINAL & CLASSIC FRIED AMERICAN
CHICKEN Classic CHRUPIĄCA PANIERKA DO
KURCZAKA

(210)
(731)

(531) 03.02.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 wagi pomostowe, wagi precyzyjne, wagi
kontrolne, wagi kuchenne, elektroniczne wagi do użytku
kuchennego, wagi kieszonkowe, wagi elektryczne, wagi

(531)

29.01.15, 27.05.01, 26.01.18, 01.01.05, 26.11.07, 26.11.08,
08.05.02, 11.03.02, 11.03.25, 11.07.99, 08.07.01
(510), (511) 30 zioła suszone i mieszanki ziół, przyprawy
i dodatki smakowe, sosy, sosy [przyprawy], panierki z przyprawami do mięs, ryb, drobiu, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi gastronomiczne, usługi barów i restauracji, snack-barów, barów szybkiej obsługi i restauracji
samoobsługowych, usługi polegające na przygotowywaniu
i serwowaniu posiłków i napojów na zamówienie, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering).
(210) 518823
(220) 2020 09 25
(731) MAŁACHOWICZ ROBERT, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) safety step
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(531) 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 3 perfumy, kosmetyki, perfumowane wody toaletowe, kosmetyki do makijażu, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów
jak: kosmetyki, perfumowane wody toaletowe, kosmetyki
do makijażu, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, perfumy.
518830
(220) 2020 09 25
CK COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SNAP
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.01.05
(510), (511) 35 sprzedaż środków ochrony indywidualnej
BHP, 41 szkolenia i obsługa w zakresie BHP (bezpieczeństwo
i higiena pracy) oraz p. poż. (przeciw pożarowe).
518828
(220) 2020 09 25
GLOBAL HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TITTI

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.08, 29.01.11
(510), (511) 34 ciekłe roztwory (płyny, liquidy) do elektronicznych papierosów, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu ciekłych roztworów
(płynów, liquidów) do elektronicznych papierosów.
(210)
(731)
(540)
(540)

26.01.01, 26.01.03, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
25 bielizna, bielizna nocna, bielizna osobista, bielizna damska, bielizna ciążowa, gorsety [bielizna], bielizna funkcjonalna, bielizna dla niemowląt, halki [bielizna], bielizna termoaktywna, gorsety [bielizna damska], bielizna dla mężczyzn,
bielizna osobista [część garderoby], majtki, piżamy, szlafroki,
biustonosze, body [bielizna], koszule nocne, halki [bielizna],
koszule do spania, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów
jak: kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, bielizna, bielizna
nocna, bielizna osobista, bielizna damska, bielizna ciążowa,
gorsety [bielizna], bielizna funkcjonalna, bielizna dla niemowląt, halki [bielizna], bielizna termoaktywna, gorsety [bielizna damska], bielizna dla mężczyzn, bielizna osobista [część
garderoby], majtki, piżamy, szlafroki, biustonosze, body [bielizna], koszule nocne, halki [bielizna], koszule do spania.

518831
(220) 2020 09 25
AFANASJEF RAFAŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
estetyczna hurtownia.pl zaopatrujemy
profesjonalistów

(531)

518829
(220) 2020 09 25
GLOBAL HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BREXITER FAIR LUXURY
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 19.13.03, 29.01.13
(510), (511) 35 informacje na temat sprzedaży produktów.
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
medycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, promowanie
sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych
dla klientów, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług. usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych,
sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi
dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, dystrybucja materiałów reklamowych w kraju lub poza, udzielanie
informacji o produktach i usługach w celach reklamowych
i sprzedażowych, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych
w szczególności Internetu, usługi sprzedaży detalicznej
i usługi sprzedaży detalicznej on-line dotyczące produktów
kosmetycznych, pośredniczenie w umowach dotyczących
sprzedaży i zakupu towarów, pośrednictwo w zawieraniu
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych,
pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług
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na rzecz innych, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, publikowanie materiałów reklamowych on-line, usługi w zakresie zamówień on-line, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi sklepów
detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi
i pielęgnacyjnymi, 39 magazynowanie, magazynowanie kosmetyków, transport kosmetyków, pakowania i składowanie
towarów, pakowanie artykułów do transportu, wysyłka towarów, przygotowywanie towarów do wysyłki, dystrybucja
towarów dla sprzedaży detalicznej, przechowywanie towarów, przechowywanie sprzętu chirurgicznego.
518845
(220) 2020 09 25
LEX PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEX PREMIUM
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.03.04
(510), (511) 45 udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów,
usługi doradcze w zakresie prawa, usługi informacji prawnej,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi w zakresie doradztwa prawnego,
udzielanie porad, informacji, konsultacji prawnych.

Nr ZT10/2021

i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, zapewnianie dostępu do baz danych, 41 publikowanie
czasopism w postaci elektronicznej w internecie, wydawanie
czasopism, multimedialne wydania czasopism, wypożyczanie czasopism, usługi loterii, organizowanie i prowadzenie
gier, konkursów i loterii.
518973
(220) 2020 11 09
NAPIÓRKOWSKA LUIZA INDYWIDUALNA PRAKTYKA
LEKARSKA ESCULAP, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOKTOR LU
(210)
(731)

(531) 02.09.04, 16.03.17, 27.05.01
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, do pobrania, 38 komunikacja za pośrednictwem blogów on-line, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, publikowanie tekstów, publikowanie
materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, organizacja webinariów,
organizowanie spotkań i konferencji, udostępnianie publikacji on-line [nie do pobrania], 44 kliniki medyczne, usługi
medyczne, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony
zdrowia.
519238
(220) 2020 10 08
WĄSIKIEWICZ DARIUSZ, WĄSIKIEWICZ RADOSŁAW
ASEPTA SPÓŁKA CYWILNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stawosan Q7

(210)
(731)

518940
(220) 2020 09 30
PTWP-ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wnp.pl
(210)
(731)

(531) 26.13.01, 26.04.09, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 subskrypcje pakietów mediów informacyjnych, organizacja subskrypcji pakietów informacyjnych, organizacja subskrypcji mediów informacyjnych, organizacja
subskrypcji do czasopism w formacie elektronicznym, reklama i marketing, reklama w czasopismach, rozpowszechnianie reklam, reklama on-line, publikacja treści reklamowych,
udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, udostępnianie i wynajem przestrzeni
reklamowej w Internecie, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie informacji biznesowych,
rozpowszechnianie informacji handlowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, dostarczanie
informacji gospodarczych i handlowych on-line, dostarczanie informacji handlowych z internetowych baz danych,
gromadzenie danych, przetwarzanie danych, komputerowe
przetwarzanie danych, komputerowe bazy danych, udostępnianie informacji gospodarczych za pomocą portali internetowych, 38 przekazywanie i rozpowszechnianie informacji

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.21, 27.05.24, 25.01.25
(510), (511) 3 aromaty, aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki eteryczne], aromatyczne olejki eteryczne, emulgowane olejki eteryczne, esencje eteryczne, olejki eteryczne,
naturalne olejki eteryczne, olejki eteryczne do stosowania
w aromaterapii, olejki eteryczne do użytku osobistego, olejki
naturalne do celów kosmetycznych, olejki nielecznicze, olejki
perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych,
olejki zapachowe, preparaty aromaterapeutyczne, roślinne
olejki eteryczne, woda kwiatowa, zmieszane olejki eteryczne,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty
do czyszczenia i odświeżania, środki toaletowe, preparaty toaletowe, aerozole czyszczące, naturalne olejki do celów
oczyszczających, mydła do użytku domowego, płyny do mycia, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny
jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, balsamy, inne
niż do celów medycznych, bawełna do celów kosmetycznych, bawełniane płatki kosmetyczne, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączane preparatami
kosmetycznymi, kosmetyki, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne,
kosmetyki nielecznicze, kosmetyki nielecznicze i preparaty
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toaletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w gotowych zestawach, kremy do masażu,
nie do celów leczniczych, maści do celów kosmetycznych,
nielecznicze balsamy, nielecznicze mleczka, nielecznicze
preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze produkty toaletowe, olejki do celów kosmetycznych, olejki do masażu, olejki do masażu, nielecznicze, olejki
i płyny do masażu, olejki mineralne [kosmetyki], olejki toaletowe, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty
kosmetyczne do twarzy, wata kosmetyczna, zestawy kosmetyków, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, wody
mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, aerozole
do gardła [nielecznicze], dentystyczne płyny do płukania ust
pozbawione substancji medycznych, kremy wybielające
do zębów, nielecznicze pasty do zębów, nielecznicze płukanki stomatologiczne, nielecznicze płyny do płukania ust,
nielecznicze środki do mycia zębów, odświeżacze oddechu,
odświeżacze oddechu, nie do celów medycznych, pasta
do zębów, płyny do czyszczenia zębów, płyny do płukania
jamy ustnej, preparaty do czyszczenia zębów, preparaty
do pielęgnacji zębów, środki do czyszczenia zębów, dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki do makijażu, mydła i żele,
preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty do włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, kremy do mycia, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki],
kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kojące do użytku kosmetycznego, maseczki do twarzy i ciała, masła do twarzy,
masła do twarzy i ciała, mleczko kosmetyczne, antyperspiranty [przybory toaletowe], antyperspiranty w aerozolach,
dezodoranty, dezodoranty do stóp, dezodoranty do użytku
osobistego, dezodoranty przeciwpotne, mydło dezodoryzujące, nielecznicze antyperspiranty, preparaty do ciała
w sprayu, preparaty przeciwpotne, kremy pod prysznic, mydła, mydła do rąk, mydła do twarzy, mydła nielecznicze, mydła kosmetyczne, mydła toaletowe, mydła w płynie, mydło
pielęgnacyjne, opakowania uzupełniające do dozowników
żelu pod prysznic, preparaty do mycia rąk, produkty z mydła,
środek do mycia rąk, środki czyszczące do higieny intymnej,
nielecznicze, szampony do ciała, żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, żele do użytku kosmetycznego, żele pod prysznic, balsam do ciała, balsamy do rąk, balsamy do opalania, balsamy do ust, balsamy po opalaniu, emulsje do ciała, esencje do pielęgnacji skóry, krem do rąk, krem
do twarzy, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy do ciała,
kremy do aromaterapii, kremy do demakijażu, kremy
do oczyszczania skóry, kremy na dzień, kremy na noc, kremy
nawilżające, kremy oczyszczające, kremy samoopalające, maści [nielecznicze], maseczki do ciała, maseczki do twarzy, maski do twarzy, maski kosmetyczne, masło do ciała, mleczka
do ciała, mleczko po goleniu, mleczko po opalaniu, nawilżacze do skóry, nielecznicze kremy do ciała, odświeżacze
do skóry, nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, odżywki do paznokci,
olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki do opalania,
olejki do ciała w sprayu, olejki kosmetyczne do naskórka, olejki oczyszczające, opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające produkty do mycia ciała, opakowania uzupełniające do dozowników zawierające krem do twarzy, peelingi złuszczające do ciała, pianka do czyszczenia, płyn
do golenia, płyn do kąpieli, płyn do twarzy, płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny oczyszczające, preparaty
do opalania, preparaty do zmywania twarzy, przeciwtrądzikowe środki myjące, kosmetyczne, pudry do stóp [nielecznicze], serum do twarzy do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, środki do oczyszczania skóry twarzy, środki nawilżające
[kosmetyki], środki oczyszczające skórę, toniki do skóry, toniki
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do skóry nielecznicze, wazelina kosmetyczna, zapachowe
kremy do ciała, żel do paznokci, żele do opalania, żele do twarzy, żele nawilżające [kosmetyki], żele oczyszczające, zmywacze do paznokci, balsam do włosów, balsam odżywczy, farby
do włosów, kosmetyki do włosów, kremy odżywcze, lakier
do włosów, maskara do włosów, odżywki do włosów, olejek
do włosów, pianka do włosów, płyny do włosów, preparaty
do barwienia włosów, preparaty do kręcenia włosów, szampon do włosów, szampony, szampony nielecznicze, szampony przeciwłupieżowe, szampony z odżywką do włosów, tonik do włosów, 5 preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne, lecznicze pasty do zębów, lecznicze płyny
do płukania ust, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej,
lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny do płukania
jamy ustnej do celów medycznych, płyny do płukania ust,
płyny do płukania ust do użytku medycznego, płyny lecznicze do płukania ust, preparaty farmaceutyczne do celów stomatologicznych, preparaty lecznicze do leczenia jamy ustnej, preparaty lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, spraye
do jamy ustnej do użytku medycznego, mydła i detergenty
lecznicze i odkażające, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne,
substancje chłonne do higieny osobistej, higieniczne środki
nawilżające, lecznicze suche szampony, preparaty chemiczne do celów sanitarnych, preparaty higieniczne do sterylizacji, produkty higieniczne do celów medycznych, antybakteryjne płyny do rąk, antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyczne
preparaty oczyszczające, antyseptyki, chusteczki antybakteryjne, chusteczki do celów medycznych, chusteczki odkażające, leczniczy środek do mycia rąk, maści antyseptyczne,
nasączone chusteczki lecznicze, preparaty antybakteryjne,
preparaty antyseptyczne, preparaty do dezynfekcji rąk, środki bakteriobójcze, spraye antybakteryjne, środki odkażające,
środki odkażające do użytku domowego, substancje sterylizujące, dietetyczna żywność do celów medycznych, białkowe suplementy diety, dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, dietetyczne dodatki do żywności,
dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, dodatki dietetyczne do użytku medycznego,
dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe
w płynie, ekstrakty z kory do użytku nutraceutycznego, dodatki do żywności do celów niemedycznych, herbata lecznicza, jedzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych, krople witaminowe, 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, mięta do celów farmaceutycznych, mineralne
suplementy diety, mineralne suplementy diety dla ludzi, mineralne suplementy odżywcze, multiwitaminy, mleczko
pszczele do celów medycznych, musujące tabletki witaminowe, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje wzbogacone witaminami do celów medycznych, napoje z dodatkami dietetycznymi, nośniki uwalniające substancje czynne w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, nośniki
uwalniające substancje czynne w formie powłoczek tabletek
ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki
posiłków, odżywcze suplementy diety, olej rybi do celów
medycznych, preparaty dietetyczne dla dzieci, preparaty
dietetyczne do użytku medycznego, preparaty dietetyczne
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i odżywcze, preparaty multiwitaminowe, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, preparaty pobudzające apetyt, preparaty witaminowe, preparaty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], preparaty witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety,
preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy
i mikroelementy, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne do celów medycznych, przeciwutleniacze, przeciwutleniacze do użytku leczniczego, przeciwutleniacze do użytku dietetycznego, przeciwutleniacze uzyskane z ziół, przeciwutleniające suplementy diety, przeciwutleniające suplementy, skrobia do celów dietetycznych, sole wód mineralnych, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów
leczniczych, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety poprawiające
kondycję i wytrzymałość, suplementy diety w płynie, suplementy mineralne do żywności, suplementy prebiotyczne,
suplementy witaminowe w postaci plastrów, suplementy
wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne
stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, suplementy ziołowe, suplementy ziołowe w płynie, suplementy
żywnościowe, tabletki witaminowe, tran, witaminy i preparaty witaminowe, zdrowotne suplementy diety sporządzone
głównie z minerałów, żelki witaminowe, ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, żywność dla diet medycznych, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych.
519239
(220) 2020 10 08
WĄSIKIEWICZ DARIUSZ, WĄSIKIEWICZ RADOSŁAW
ASEPTA SPÓŁKA CYWILNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ABIOTICA

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 05.03.13
(510), (511) 3 aromaty, aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki eteryczne], aromatyczne olejki eteryczne, emulgowane olejki eteryczne, esencje eteryczne, olejki eteryczne,
naturalne olejki eteryczne, olejki eteryczne do stosowania
w aromaterapii, olejki eteryczne do użytku osobistego, olejki
naturalne do celów kosmetycznych, olejki nielecznicze, olejki
perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, olejki zapachowe, preparaty aromaterapeutyczne, roślinne olejki
eteryczne, woda kwiatowa, zmieszane olejki eteryczne, olejki
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki toaletowe, preparaty toaletowe,
aerozole czyszczące, naturalne olejki do celów oczyszczających, mydła do użytku domowego, płyny do mycia, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy ustnej,
środki perfumeryjne i zapachowe, balsamy, inne niż do celów
medycznych, bawełna do celów kosmetycznych, bawełniane
płatki kosmetyczne, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi,
kosmetyki, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki i pre-
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paraty kosmetyczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w gotowych zestawach, kremy do masażu, nie do celów leczniczych, maści do celów kosmetycznych, nielecznicze balsamy,
nielecznicze mleczka, nielecznicze preparaty do masażu,
nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze produkty toaletowe, olejki do celów kosmetycznych, olejki do masażu,
olejki do masażu, nielecznicze, olejki i płyny do masażu, olejki
mineralne [kosmetyki], olejki toaletowe, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do twarzy, wata kosmetyczna, zestawy kosmetyków, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, wody mineralne w sprayu
do celów kosmetycznych, aerozole do gardła [nielecznicze],
dentystyczne płyny do płukania ust pozbawione substancji
medycznych, kremy wybielające do zębów, nielecznicze pasty do zębów, nielecznicze płukanki stomatologiczne, nielecznicze płyny do płukania ust, nielecznicze środki do mycia
zębów, odświeżacze oddechu, odświeżacze oddechu,
nie do celów medycznych, pasta do zębów, płyny do czyszczenia zębów, płyny do płukania jamy ustnej, preparaty
do czyszczenia zębów, preparaty do pielęgnacji zębów, środki do czyszczenia zębów, dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki do makijażu, mydła i żele, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty do włosów, preparaty
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, kremy do mycia, kremy
do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy i balsamy kosmetyczne,
kremy kojące do użytku kosmetycznego, maseczki do twarzy
i ciała, masła do twarzy, masła do twarzy i ciała, mleczko kosmetyczne, antyperspiranty [przybory toaletowe], antyperspiranty w aerozolach, dezodoranty, dezodoranty do stóp,
dezodoranty do użytku osobistego, dezodoranty przeciwpotne, mydło dezodoryzujące, nielecznicze antyperspiranty,
preparaty do ciała w sprayu, preparaty przeciwpotne, kremy
pod prysznic, mydła, mydła do rąk, mydła do twarzy, mydła
nielecznicze, mydła kosmetyczne, mydła toaletowe, mydła
w płynie, mydło pielęgnacyjne, opakowania uzupełniające
do dozowników żelu pod prysznic, preparaty do mycia rąk,
produkty z mydła, środek do mycia rąk, środki czyszczące
do higieny intymnej, nielecznicze, szampony do ciała, żele
do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, żele
do użytku kosmetycznego, żele pod prysznic, balsam do ciała, balsamy do rąk, balsamy do opalania, balsamy do ust, balsamy po opalaniu, emulsje do ciała, esencje do pielęgnacji
skóry, krem do rak, krem do twarzy, kremy dermatologiczne
[inne niż lecznicze], kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy do ciała, kremy do aromaterapii, kremy do demakijażu, kremy do oczyszczania skóry, kremy na dzień, kremy
na noc, kremy nawilżające, kremy oczyszczające, kremy samoopalające, maści [nielecznicze], maseczki do ciała, maseczki
do twarzy, maski do twarzy, maski kosmetyczne, masło
do ciała, mleczka do ciała, mleczko po goleniu, mleczko
po opalaniu, nawilżacze do skóry, nielecznicze kremy do ciała,
odświeżacze do skóry, nielecznicze płyny do oczyszczania
skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, odżywki
do paznokci, olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki
do opalania, olejki do ciała w sprayu, olejki kosmetyczne
do naskórka, olejki oczyszczające, opakowania uzupełniające
do dozowników, zawierające produkty do mycia ciała, opakowania uzupełniające do dozowników zawierające krem
do twarzy, peelingi złuszczające do ciała, pianka do czyszczenia, płyn do golenia, płyn do kąpieli, płyn do twarzy, płyny
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny oczyszczające, preparaty do opalania, preparaty do zmywania twarzy, przeciwtrądzikowe środki myjące, kosmetyczne, pudry do stóp [nielecznicze], serum do twarzy do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, środki do oczyszczania skóry twarzy, środki nawilżające
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[kosmetyki], środki oczyszczające skórę, toniki do skóry, toniki
do skóry nielecznicze, wazelina kosmetyczna, zapachowe
kremy do ciała, żel do paznokci, żele do opalania, żele do twarzy, żele nawilżające [kosmetyki], żele oczyszczające, zmywacze do paznokci, balsam do włosów, balsam odżywczy, farby
do włosów, kosmetyki do włosów, kremy odżywcze, lakier
do włosów, maskara do włosów, odżywki do włosów, olejek
do włosów, pianka do włosów, płyny do włosów, preparaty
do barwienia włosów, preparaty do kręcenia włosów, szampon do włosów, szampony, szampony nielecznicze, szampony przeciwłupieżowe, szampony z odżywką do włosów, tonik
do włosów, 5 preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne, lecznicze pasty do zębów, lecznicze płyny do płukania ust, lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, lecznicze
środki do czyszczenia zębów, płyny do płukania jamy ustnej
do celów medycznych, płyny do płukania ust, płyny do płukania ust do użytku medycznego, płyny lecznicze do płukania ust, preparaty farmaceutyczne do celów stomatologicznych, preparaty lecznicze do leczenia jamy ustnej, preparaty
lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, spraye do jamy ustnej
do użytku medycznego, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje
chłonne do higieny osobistej, higieniczne środki nawilżające,
lecznicze suche szampony, preparaty chemiczne do celów
sanitarnych, preparaty higieniczne do sterylizacji, produkty
higieniczne do celów medycznych, antybakteryjne płyny
do rąk, antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne
preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyczne preparaty
oczyszczające, antyseptyki, chusteczki antybakteryjne, chusteczki do celów medycznych, chusteczki odkażające, leczniczy środek do mycia rąk, maści antyseptyczne, nasączone
chusteczki lecznicze, preparaty antybakteryjne, preparaty
antyseptyczne, preparaty do dezynfekcji rąk, środki bakteriobójcze, spraye antybakteryjne, środki odkażające, środki odkażające do użytku domowego, substancje sterylizujące, dietetyczna żywność do celów medycznych, białkowe suplementy diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne
preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych,
dodatki dietetyczne do użytku medycznego, dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, ekstrakty
z kory do użytku nutraceutycznego, dodatki do żywności
do celów niemedycznych, herbata lecznicza, jedzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych, krople witaminowe, 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, mięta do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy diety dla ludzi, mineralne suplementy odżywcze, multiwitaminy, mleczko pszczele do celów medycznych,
musujące tabletki witaminowe, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje wzbogacone witaminami do celów medycznych, napoje z dodatkami dietetycznymi, nośniki uwalniające substancje czynne w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, nośniki uwalniające substancje czynne
w formie powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, odżywcze suplementy
diety, olej rybi do celów medycznych, preparaty dietetyczne
dla dzieci, preparaty dietetyczne do użytku medycznego,
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preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty multiwitaminowe, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, preparaty pobudzające apetyt, preparaty witaminowe, preparaty stosowane jako
dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], preparaty witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, probiotyki (suplementy),
produkty dietetyczne do celów medycznych, przeciwutleniacze, przeciwutleniacze do użytku leczniczego, przeciwutleniacze do użytku dietetycznego, przeciwutleniacze uzyskane
z ziół, przeciwutleniające suplementy diety, przeciwutleniające suplementy, skrobia do celów dietetycznych, sole wód mineralnych, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy
diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety do użytku dietetycznego,
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety poprawiające
kondycję i wytrzymałość, suplementy diety w płynie, suplementy mineralne do żywności, suplementy prebiotyczne,
suplementy witaminowe w postaci plastrów, suplementy
wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne
stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, suplementy ziołowe, suplementy ziołowe w płynie, suplementy
żywnościowe, tabletki witaminowe, tran, witaminy i preparaty witaminowe, zdrowotne suplementy diety sporządzone
głównie z minerałów, żelki witaminowe, ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, żywność dla diet medycznych, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność
liofilizowana przystosowana do celów medycznych, 35 usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów,
organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], organizowanie zakupu towarów na rzecz osób
trzecich, organizowanie zakupów zbiorowych, pośrednictwo
w działalności handlowej dla osób trzecich, skomputeryzowane zamówienia towarów, przygotowanie i zawieranie
transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień on-line, udzielanie porad dla konsumentów o produktach, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy on-line,
umieszczanie reklam, wprowadzanie na rynek nowych produktów, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług.
(210)
(731)
(540)
(540)

519359
(220) 2020 10 12
KONOPKO KACPER MODESTE, Białystok
(znak słowno-graficzny)
SOLIER

(531) 27.05.01, 27.05.12, 27.05.11
(510), (511) 18 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.
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519449
(220) 2020 10 14
HAFTKIEWICZ DAMIAN, WATRAS-HAFTKIEWICZ
KAMILA STEREOMATIC AGENCY GROUP
SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Red Pike
(210)
(731)

(531) 03.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 artykuły myśliwskie i wędkarskie, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów wędkarskich,
sprzętu wędkarskiego i odzieży dla wędkarzy.
(210)
(731)
(540)
(540)

519513
(220) 2020 10 15
MITRĘGA PRZEMYSŁAW, Cieszyn
(znak słowno-graficzny)
MAZZIVO

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry
surowe, 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu,
35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.
519704
(220) 2020 10 19
HSK-DATA LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) ACARI
(510), (511) 9 Zamki elektryczne, karty identyfikacyjne, adaptery elektryczne, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, gniazdka elektryczne, kable elektryczne, ograniczniki
[elektryczność], urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], wtyczki elektryczne, obwody drukowane, komputery i urządzenia peryferyjne, programy komputerowe, buty
chroniące przed wypadkami, 11 elektryczne urządzenia
i instalacje do oświetlania, lampy oświetleniowe, 25 obuwie,
buty sportowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i przez Internet towarów branży elektrotechnicznej, elektronicznej,
sprzętu oświetleniowego, pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów handlowych, organizowanie wystaw, projektowanie reklam, rozpowszechnianie artykułów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
42 doradztwo informatyczne, projektowanie, instalowanie
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego,
pozaszkolne formy edukacji.
(210)
(731)

519705
(220) 2020 10 19
HSK-DATA LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ACARI
(210)
(731)
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(531) 29.01.12, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.19
(510), (511) 9 Zamki elektryczne, karty identyfikacyjne, adaptery elektryczne, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, gniazdka elektryczne, kable elektryczne, ograniczniki
[elektryczność], urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], wtyczki elektryczne, obwody drukowane, komputery i urządzenia peryferyjne, programy komputerowe, buty
chroniące przed wypadkami, 11 elektryczne urządzenia
i instalacje do oświetlania, lampy oświetleniowe, 25 obuwie,
buty sportowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i przez internet towarów branży elektrotechnicznej, elektronicznej,
sprzętu oświetleniowego, pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów handlowych, organizowanie wystaw, projektowanie reklam, rozpowszechnianie artykułów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
42 doradztwo informatyczne, projektowanie, instalowanie
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego,
pozaszkolne formy edukacji.
519824
(220) 2020 10 22
ZAKŁADY KABLOWE BITNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) REELPUR
(510), (511) 9 kable i wiązki kablowe elektryczne, kable
i wiązki kablowe koncentryczne, kable i wiązki kablowe światłowodowe, kable i przewody telekomunikacyjne i teleinformatyczne, kable energoelektryczne i elektroenergetyczne
niskich, średnich i wysokich napięć, kable i przewody iskrobezpieczne i bezhalogenowe, kable i przewody akustyczne,
kable i przewody sygnalizacyjne i sterownicze, złącza elektryczne, koncentryczne i światłowodowe.
(210)
(731)

519861
(220) 2020 10 22
ALCHEM GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOTECTUM
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.11, 26.04.16
(510), (511) 9 sprzęt, urządzenia, aparatura laboratoryjna, oprzyrządowanie laboratoryjne, aparatura i przyrządy
do chemii, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa środków sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 42 badania chemiczne, analizy chemiczne, badania naukowe, prace badawczo-naukowe.
519972
(220) 2020 10 27
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) parki przemysłowe
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. arp
(210)
(731)
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(531) 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe, usługi pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu kontrahentów, doradztwo handlowe, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w sklepach i hurtowniach z materiałami i artykułami budowlanymi, chemicznymi, paliwami,
36 usługi w zakresie nieruchomości, 39 transport, pakowanie
i składowanie towarów, usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, 41 edukacja, rozrywka i sport,
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, publikowanie,
sprawozdawczość i pisanie tekstów, 42 usługi naukowe
i technologiczne, usługi projektowania, usługi w zakresie
technologii informacyjnych, 45 usługi prawne, usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
520118
(220) 2020 10 28
RUTA MAREK, RUTA MAŁGORZATA GRYF-TOUR
SPÓŁKA CYWILNA, Gryfice
(540) (znak słowny)
(540) JANTAR REWAL
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru, agendy, aplikacje
z papieru, arkusze do pakowania z papieru, artykuły biurowe, artykuły piśmiennicze, artykuły papiernicze na przyjęcia,
banery wystawowe wykonane z kartonu, banery wystawowe wykonane z papieru, bilety, bilety wstępu, biuletyny [materiały drukowane], biurowe artykuły papiernicze,
bloczki do zapisywania, bloki listowe, bony upominkowe,
bony wartościowe, broszury drukowane, cenniki, certyfikaty drukowane, czasopisma branżowe, datowniki, dekoracje
na stół z papieru, długopisy kolorowe, dyplomy drukowane,
etykiety z papieru, formularze [blankiety, druki], identyfikatory, jadłospisy, kartki okolicznościowe, kartonowe pudełka
do pakowania, karty menu, karty z nazwiskami, katalogi hoteli, koperty, księgi gości, kupony, magazyny podróżnicze,
mapy, materiały do pisania, odbitki fotograficzne, okładki
czasopism, papierowe metki [zawieszki], pieczątki biurowe,
pióra i długopisy, plany drukowane, pocztówki i widokówki,
podstawki papierowe, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, reklamy drukowane, serwetki stołowe papierowe,
szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, teczki [artykuły
papiernicze], torby papierowe, ulotki, wizytówki, zaproszenia,
43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], elektroniczne
usługi informacyjne związane z hotelami, hotelowe usługi kateringowe, informacja na temat hoteli, organizowanie zakwaterowania dla turystów, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty,
rezerwacja pokoi, rezerwacja zakwaterowania, serwowanie
żywności i napojów dla gości, tymczasowy wynajem pokoi,
usługi hotelowe, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji
w zakresie zakwaterowania tymczasowego, usługi pensjonatów, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania
[zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracyjne
świadczone przez hotele, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, zakwaterowanie na pobyt
czasowy.
(210)
(731)

(210) 520130
(220) 2020 10 28
(731) RUTA MAREK GRYF-TOUR, Gryfice
(540) (znak słowny)
(540) AMBER REWAL
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru, agendy, aplikacje
z papieru, arkusze do pakowania z papieru, artykuły biurowe, artykuły piśmiennicze, artykuły papiernicze na przyjęcia,
banery wystawowe wykonane z kartonu, banery wystawowe wykonane z papieru, bilety, bilety wstępu, biulety-
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ny [materiały drukowane], biurowe artykuły papiernicze,
bloczki do zapisywania, bloki listowe, bony upominkowe,
bony wartościowe, broszury drukowane, cenniki, certyfikaty drukowane, czasopisma branżowe, datowniki, dekoracje
na stół z papieru, długopisy kolorowe, dyplomy drukowane,
etykiety z papieru, formularze [blankiety, druki], identyfikatory, jadłospisy, kartki okolicznościowe, kartonowe pudełka
do pakowania, karty menu, karty z nazwiskami, katalogi hoteli, koperty, księgi gości, kupony, magazyny podróżnicze,
mapy, materiały do pisania, odbitki fotograficzne, okładki
czasopism, papierowe metki [zawieszki], pieczątki biurowe,
pióra i długopisy, plany drukowane, pocztówki i widokówki,
podstawki papierowe, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, reklamy drukowane, serwetki stołowe papierowe,
szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, teczki [artykuły
papiernicze], torby papierowe, ulotki, wizytówki, zaproszenia,
43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], elektroniczne
usługi informacyjne związane z hotelami, hotelowe usługi kateringowe, informacja na temat hoteli, organizowanie zakwaterowania dla turystów, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty,
rezerwacja pokoi, rezerwacja zakwaterowania, serwowanie
żywności i napojów dla gości, tymczasowy wynajem pokoi,
usługi hotelowe, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji
w zakresie zakwaterowania tymczasowego, usługi pensjonatów, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania
[zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracyjne
świadczone przez hotele, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, wynajem domków letniskowych, zakwaterowanie na pobyt czasowy, zapewnianie
zakwaterowania tymczasowego w domach wakacyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

520610
(220) 2020 11 06
EDIPRESSE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
gotujmy.pl

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, publikacje tekstowe, dźwiękowe i obrazowe utrwalone na nośnikach danych,
publikacje w postaci elektronicznej do pobrania, publikacje
ładowalne w postaci elektronicznej z Internetu, publikacje
elektroniczne do pobrania w postaci gazet, magazynów,
czasopism, periodyków, poradników, publikacje drukowane
w postaci umożliwiającej odczyt elektroniczny, publikacje
drukowane w postaci zapisanej na nośnikach optycznych
i magnetycznych, książki audio, książki w formacie cyfrowym
do pobierania z Internetu, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, kasety, płyty, pliki graficzne i muzyczne, aplikacje mobilne, programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń
komunikacyjnych, aplikacje, oprogramowanie i programy
komputerowe do przetwarzania i edytowania filmów, obrazów, grafiki, tekstu i dźwięku, oprogramowanie komputerowe stosowane w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej, oprogramowanie blogów, fotografie cyfrowe
do pobrania, czytniki książek cyfrowych, komputerowe bazy
danych, interaktywne bazy danych, elektroniczne katalogi,
16 materiały drukowane, publikacje drukowane, gazety,
dzienniki, periodyki, magazyny, czasopisma, książki, poradniki, podręczniki, słowniki, afisze, albumy, atlasy, almanachy,
blankiety, broszury, druki, ulotki, formularze, fotografie, kalendarze, katalogi, mapy, plany, naklejki, nalepki, znaczki, plakiet-
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ki papierowe, okładki i obwoluty, plakaty, prospekty, rysunki,
skorowidze, skoroszyty i segregatory, zaproszenia drukowane, karty menu, koperty, kartki okolicznościowe, bilety i kupony papierowe, torby papierowe, torby na prezenty, torby
na zakupy papierowe i z tworzyw sztucznych, biurowe i upominkowe artykuły papiernicze, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, długopisy i pióra, ołówki, podstawki,
pojemniki, stojaki oraz kubki na długopisy, pióra i ołówki,
materiały instruktażowe, szkoleniowe i do nauczania z wyjątkiem aparatów, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne
świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych, blogów lub portali internetowych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, usługi w zakresie reklamy prasowej, produkcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi rozpowszechniania ogłoszeń
i materiałów reklamowych, udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, usługi wynajmowania miejsc
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, wynajmowanie nośników reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, doradztwo
marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi tworzenia i zarządzania bazami danych, usługi pozyskiwania i systematyzowania danych i informacji do komputerowych baz danych, usługi kompilacji, aktualizacji i utrzymywania danych i informacji w komputerowych bazach danych,
usługi wyszukiwania danych i informacji w komputerowych
bazach danych, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej udostępniane on-line, usługi dostarczania informacji handlowych, usługi dostarczania informacji handlowych za pośrednictwem komputerowych baz danych, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów
społecznościowych, katalogowanie informacji o towarach
i usługach, dostarczanie informacji konsumentom na temat
towarów i usług, usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, prezentowanie
produktów w mediach w celach reklamowych, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru
nabywanych towarów i usług, zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, usługi
w zakresie analizy i porównywania cen, usługi badania rynku
i opinii publicznej, badania rynku obejmujące sondaże opinii
publicznej, organizowanie wystaw, targów i konkursów
w celach reklamowych i handlowych, usługi współpracy
z blogerami, usługi zarządzania społecznością on-line, usługi
doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 38 usługi internetowego serwisu informacyjnego, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych, portali, forów i blogów internetowych, zapewnianie
dostępu do platform i portali w Internecie, usługi udostępniania portali internetowych o tematyce zdrowotnej, usługi
udostępniania portali internetowych związanych z higieną
żywienia, odżywianiem, dietetyką, przepisami kulinarnymi,
poradami w dziedzinie organizowania przyjęć i imprez okolicznościowych, komunikacja za pośrednictwem blogów
on-line, usługi udostępniania internetowego forum dyskusyjnego, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, usługi udostępniania komputerowych baz danych,
usługi ogłoszeń elektronicznych, udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, usługi w zakresie przekierowywania do stron internetowych, usługi elektronicznej
transmisji danych i dokumentów, przesyłanie wiadomości

Nr ZT10/2021

za pośrednictwem witryny internetowej, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi
poczty elektronicznej, transmisja programów telewizyjnych
i radiowych, transmisja podkastów, transmisja filmów wideo,
emisja filmów za pośrednictwem Internetu, wymiana danych elektronicznych, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 41 usługi
w zakresie edukacji i nauczania, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze książkowe
i Internetowe, usługi wydawania publikacji periodycznych
i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, usługi wydawania czasopism, gazet, magazynów, dzienników, periodyków, książek, w tym w formie elektronicznej i w Internecie,
usługi publikacji, publikowanie i redagowanie materiałów
drukowanych, usługi w zakresie publikowania czasopism, gazet, magazynów, periodyków, książek i tekstów innych niż
teksty reklamowe, w tym w formie elektronicznej i w Internecie nie do pobrania, publikacje multimedialne i internetowe, organizowanie i prowadzenie szkoleń w celach edukacyjnych i kulturalnych, organizowanie warsztatów szkoleniowych, doradztwo zawodowe i coaching, treningi rozwoju
osobistego, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych i kursów o tematyce kulinarnej, warsztatów i kursów gotowania oraz przygotowywania i prezentowania posiłków, udostępnianie publikacji on-line ze wskazówkami
dotyczącymi przepisów, receptur, planowania posiłków,
opracowywania menu oraz ze wskazówkami kucharskimi,
opracowywanie receptur i przepisów kulinarnych (materiały
edukacyjne), usługi edukacyjne dotyczące gotowania, wypożyczanie gazet, czasopism, magazynów i książek, usługi
bibliotek elektronicznych, usługi w zakresie organizowania,
produkcji, przygotowywania i prowadzenia imprez edukacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych i sportowych, organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, wystaw
i targów w celach rozrywkowych, edukacyjnych i dobroczynnych, organizowanie i prowadzenie pokazów kulinarnych w celach edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie
i prowadzenie seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji,
kongresów, balów i koncertów, wydarzeń i kampanii społecznych w celach edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie konkursów i plebiscytów, organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania i wręczania nagród, przyznawanie nagród w dziedzinie higieny żywienia,
odżywiania, dietetyki, przepisów kulinarnych, usługi pisania
blogów, publikowanie recenzji, zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, udostępnianie on-line recenzji książek, zapewnianie rankingów
użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych,
usługi filmowania, produkcja nagrań audio i video, produkcja
multimedialna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie i montaż programów radiowych i telewizyjnych, realizacja nagrań audiowizualnych, nagrywanie
i montaż pokazów kulinarnych w celach rozrywkowych
i edukacyjnych, usługi fotograficzne, fotografika artystyczna,
usługi fotoreportaży, usługi reporterskie, usługi informacji
o edukacji, imprezach rozrywkowych, sportowych i kulturalnych, imprezach dobroczynnych, wypoczynku i rekreacji,
usługi rozrywki, udostępnianie rozrywki multimedialnej
za pomocą strony internetowej, usługi w zakresie wypoczynku i rekreacji, usługi konsultacyjne, doradcze i informacyjnie
w zakresie wyżej wymienionych usług, 42 usługi w zakresie
projektowania i utrzymywania stron, portali i witryn internetowych dla osób trzecich, administrowanie stronami internetowymi, projektowanie, zarządzanie i nadzór forami dyskusyjnymi on-line, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu
do zbiorów informacji, zasobów filmowych, książkowych,
publikacji, zdjęć, filmów i obrazów, katalogów, za pośrednic-
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twem Internetu, udostępnianie wyszukiwarek internetowych oraz stron internetowych w celu pozyskiwania informacji, w tym o tematyce społecznej, zdrowotnej, związanych
z higieną żywienia, odżywianiem, dietetyką, przepisami kulinarnymi, rozrywką, związanych z prowadzeniem domu i organizowaniem przyjęć, udostępnianie miejsc na serwerach,
udostępnianie miejsca w Internecie na błogi, usługi kawiarenek internetowych, hosting serwerów i platform, hosting
stron internetowych, hosting treści cyfrowych w Internecie,
w tym blogów on-line, hosting portali internetowych, usługi
projektowania i opracowywania baz danych, usługi testowania produktów, publikowanie informacji naukowych, 43 udostępnianie informacji w postaci przepisów kulinarnych, porady dotyczące przepisów kulinarnych, doradztwo kulinarne,
usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, usługi doradców kulinarnych, usługi informacyjne i doradcze w zakresie
przygotowywania i prezentacji posiłków, usługi doradcze
dotyczące żywności i napojów, przygotowania żywności
i napojów, usługi doradcze związane z technikami kulinarnymi, udzielanie informacji i porad w zakresie usług gastronomicznych, informacja o usługach restauracyjnych, barach,
kawiarniach, cukierniach, winiarniach i innych zakładach gastronomicznych, udostępnianie opinii i recenzji na temat restauracji, barów, kawiarni, cukierni, winiarni i innych zakładów
gastronomicznych, usługi doradcze i informacyjne w zakresie organizowania przyjęć i imprez okolicznościowych, spersonalizowane usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej, usługi rezerwacji miejsc w lokalach gastronomicznych, usługi konsultacyjne, doradcze i informacyjnie w zakresie wyżej wymienionych usług, 44 usługi
poradnictwa w zakresie zdrowia, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki, usługi informacji medycznej i zdrowotnej, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej
wymienionych usług.
520612
(220) 2020 11 06
EDIPRESSE HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) remontuj.pl
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 14.07.09, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.16
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, publikacje tekstowe, dźwiękowe i obrazowe utrwalone na nośnikach danych,
publikacje w postaci elektronicznej do pobrania, publikacje
elektroniczne do pobrania w postaci biuletynów, katalogów,
gazet, magazynów, czasopism, periodyków, poradników,
książek, publikacje drukowane w postaci umożliwiającej odczyt elektroniczny, publikacje drukowane w postaci zapisanej na nośnikach optycznych i magnetycznych, programy
i oprogramowanie komputerowe, aplikacje mobilne, programy, oprogramowanie i aplikacje do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy, oprogramowanie i aplikacje komputerowe do przesyłania, przetwarzania i edytowania filmów, obrazów, grafiki, tekstu i dźwięku, oprogramowanie
komputerowe stosowane w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej, oprogramowanie blogów, komputerowe bazy danych, interaktywne bazy danych, elektroniczne
katalogi, oprogramowanie komputerowych baz danych,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp
do baz danych i katalogów informacji on-line, oprogramo-

37

wanie komputerowe umożliwiające przeglądanie i wyszukiwanie w bazach danych i katalogach informacji on-line,
oprogramowanie komputerowe do zarządzania bazami danych, oprogramowanie umożliwiające utrzymywanie baz
danych, oprogramowanie umożliwiające przeglądanie i zamieszczanie ogłoszeń oraz informacji o produktach i usługach konsumenckich, oprogramowanie do wyszukiwania
kandydatów do pracy, usługodawców oraz informacji odnośnie ofert pracy i oferowanych usług, oprogramowanie baz
danych do rekrutacji pracowników oraz zarządzania zatrudnianiem pracowników, oprogramowanie do systemu zarządzania pracownikami, 35 usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, Internetu, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne związane z rekrutacją pracowników, produkcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych, udostępnianie i wynajem
powierzchni reklamowej, usługi wynajmowania miejsc
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem przestrzeni reklamowych w Internecie na potrzeby ogłoszeń o pracę oraz ofert usługodawców, publikowanie tekstów reklamowych, wydawanie
i aktualizacja tekstów reklamowych, usługi zarządzania działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością handlową, działalność gospodarcza polegająca na umożliwianiu
usługodawcom pozyskiwania zleceń od potencjalnych klientów on-line, udostępnianie informacji konsumenckich o produktach i usługach za pomocą ogłoszeń on-line, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, zamieszczanie ogłoszeń dla osób
trzecich, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, ogłoszenia prezentujące oferty zatrudnienia, ogłoszenia umożliwiające usługodawcom pozyskiwanie zleceń
od potencjalnych klientów on-line, usługi tworzenia i zarządzania bazami danych, usługi pozyskiwania i systematyzowania danych i informacji do komputerowych baz danych,
tworzenie komputerowych baz danych usługodawców
i ofert pracy, dostarczanie bazy danych on-line prezentującej
ogłoszenia o pracę oraz oferty usługodawców, dostarczanie
bazy danych on-line pracowników, kandydatów do pracy
pracodawców, usługi kompilacji, aktualizacji i utrzymywania
danych i informacji w komputerowych bazach danych, usługi wyszukiwania danych i informacji w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji
handlowych, usługi dostarczania informacji handlowych,
usługi dostarczania informacji handlowych za pośrednictwem komputerowych baz danych, katalogowanie informacji o towarach i usługach, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług usługi rejestracji, transkrypcji,
składu, kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, skomputeryzowane gromadzenie katalogów informacji o ofertach pracy
i usługodawców oraz sporządzanie katalogów informacji
do celów handlowych lub reklamowych, usługi pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów handlowych, biznesowych
i zawodowych, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, outsourcing [doradztwo
biznesowe], doradztwo i konsultacje w zakresie zatrudnienia
i zarządzania personelem, doradztwo w zakresie obsadzania
stanowisk, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, promowanie towarów i usług osób
trzecich w Internecie, usługi w zakresie promocji sprzedaży
na rzecz osób trzecich, promowanie towarów, i usług osób
trzecich w światowych sieciach komputerowych i bezprzewodowych, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów i usług, za-
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pewnianie recenzji i rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie analizy i porównywania cen, usługi badania rynku i opinii publicznej, badania rynku obejmujące sondaże opinii publicznej, usługi
w zakresie rekrutacji pracowników, wyszukiwanie miejsc
pracy i pracowników, usługi w zakresie umożliwiania wyszukiwania ofert pracy dla opiekunek, niań, pomocy domowych, personelu medycznego i pielęgniarskiego opiekunów
zwierząt domowych, opiekunów domów i mieszkań pod
nieobecność właścicieli, osób oferujących pomoc w nauce,
osób oferujących usługi remontowe, montażowe i naprawcze, usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji, on-line,
przeprowadzanie testów osobowości do celów rekrutacji,
przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji
pracowników, przeprowadzanie testów na potrzeby sprawdzenia kompetencji zawodowych, usługi w zakresie przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych w celu rekrutacji pracowników, selekcja pracowników, opracowywanie i przygotowywanie CV dla osób trzecich, usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, doradztwo w zakresie planowania kariery, organizowanie i prowadzenie targów rekrutacyjnych, targów pracy, targów biznesowych,
prowadzenie rejestru pracowników i pracodawców dla osób
trzecich, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyszukiwania pracowników i ofert pracy, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 38 usługi agencji informacyjnych, usługi
internetowego serwisu informacyjnego, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych, forów, portali i blogów internetowych, zapewnianie dostępu do platform i portali
w Internecie, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu
do zbiorów informacji, transmisja, udostępnianie i wyświetlanie informacji z komputerowych baz danych, usługi udostępniania portali internetowych, udostępnianie forów, pokojów rozmów [chatroomów] i grup dyskusyjnych on-line
do przekazywania wiadomości między użytkownikami światowych sieci komputerowych i bezprzewodowych, usługi
udostępniania komputerowych baz danych i elektronicznych katalogów, udostępnianie bazy danych on-line do przeszukiwania listy ogłoszeń drobnych, zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu do komputerowych baz danych,
udostępnianie internetowej bazy danych z możliwością wyszukiwania usług, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi
komputerowych tablic ogłoszeń, udostępnianie interaktywnych tablic ogłoszeń do przekazywania wiadomości między
użytkownikami światowych sieci komputerowych i bezprzewodowych, dotyczących zatrudnienia, ofert pracy i usługodawców, usługi elektronicznej transmisji wiadomości, danych, obrazów i dokumentów, przesyłanie wiadomości
za pośrednictwem witryny internetowej, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi
poczty elektronicznej, wymiana danych elektronicznych,
usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi edukacji i nauczania w zakresie rekrutacji personelu, zatrudnienia, planowania kariery i pisania życiorysów,
organizowanie i prowadzenie szkoleń z dziedziny zarządzania personelem, zarządzania kadrami, organizacji i prowadzenia działów personalnych, szkolenia z dziedziny prawa
pracy, usługi w zakresie kształcenia zawodowego, usługi
szkolenia opiekunek i niań, usługi szkolenia w zakresie opieki
nad dziećmi i osobami wymagającymi specjalnej opieki,
usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób
wymagających specjalnej opieki, usługi szkoleniowe dotyczące sprzątania, organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki
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zdrowotnej i żywienia, nauka opieki nad zwierzętami domowymi, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze,
usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, wydawanie katalogów
i biuletynów, usługi publikacji, publikacje multimedialne i internetowe, organizowanie warsztatów szkoleniowych, doradztwo zawodowe i coaching, treningi rozwoju osobistego,
organizowanie i prowadzenie szkoleń w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji w celach
edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie recenzji, zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych
lub kulturalnych, zapewnianie rankingów użytkowników
w celach rozrywkowych lub kulturalnych, usługi informacji
o edukacji, usługi przygotowywania serwisów informacyjnych, usługi konsultacyjne, doradcze i informacyjnie w zakresie wyżej wymienionych usług, 42 usługi w zakresie projektowania i utrzymywania stron, portali i witryn internetowych
dla osób trzecich, administrowanie stronami internetowymi,
projektowanie, zarządzanie i nadzór forami dyskusyjnymi
on-line, udostępnianie strony internetowej zawierającej
ogłoszenia drobne przesłane przez użytkowników, udostępnianie wyszukiwarek internetowych oraz stron internetowych w celu pozyskiwania informacji dotyczących miejsc
pracy i pracowników, udostępnianie wyszukiwarek internetowych oraz stron internetowych umożliwiających wyszukiwanie ofert pracy dla opiekunek, niań, pomocy domowych,
personelu medycznego i pielęgniarskiego, opiekunów zwierząt domowych, opiekunów domów i mieszkań pod nieobecność właścicieli, osób oferujących pomoc w nauce,
osób oferujących usługi remontowe, montażowe i naprawcze, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie udostępniania platformy on-line z możliwością wyszukiwania ofert
pracy dla usługodawców, umożliwianie tymczasowego
użytkowania oprogramowania on-line nie do pobrania
do użytku w przeglądaniu i zamieszczaniu ogłoszeń drobnych, informacji o produktach i usługach konsumenckich,
udostępnianie i wynajem miejsc na serwerach, utrzymywanie baz danych, udostępnianie miejsca w Internecie na błogi,
usługi kawiarenek internetowych, hosting serwerów i platform, hosting stron internetowych, hosting portali internetowych, hosting treści cyfrowych w Internecie, usługi projektowania i opracowywania baz danych, instalacja, konserwacja
i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, hosting
komputerowych baz danych, prace badawczo-rozwojowe,
badania socjologiczne dotyczące problematyki społecznej,
badania i analizy naukowe, badania w dziedzinie mediów
społecznościowych, publikowanie informacji naukowych,
usługi doradcze, konsultacyjne, informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług.
520613
(220) 2020 11 06
EDIPRESSE HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) korepetycje.edu.pl
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, publikacje tekstowe, dźwiękowe i obrazowe utrwalone na nośnikach
danych, publikacje w postaci elektronicznej do pobrania,
publikacje elektroniczne do pobrania w postaci biulety-
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nów, katalogów, gazet, magazynów, czasopism, periodyków, poradników, książek, publikacje drukowane w postaci umożliwiającej odczyt elektroniczny, publikacje drukowane w postaci zapisanej na nośnikach optycznych i magnetycznych, programy i oprogramowanie komputerowe,
aplikacje mobilne, programy, oprogramowanie i aplikacje
do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy,
oprogramowanie i aplikacje komputerowe do przesyłania, przetwarzania i edytowania filmów, obrazów, grafiki,
tekstu i dźwięku, oprogramowanie komputerowe stosowane w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej, oprogramowanie blogów, komputerowe bazy danych, interaktywne bazy danych, elektroniczne katalogi,
oprogramowanie komputerowych baz danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do baz danych i katalogów informacji on-line, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające przeglądanie i wyszukiwanie w bazach danych i katalogach informacji on-line,
oprogramowanie komputerowe do zarządzania bazami
danych, oprogramowanie umożliwiające utrzymywanie
baz danych, oprogramowanie umożliwiające przeglądanie i zamieszczanie ogłoszeń oraz informacji o produktach i usługach konsumenckich, oprogramowanie do wyszukiwania kandydatów do pracy, usługodawców oraz informacji odnośnie ofert pracy i oferowanych usług, oprogramowanie baz danych do rekrutacji pracowników oraz
zarządzania zatrudnianiem pracowników, oprogramowanie do systemu zarządzania pracownikami, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne
związane z rekrutacją pracowników, produkcja reklam,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, usługi rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych, udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, usługi wynajmowania miejsc
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem przestrzeni reklamowych
w Internecie na potrzeby ogłoszeń o pracę oraz ofert usługodawców, publikowanie tekstów reklamowych, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, usługi zarządzania działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością handlową, działalność gospodarcza polegająca
na umożliwianiu usługodawcom pozyskiwania zleceń
od potencjalnych klientów on-line, udostępnianie informacji konsumenckich o produktach i usługach za pomocą ogłoszeń on-line, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych,
zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, kompilacja
ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, ogłoszenia prezentujące oferty zatrudnienia, ogłoszenia umożliwiające usługodawcom pozyskiwanie zleceń od potencjalnych klientów on-line, usługi tworzenia i zarządzania
bazami danych, usługi pozyskiwania i systematyzowania
danych i informacji do komputerowych baz danych, tworzenie komputerowych baz danych usługodawców i ofert
pracy, dostarczanie bazy danych on-line prezentującej
ogłoszenia o pracę oraz oferty usługodawców, dostarczanie bazy danych on-line pracowników, kandydatów
do pracy, pracodawców, usługi kompilacji, aktualizacji
i utrzymywania danych i informacji w komputerowych bazach danych, usługi wyszukiwania danych i informacji
w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane
wyszukiwanie informacji handlowych, usługi dostarczania
informacji handlowych, usługi dostarczania informacji
handlowych za pośrednictwem komputerowych baz danych, katalogowanie informacji o towarach i usługach,
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dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów
i usług, usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji
i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, skomputeryzowane gromadzenie katalogów informacji o ofertach pracy i usługodawców oraz sporządzanie katalogów informacji do celów handlowych lub reklamowych, usługi pośrednictwa
w nawiązywaniu kontaktów handlowych, biznesowych
i zawodowych, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], doradztwo i konsultacje w zakresie zatrudnienia i zarządzania personelem, doradztwo w zakresie obsadzania stanowisk, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, usługi w zakresie promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich w światowych sieciach
komputerowych i bezprzewodowych, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów i usług, zapewnianie recenzji i rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie analizy i porównywania cen, usługi badania rynku i opinii publicznej, badania rynku obejmujące sondaże opinii publicznej, usługi w zakresie rekrutacji pracowników, wyszukiwanie miejsc pracy i pracowników, usługi w zakresie umożliwiania wyszukiwania ofert
pracy dla opiekunek, niań, pomocy domowych, personelu medycznego i pielęgniarskiego, opiekunów zwierząt
domowych, opiekunów domów i mieszkań pod nieobecność właścicieli, osób oferujących pomoc w nauce, osób
oferujących usługi remontowe, montażowe i naprawcze,
usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji
personelu, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji
on-line, przeprowadzanie testów osobowości do celów
rekrutacji, przeprowadzanie testów psychologicznych
w celu selekcji pracowników, przeprowadzanie testów
na potrzeby sprawdzenia kompetencji zawodowych, usługi w zakresie przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych
w celu rekrutacji pracowników, selekcja pracowników,
opracowywanie i przygotowywanie CV dla osób trzecich,
usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery
zawodowej, doradztwo w zakresie planowania kariery, organizowanie i prowadzenie targów rekrutacyjnych, targów pracy, targów biznesowych, prowadzenie rejestru
pracowników i pracodawców dla osób trzecich, usługi
doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyszukiwania pracowników i ofert pracy, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych
usług, 38 usługi agencji informacyjnych, usługi internetowego serwisu informacyjnego, zapewnianie dostępu
do treści, stron internetowych, forów, portali i blogów internetowych, zapewnianie dostępu do platform i portali
w Internecie, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu
do zbiorów informacji, transmisja, udostępnianie i wyświetlanie informacji z komputerowych baz danych, usługi udostępniania portali internetowych, udostępnianie
forów, pokojów rozmów [chatroomów] i grup dyskusyjnych on-line do przekazywania wiadomości między użytkownikami światowych sieci komputerowych i bezprzewodowych, usługi udostępniania komputerowych baz
danych i elektronicznych katalogów, udostępnianie bazy
danych on-line do przeszukiwania listy ogłoszeń drobnych, zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu
do komputerowych baz danych, udostępnianie internetowej bazy danych z możliwością wyszukiwania usług, usługi, ogłoszeń elektronicznych, usługi komputerowych ta-
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blic ogłoszeń, udostępnianie interaktywnych tablic ogłoszeń do przekazywania wiadomości między użytkownikami światowych sieci komputerowych i bezprzewodowych, dotyczących zatrudnienia, ofert pracy i usługodawców, usługi elektronicznej transmisji wiadomości, danych,
obrazów i dokumentów, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi
poczty elektronicznej, wymiana danych elektronicznych,
usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie
wyżej wymienionych usług, 41 usługi w zakresie edukacji
i nauczania, usługi edukacji i nauczania w zakresie rekrutacji personelu, zatrudnienia, planowania kariery i pisania
życiorysów, organizowanie i prowadzenie szkoleń z dziedziny zarządzania personelem, zarządzania kadrami, organizacji i prowadzenia działów personalnych, szkolenia
z dziedziny prawa pracy, usługi w zakresie kształcenia zawodowego, usługi szkolenia opiekunek i niań, usługi szkolenia w zakresie opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi specjalnej opieki, usługi edukacyjne świadczone
przez asystentów dla osób wymagających specjalnej
opieki, usługi szkoleniowe dotyczące sprzątania, organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, nauka opieki nad zwierzętami domowymi, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, wydawanie katalogów i biuletynów, usługi publikacji, publikacje multimedialne i internetowe, organizowanie warsztatów szkoleniowych, doradztwo zawodowe i coaching, treningi rozwoju osobistego, organizowanie i prowadzenie szkoleń w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji
w celach edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie recenzji, zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, zapewnianie rankingów
użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych,
usługi informacji o edukacji, usługi przygotowywania serwisów informacyjnych, usługi konsultacyjne, doradcze
i informacyjnie w zakresie wyżej wymienionych usług,
42 usługi w zakresie projektowania i utrzymywania stron,
portali i witryn internetowych dla osób trzecich, administrowanie stronami internetowymi, projektowanie, zarządzanie i nadzór forami dyskusyjnymi on-line, udostępnianie strony internetowej zawierającej ogłoszenia drobne
przesłane przez użytkowników, udostępnianie wyszukiwarek internetowych oraz stron internetowych w celu pozyskiwania informacji dotyczących miejsc pracy i pracowników, udostępnianie wyszukiwarek internetowych oraz
stron internetowych umożliwiających wyszukiwanie ofert
pracy dla opiekunek, niań, pomocy domowych, personelu medycznego i pielęgniarskiego, opiekunów zwierząt
domowych, opiekunów domów i mieszkań pod nieobecność właścicieli, osób oferujących pomoc w nauce, osób
oferujących usługi remontowe, montażowe i naprawcze,
oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie udostępniania platformy on-line z możliwością wyszukiwania
ofert pracy dla usługodawców, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania on-line nie do pobrania do użytku w przeglądaniu i zamieszczaniu ogłoszeń drobnych, informacji o produktach i usługach konsumenckich, udostępnianie i wynajem miejsc na serwerach,
utrzymywanie baz danych, udostępnianie miejsca w Internecie na blogi, usługi kawiarenek internetowych, hosting serwerów i platform, hosting stron internetowych,
hosting portali internetowych, hosting treści cyfrowych
w Internecie, usługi projektowania i opracowywania baz
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danych, instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, hosting komputerowych baz danych, prace badawczo-rozwojowe, badania socjologiczne
dotyczące problematyki społecznej, badania i analizy naukowe, badania w dziedzinie mediów społecznościowych, publikowanie informacji naukowych, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług.
520718
(220) 2020 11 11
SOLAR STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Micigózd
(540) (znak słowny)
(540) Mooye
(510), (511) 3 preparaty toaletowe, aromaty, aromaty [olejki
aromatyczne], aromaty [olejki eteryczne], aromatyczne olejki eteryczne, esencje eteryczne, esencje i olejki eteryczne,
esencja badianowa, cytrynowe olejki eteryczne, cytronowe
olejki eteryczne, kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], kocanka [olejki eteryczne], lawendowy (olej -), naturalne
olejki eteryczne, olej kokosowy do celów kosmetycznych,
olej rycynowy do celów kosmetycznych, olejek golteriowy,
olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek miętowy surowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek sosnowy, olejek
z drzewa herbacianego, olejek z wyciągiem z owoców amli
do celów kosmetycznych, olejki destylowane do pielęgnacji urody, olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], olejki do celów perfumeryjnych, olejki do perfum
i zapachów, olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], olejki eteryczne, olejki eteryczne cytronowe, olejki eteryczne
cytrynowe, olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii,
olejki eteryczne do stosowania w wytwarzaniu roztworu inhalacyjnego, olejki eteryczne do użytku osobistego,
olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym,
olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, olejki eteryczne na kojenie nerwów, olejki eteryczne
z cytryny, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki eteryczne z drzewa sandałowego, olejki naturalne do celów
kosmetycznych, olejki nielecznicze, olejki perfumowane
do produkcji preparatów kosmetycznych, olejki zapachowe, olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, perfumeryjne (produkty -), esencjonalne (olejki -),
roślinne olejki eteryczne, woda kwiatowa, żel lawendowy,
zmieszane olejki eteryczne, środki zapachowe do celów
domowych, barwniki do celów kosmetycznych, dyfuzory
z patyczkami zapachowymi, dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki do makijażu, mydła i żele, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do włosów, barwniki
kosmetyczne, basma [barwnik kosmetyczny], bazy do ust
neutralizujące odcień ust, brokat do ciała, brokat w formie
sprayu do użytku jako kosmetyk, chusteczki dla niemowląt
nasączone preparatami do czyszczenia, chusteczki do twarzy, chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami
oczyszczającymi do twarzy, chusteczki nasączone olejkami
eterycznymi, do użytku kosmetycznego, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, ekstrakty
ziołowe do celów kosmetycznych, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, emulsje do mycia ciała
nie zawierające mydła, gąbki nasączone środkami toaletowymi, henna do celów kosmetycznych, kolagen hydrolizowany do użytku kosmetycznego, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki
funkcjonalne, kosmetyki koloryzujące do skóry, kosmetyki
upiększające, kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry],
(210)
(731)
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kosmetyki w postaci kremów, krem do opalania dla niemowląt, kremy BB, kremy do mycia, kremy do twarzy i ciała
[kosmetyki], kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kojące
do użytku kosmetycznego, makijaż (preparaty do -), maseczki do twarzy i ciała, masła do twarzy, masła do twarzy
i ciała, mgiełki do ciała, mleczko kosmetyczne, nasączone
chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], nawilżane chusteczki kosmetyczne, nawilżane
odświeżające chusteczki kosmetyczne, nielecznicze olejki
pod prysznic, nielecznicze płukanki do irygacji, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty
do namaczania stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, oczyszczające maseczki do twarzy, olejki do ciała i twarzy, olejki do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze],
olejki do masażu ciała, olejki do masażu twarzy, olejki
do twarzy, opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, papierowe ręczniki do rąk nasączone środkami
czyszczącymi, peeling do stóp, peeling w żelu, pianka pod
prysznic i do kąpieli, pianki do oczyszczania ciała, pianki
oczyszczające do skóry, pianki pod prysznic, płynne kremy [kosmetyki], płyny do włosów i ciała, płyny pielęgnacyjne, preparaty czyszczące do użytku osobistego, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących
[przybory toaletowe], preparaty do kąpieli i pod prysznic,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do pielęgnacji
skóry, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe
do celów kosmetycznych, preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, preparaty koloryzujące do celów
kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do ujędrniania
biustu, preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe,
preparaty kosmetyczne powstrzymujące odrastanie owłosienia, preparaty myjące do użytku osobistego, preparaty
pod prysznic, preparaty złuszczające do twarzy do użytku kosmetycznego, produkty do mycia rąk, prokolagen
do celów kosmetycznych, puder do rąk, puder w kremie
do twarzy, serum do celów kosmetycznych, serum pielęgnacyjne, serum przeciwdziałające starzeniu się do użytku kosmetycznego, spraye do utrwalania makijażu, środki
do czyszczenia rąk, środki do pielęgnacji włosów, wata
w formie płatków do użytku kosmetycznego, woda micelarna, żel pod prysznic i do kąpieli, żele do ciała, żele do rąk,
żele do twarzy i ciała [kosmetyki], żelowe płatki pod oczy
do celów kosmetycznych, ziarna do polerowania, zmiękczający środek oczyszczający [kosmetyk], naturalne środki
perfumeryjne, mydło perfumowane, mydła perfumowane,
perfumy, perfumy w płynie, perfumy w postaci stałej, środki perfumeryjne i zapachowe, saszetki perfumowane, produkty perfumeryjne, woda perfumowana, 5 dezodoranty
(do powietrza), dezodoranty do samochodów, dezodoranty do tapicerki, dezodoranty do WC, dezodoranty, inne niż
dla ludzi lub zwierząt, dezodoranty łazienkowe, materiały
pochłaniające zapachy, neutralizator zapachu zwierząt domowych, odświeżacze do odzieży, odświeżacze do tkanin,
odświeżacze do ubrań i tkanin, odświeżacze powietrza,
odświeżacze powietrza w sprayu, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne,
substancje chłonne do higieny osobistej, antybakteryjne
preparaty na bazie gliny, borowina do kąpieli, higieniczne środki nawilżające, intymne preparaty nawilżające,
44 wynajem sprzętu do higieny i pielęgnacji urody u ludzi,
analiza kolorów [usługi kosmetyczne], analiza kosmetyczna,
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
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owłosienia, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, konsultacje dotyczące kosmetyków, pielęgnacja
urody, pielęgnacja urody dla ludzi, salony piękności, solaria,
świadczenie usług przez salony piękności, udostępnianie
obiektów i sprzętu do korzystania z solarium [do opalania],
udzielanie informacji o urodzie, usługi doradcze dotyczące
kosmetyków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody,
usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone on-line lub osobiście, usługi doradztwa
w zakresie makijażu, usługi doradztwa on-line w zakresie
makijażu, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów,
usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu,
usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi kosmetyczne,
usługi opalania natryskowego, usługi opalania natryskowego dla ciała ludzkiego, usługi opalania skóry dla ludzi
w celach kosmetycznych, usługi pielęgnacji urody, usługi
salonów piękności, usługi salonów oferujących opalanie
natryskowe, usługi salonu opalania natryskowego, usługi
solariów, usługi solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące, usługi solarium, usługi sztucznego opalania.
(210)
(731)
(540)
(540)

521007
(220) 2020 11 16
KACZOR BEATA, Opole; BĄK JOANNA, Opole
(znak słowno-graficzny)
Odporni Mentalnie.PL

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.14
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 41 usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(551) wspólne prawo ochronne
521258
(220) 2020 12 07
BRAND CREATION MARIUSZ LENART, PAWEŁ LEBICA,
DOMINIK KOŁEK SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRAND CREATION
(210)
(731)

(531) 26.04.19, 27.05.01
(510), (511) 6 konstrukcje i stojaki metalowe w tym do banerów i nośników reklamowych, galanteria metalowa, metalowe materiały budowlane, metalowe elementy wyposażenia wnętrz, metalowe wyroby zdobnicze, metalowe elementy do mebli, metalowe palety transportowe, metalowe
rolety i żaluzje, 9 reklamy świetlne w postaci neonów, tablic,
szyldów, kasetonów, plansz i bilbordów podświetlanych,
szyldy podświetlane, bilbordy podświetlane, kasetony podświetlane, plansze podświetlane, litery i znaki przestrzenne
podświetlane, sygnalizacja świetlna alarmowa, 16 książki,
gazety, podręczniki, broszury, druki, czasopisma, periody-
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ki, prospekty, katalogi, kalendarze, mapy, afisze, albumy,
czcionki drukarskie, matryce, płyty drukarskie, banery, plakaty, drukowane dokumenty: informacyjne, promocyjne,
materiały reklamowe, galanteria papiernicza: w tym koperty, papeteria, papier listowy, zaproszenia okolicznościowe,
wizytówki, dyplomy, druki wielkoformatowe, 20 meble,
materace, stoiska wystawowe, półki, stojaki, lustra (jako meble), ramy do obrazów, palety transportowe niemetalowe,
rolety okienne, tablice ogłoszeniowe, wyroby stolarskie,
chodziki dla dzieci, wykończeniowe elementy z tworzyw
sztucznych do mebli, kadzie drewniane do zlewania wina,
urny pogrzebowe, pościel (prócz bielizny pościelowej), kosze do noszenia dzieci, 35 sprzedaż: metali, drewna, tworzyw sztucznych, papieru, szkła, artykułów budowlanych,
artykułów sanitarnych, artykułów wyposażenia wnętrz,
artykułów AGD, mebli, sprzętu oświetleniowego, sprzętu
audiowizualnego, prospektów, katalogów, gazet, artykułów
zdobiących wnętrza, usługi agencji reklamowej, wydawanie i dystrybucja artykułów reklamowych i promocyjnych,
broszur, prospektów, publikowanie tekstów reklamowych,
pośrednictwo handlowo-usługowe, badanie rynku i opinii
publicznej, doradztwo w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenie interesów osób
trzecich, organizowanie ekspozycji oraz targów i wystaw
o charakterze handlowym i reklamowym, usługi marketingowe i promocyjne, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie informacji do baz danych, wynajmowanie
powierzchni na cele reklamowe, usługi związane z prowadzeniem przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych,
dekorowanie wystaw, zapewnienie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 37 usługi
budowlane, montowanie konstrukcji do reklam w tym reklam świetlnych, montowanie neonów, bilbordów, standów, tablic reklamowych metalowych, konserwacja i serwis, sprzątanie, czyszczenie i mycie obiektów, budowa
stoisk wystawienniczych, 40 poligrafia, introligatorstwo,
naświetlanie, skanowanie, druk cyfrowy, mailing, druk litograficzny, offsetowy, sitowy, hot - print, tampondruk, techniki łączone, składanie tekstu, fotoskłady, usługi fotograficzne (wywoływanie i obróbka zdjęć), usługi przetwarzania
danych lub dokumentów przedstawionych na nośnikach
materialnych w formie obrazu lub tekstu na dane w postaci elektronicznej za pomocą skanera, komputera i innych
urządzeń cyfrowych, obróbka metalu, drewna, tworzyw
sztucznych, szkła, korka, materiałów do wyplatania, skór,
materiałów tekstylnych, papieru, usługi w zakresie apreturowania papieru i materiałów tekstylnych, usługi w zakresie drukowania wzorców na papierze, tkaninach i skórach,
usługi w zakresie kompletowania materiałów zamówionych
przez osoby trzecie, usługi w zakresie laminowania, usługi
w zakresie świadczenia informacji o środkach i sposobach
zabezpieczania materiałów, usługi nanoszenia reklamy
wizualnej na środkach transportu, 42 usługi tworzenia publikacji internetowych, projektowania graficznego, usługi
w zakresie projektowania reklam, neonów, wnętrz, stoisk
handlowych, opakowań, znaków towarowych, folderów,
katalogów, kalendarzy, papierów firmowych, wizytówek,
etykiet, naklejek, mebli, projektowanie serwisów internetowych oraz aplikacji on-line, usługi tworzenia programów
komputerowych, serwis oprogramowania i jego konserwacja, badania i analizy techniczne, projektowanie techniczne
i technologiczne w tym w zakresie konstrukcji do nośników
reklam, usługi w zakresie odpłatnego udostępniania czasu
dostępu do komputerów w celu przetwarzania danych, zarządzanie stronami internetowymi, hosting, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego.
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521292
(220) 2020 11 23
ROSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ROSA
(510), (511) 35 usługi agencyjne i przedstawicielskie w zakresie importu i eksportu towarów oraz handlu wewnętrznego,
promocja sprzedaży, organizowanie i prowadzenie stoisk firmowych na targach handlowych i specjalistycznych, załatwianie w imieniu osób trzecich reklamacji towarowych, usługi
reklamowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
a zwłaszcza reklama wizualna, prasowa, telewizyjna i radiowa,
reklama poprzez sieci komputerowe, reklamy korespondencyjne, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, uaktualnianie materiału reklamowego, wypożyczanie materiału reklamowego, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie
katalogów, wydawnictw, cenników firmowych oraz materiałów
reklamowych: próbek, druków, prospektów, broszur, promocja
wyrobów, prowadzenie marketingu, pokazy towarów, organizacja wystaw handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie
pośrednictwa handlowego, usługi w zakresie prowadzenia
agencji importowo-eksportowej, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej w systemie tradycyjnym,
wysyłkowym i poprzez Internet: urządzeń do zaopatrzenia
w wodę, instalacji do dystrybucji wody, dystrybutorów wody,
urządzeń do dozowania wody, aparatów do pobierania wody,
aparatury i urządzeń do uzdatniania wody, instalacji do zaopatrywania w wodę i do schładzania wody, aparatury do podgrzewania wody, podgrzewaczy wody, aparatury i instalacji
do zmiękczania wody, urządzeń i części instalacji do oczyszczania wody, urządzeń jonizujących i do oczyszczania wody, urządzeń wzbogacające wodę w pierwiastki chemiczne, sterylizatorów i urządzeń do filtrowania wody, filtrów do wody i wkładów
do nich, zbiorników, mis, pojemników, beczek, butli, butelek
i kubków na wodę, podajników do kubków na wodę, stojaków
do beczek, butli i butelek, kapsli, korków i opakowań do butelek,
wskaźników poziomu wody, zaworów regulujące poziom wody
w zbiornikach, pomp, pompek, grzałek, armatury regulacyjnej
i zabezpieczającej do urządzeń wodnych, kranów, zmiękczaczy
wody, dodatków do wody, 37 usługi w zakresie instalacji i naprawy urządzeń do rozlewania, zaopatrzenia w wodę, dystrybucji,
uzdatniania i oczyszczania wody, schładzania i podgrzewania
wody, usługi w zakresie eksploatacji ujęć źródlanych i złóż wód
naturalnych, 39 transport i dostarczanie wody, zaopatrywanie
w wodę, zaopatrzenie w wodę klientów instytucjonalnych i indywidualnych, dystrybucja wody, 40 uzdatnianie i oczyszczanie
wody, wynajem urządzeń do uzdatniania wody, schładzania
i podgrzewania wody, wynajem urządzeń do wzbogacania
wody w pierwiastki chemiczne, do jonizacji wody, odkamienianie urządzeń do zaopatrzenia w wodę, do dystrybucji i uzdatniania wody, 43 wynajem dystrybutorów do wody, urządzeń
do wody, wypożyczanie dozowników wody pitnej.
(210)
(731)

521298
(220) 2020 11 24
SROCZYŃSKI ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE KENTDRUK, Kęty
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWERBALL

(210)
(731)
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(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 34 waporyzatory przewodowe do papierosów
elektronicznych i elektronicznych urządzeń do palenia, tytoń, wyroby tytoniowe, w tym cygara, papierosy, cygaretki,
tytoń do skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek (papierosy ziołowe), substytuty tytoniu
(nie do celów medycznych), artykuły dla palaczy, w tym bibułka papierosowa i gilzy, filtry do papierosów, puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki, kieszonkowe maszynki
do skręcania papierosów, zapalniczki, artykuły do użytku
z tytoniem, środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki
eteryczne, zapałki, pałeczki tytoniowe, produkty tytoniowe
do podgrzewania, urządzenia elektroniczne i części do nich
w celu ogrzewania papierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę do wdychania, ciekłe
roztwory do użytku w e-papierosach, elektroniczne przyrządy do palenia, papierosy elektroniczne, papierosy elektroniczne do stosowania jako zamiennik do tradycyjnych
papierosów, urządzenie elektroniczne do inhalacji nikotyny
zawierające aerozol, ustne urządzenia do odparowywania
dla palaczy, produkty tytoniowe i substytuty tytoniu, przybory dla palaczy, przybory dla palących do elektronicznych
papierosów, akcesoria i części do wszystkich wyżej wymienionych towarów, ujęte w klasie 34, urządzenia do gaszenia
palących się papierosów i cygar oraz palących się patyczków
tytoniowych, elektroniczne ładowalne papierośnice, etui
ochronne, futerały ozdobne i etui do przenoszenia papierosów elektronicznych, urządzenia do podgrzewania tytoniu
i elektroniczne urządzenia do palenia, uchwyty samochodowe i uchwyty samochodowe do elektronicznych papierosów, urządzeń do podgrzewania tytoniu i elektronicznych
urządzeń do palenia, pojemniki do usuwania zużytych, podgrzanych patyczków tytoniowych, urządzenia czyszczące,
przybory do czyszczenia i szczoteczki do czyszczenia papierosów elektronicznych, urządzenia do podgrzewania tytoniu
i urządzenia elektroniczne do palenia.
(210) 521371
(220) 2020 11 25
(731) HARTFIL DOROTA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) warszAWFska
(510), (511) 41 zajęcia sportowe, zajęcia sportowe i kulturalne, zajęcia sportowe i rekreacyjne, usługi rozrywkowe,
zajęcia sportowe i kulturalne, organizowanie zawodów
sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy
sportowe, zawody sportowe i lekkoatletyczne oraz programy z nagrodami.
(210) 521407
(220) 2020 11 26
(731) SZEWCZULAK TOMASZ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) KORBIELOVE
(510), (511) 31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, 32 napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, piwo i produkty piwowarskie, 41 usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, usługi rezerwacji biletów na atrakcje
i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja,
rozrywka i sport, 43 tymczasowe zakwaterowanie, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania
tymczasowego, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajmowanie
pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie kwater,
zakwaterowanie na pobyt czasowy, zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni biurowej, zapewnianie zakwate-

43

rowania na pobyt czasowy, zapewnianie zakwaterowania
tymczasowego, wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów
stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, pensjonaty dla zwierząt.
(210)
(731)
(540)
(540)

521408
(220) 2020 11 25
ŁYSKANOWSKA KATARZYNA PPHU, Poznań
(znak słowno-graficzny)
LIFE SPaCE in good taste

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom, marketing
ukierunkowany, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów handlowych dla osób trzecich, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
usługi aukcyjne, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi lobbingu handlowego, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, usługi w zakresie nabywania
dla osób trzecich, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie stoisk handlowych, zarządzanie działalnością
gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług
na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, wyceny handlowe, pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi,
36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, inwestycje kapitałowe, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, transakcje finansowe, usługi finansowania, usługi związane z majątkiem nieruchomym, wycena
nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie
powierzchni biurowej, zarządzanie finansowe płatnościami w imieniu osób trzecich, zarządzanie nieruchomością,
37 nadzór budowlany, budownictwo, murarstwo, rozbiórka
budynków, tynkowanie, usługi dekarskie, usługi doradztwa budowlanego, usługi elektryczne, usługi hydrauliczne,
usługi porządkowania domów, wynajem sprzętu budowlanego, 42 opracowywanie projektów technicznych, projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz,
usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, 43 wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie
zakwaterowania na pobyt czasowy.
(210) 521413
(220) 2020 11 26
(731) ŁABA JAN EMMA STORE 1, Suchy Las
(540) (znak słowny)
(540) ZAŚNIK
(510), (511) 34 waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich.
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521450
(220) 2020 11 26
ADAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGRO GRA ADAMA
(210)
(731)

(531) 05.07.02, 16.01.04, 26.03.06, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje komputerowe, w tym: oprogramowanie i aplikacje pracujące w trybie
off-line i on-line, oprogramowanie i aplikacje pobierane
on-line z Internetu lub nagrane na elektronicznych lub magnetycznych nośnikach danych, oprogramowanie i aplikacje
umożliwiające przewodową lub bezprzewodową komunikacją pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, oprogramowanie i aplikacje służące do odbierania, nagrywania,
zapisywania, synchronizacji, przetwarzania, przechowywania,
odtwarzania i transmisji informacji, danych, dźwięków i obrazów, oprogramowanie i aplikacje umożliwiające połączenie
on-line z portalami internetowymi i bazami danych, oprogramowanie i aplikacje umożliwiające transfer danych, oprogramowania i aplikacji pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi oraz oprogramowanie i aplikacje służące do lokalizacji użytkowników, określania ich preferencji na podstawie
zebranych wcześniej danych, komunikowania ich ze sobą
oraz do synchronizacji i przewodowej lub bezprzewodowej transmisji informacji, danych, dźwięków i obrazów
do ich urządzeń i przyrządów elektronicznych, publikacje,
teksty, obrazy i prezentacje w postaci elektronicznej, w tym
materiały reklamowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
książki, podręczniki, czasopisma, biuletyny, prospekty, foldery,
prezentacje, broszury, ulotki, wizytówki, katalogi, kalendarze,
albumy, atlasy, rejestry, indeksy, raporty, skorowidze, afisze,
plakaty, repertuary i rozkłady godzinowe, zawiadomienia
i zaproszenia, bilety, bony i kupony, diagramy, mapy i plany,
obrazy, rysunki, fotografie, elektroniczne i magnetyczne nośniki danych, w tym płyty (dyski) CD i DVD, pamięci USB, karty
pamięci i dyski zewnętrzne, urządzenia i przyrządy elektroniczne, w tym przewodowe i bezprzewodowe urządzenia
i przyrządy elektroniczne, służące do odbierania, nagrywania,
zapisywania, synchronizacji, przetwarzania, przechowywania,
odtwarzania i transmisji informacji, danych, dźwięków i obrazów, w tym: serwery, komputery, laptopy, palmtopy, tablety,
telefony komórkowe, telefony przewodowe i bezprzewodowe, smartfony i wideofony, akcesoria do urządzeń i przyrządów elektronicznych służących do odbierania, nagrywania,
zapisywania, synchronizacji, przetwarzania, przechowywania,
odtwarzania i transmisji informacji, danych, dźwięków i obrazów, w tym baterie, pokrywy przedziałów na baterie, ładowarki do baterii i podstawki ładujące, zestawy samochodowe,
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zestawy słuchawkowe, słuchawki, mikrofony, przejściówki, stojaki biurkowe, podstawki dokujące, klawiatury, kable
do podłączenia do komputera, etui, torby, pokrowce i futerały, gry komputerowe w formie programów komputerowych
zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych,
pobieralne gry komputerowe, pobieralne gry wideo, gry
wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe],
gry komputerowe nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], gry interaktywne udostępniane przez komputer
lub platformą mobilną, komputerowe gry losowe, gry wideo
zaprogramowane i zawarte w kartridżach [oprogramowanie
komputerowe], gry komputerowe zaprogramowane i zawarte w kartridżach [oprogramowanie komputerowe], nagrane
dyski laserowe zawierające gry, nagrane płyty DVD zawierające gry, nagrane płyty CD zawierające gry, nagrane taśmy
wideo zawierające gry, publikacje elektroniczne zawierające
gry, urządzenia i przyrządy elektroniczne do grania w gry
komputerowe i gry wideo, audiowizualne zestawy słuchawkowe do grania w gry wideo i gry komputerowe, akcesoria
do urządzeń i przyrządów elektronicznych służących do grania w gry komputerowe i gry wideo, w tym baterie, pokrywy przedziałów na baterie, ładowarki do baterii i podstawki
ładujące, słuchawki, mikrofony, przejściówki, podstawki dokujące, kontrolery, dżojstiki, klawiatury, kable do podłączenia
do komputera i innych urządzeń elektronicznych, etui, torby,
pokrowce i futerały, 16 materiały drukowane, w tym papierowe materiały reklamowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, publikacje, książki, podręczniki, czasopisma, biuletyny,
prospekty, foldery, prezentacje, broszury, ulotki, katalogi, kalendarze, albumy, atlasy, rejestry, indeksy, raporty, skorowidze,
afisze, plakaty, drukowane repertuary i rozkłady godzinowe,
druki zawiadomień i zaproszeń, bilety, bony i kupony, wizytówki, artykuły papiernicze i artykuły biurowe z wyjątkiem
mebli, w tym: adresarki, płytki adresowe do adresarek, zeszyty,
notesy, bloczki do pisania, papeteria, papier listowy, koperty,
teczki, skoroszyty, segregatory, papierowe obwoluty i oprawy
na luźne kartki i na dokumenty, etykiety, nalepki, naklejki, kalkomanie, zakładki do książek, diagramy, mapy i plany, obrazy,
rysunki, fotografie, przezrocza, druki, odbitki i reprodukcje
graficzne, przybory do pisania, w tym: pióra, długopisy, flamastry, ołówki, ołówki automatyczne, zestawy przyborów do pisania, piórniki, etui na pióra i długopisy, podstawki do długopisów i ołówków, przyciski do papieru, uchwyty, pudełka
i stojaki na stemple, szyldy i tablice ogłoszeniowe z kartonu
lub papieru, opakowania papierowe, opakowania wykonane
z tworzyw sztucznych, pudełka kartonowe lub papierowe,
rury tekturowe, kosze i pojemniki na listy, kasetki na papeterię,
chorągiewki papierowe, statuetki z papieru maché.
(210)
(731)
(540)
(540)

521539
(220) 2020 12 01
KALINOWSKI KAROL, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
FORWARD PROJECT

(531) 26.03.06, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe.
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521604
(220) 2020 12 01
STASZCZAK WERONIKA GOSPODARSTWO ROLNE,
Łopiennik Dolny-Kolonia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ale Ziółko
(210)
(731)

(531) 05.03.14, 01.15.15, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 oleje roślinne do celów spożywczych, nasiona jadalne, nasiona przetworzone, nasiona ostropestu (mielone), suszona konopia siewna (cannabis sativa), olej z siemienia lnianego [jadalny], 30 herbaty, kwiaty i liście jako substytuty herbaty, suszona mięta, cząber, oregano, tymianek,
suszona melisa, herbata konopna (cannabis sativa), herbata
konopia-melisa, herbata konopia-mięta, herbata melisa-mięta, matcha konopna, kwiat konopi siewnej, herbata do zaparzania, majeranek, lubczyk, herbata w owocami liofilizowanymi, nasiona lnu do celów spożywczych dla ludzi, siemię
lniane do celów spożywczych dla ludzi, 31 nieprzetworzone
nasiona oleiste, świeże nasiona roślin strączkowych, nasiona
jadalne [nieprzetworzone], konopie, nieprzetworzone, nasiona konopi, konopie nieprzetworzone inne niż włókniny, susz
konopny nie do celów leczniczych, ziarna jadalne konopi
siewnej łuskane, ziarna jadalne konopi siewnej niełuskane,
nasiona czarnuszki, nasiona ostropestu, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna artykułów spożywczych, prowadzona stacjonarnie oraz za pośrednictwem sieci Internet.
(210) 521627
(220) 2020 12 01
(731) MUNDIVIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica
(540) (znak słowny)
(540) PATRIA
(510), (511) 33 wyroby alkoholowe, wina, wódki, koniaki, likiery, brandy, koktaile alkoholowe, spirytus.
(210)
(731)
(540)
(540)

521671
(220) 2020 12 02
JASKÓŁKA ADAM, Mysłowice
(znak słowno-graficzny)
PIZZERIA FALCON

(531) 03.07.01, 03.07.19, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 restauracje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktem i transportem, usługi barowe.
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(210) 521776
(220) 2020 12 05
(731) GAJ-OLSZEWSKA JUSTYNA, Przedbórz
(540) (znak słowny)
(540) OLTEX
(510), (511) 22 materiały do wyściełania i wypychania, nieprzetworzone włókna tekstylne i ich zamienniki, plandeki,
markizy, namioty i niedopasowane pokrycia, żagle, hamaki,
liny, pasy do podnoszenia z materiałów tekstylnych, paski
do zabezpieczania pakunków, 23 przędza i nici, 24 materiały tekstylne do filtrowania, tkaniny, materiały do filtrowania
z tekstylnych materiałów, materiały do filtrowania [tkaniny],
wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, tkaniny do filtrowania, 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy,
nakrycia głowy, obuwie, odzież, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, igły i szpilki entomologiczne, ozdoby do włosów, wałki do włosów,
artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy,
sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, zawieszki [nie biżuteria
ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków], 27 materiały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu,
pokrycia ścian i sufitów, 40 obróbka tekstyliów, skóry i futer.
521882
(220) 2020 12 07
WYGODA TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYGODA

(210)
(731)

(531) 01.03.02, 01.03.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 39 organizacja transportu osobowego na rzecz
osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, organizowanie
rejsów, pilotowanie, pojazdy (wypożyczanie), przechowywanie bagażu, przenoszenie, przewóz bagaży, rezerwacja
miejsc na podróż, rezerwacja transportu, transport, transport autobusowy, transport barkami, transport i przechowywanie odpadów, transport kolejowy, transport łodziami,
transport łodziami spacerowymi, transport morski, transport
pasażerski, transport promowy, transport rzeczny, udzielanie
wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży, usługi kierowców, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem,
usługi transportu samochodami silnikowymi, usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, wynajem
autokarów, wynajem łodzi, wynajem samochodów, wynajem statków powietrznych, wynajmowanie miejsc parkingowych, 41 informacja o edukacji, informacja o imprezach
rozrywkowych, informacja o rekreacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, nauka gimnastyki, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów
sportowych, planowanie przyjęć [rozrywka], prowadzenie
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wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness,
przekazywanie know-how [szkolenia], usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], 43 rezerwacja
miejsc w pensjonatach, rezerwacja miejsc w hotelach, usługi
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie
przyjazdami i wyjazdami], usługi rezerwacji pokojów, usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajmowanie sal na zebrania, 45 licencjonowanie własności intelektualnej.
(210)
(731)
(540)
(540)

521918
(220) 2020 12 08
BOMBA SYLWIA BOMBA MANAGEMENT, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Bomba BRAND

Nr ZT10/2021

mowych i miejsc na reklamę, tworzenie reklam i tekstów sponsorowanych, uaktualnianie materiału reklamowego, reklamy
korespondencyjne, prasowe, radiowe, telewizyjne, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
usługi programów promocyjnych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
usługi internetowego serwisu promocyjnego, usługi informacyjnego serwisu platformy internetowej w zakresie sprzedaży
towarów takich jak kosmetyki, meble, odzież, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, rekrutacja personelu, zarządzanie zbiorami informatycznymi.
(210)
(731)
(540)
(540)

521933
(220) 2020 12 09
FRĄCKOWIAK ANETA PRO-SPORT, Poznań
(znak słowno-graficzny)
loco

(531) 26.01.03, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.14, 26.01.16
(510), (511) 25 odzież sportowa, kurtki jako odzież sportowa, odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa].
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 3 kremy, emulsje, płyny, żele i oliwki do skóry, maseczki do twarzy, maseczki do peelingu, podkłady barwiące
(płyny, pasty, pudry), pudry do makijażu, pudry po kąpieli, pudry
higieniczne, mydła toaletowe, mydła dezodoryzujące, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, środki do kąpieli i pod prysznic
(sole, pianki, oliwki, żele), depilatory, dezodoranty i środki przeciw poceniu, środki do pielęgnacji włosów, środki do golenia
(kremy, pianki, płyny), środki do makijażu i demakijażu twarzy
i oczu, środki przeznaczone do ust, środki do pielęgnacji zębów
i jamy ustnej, środki do pielęgnacji i malowania paznokci, środki
do higieny intymnej, środki do opalania, środki samoopalające,
środki do rozjaśniania skóry, środki przeciw zmarszczkom, preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry, preparaty antycellulitowe, preparaty dla skóry trądzikowej i alergicznej, 20 meble,
meble biurowe, szkolne, wypoczynkowe, krzesła, kwietniki,
leżaki, komody, kontuary, ławki, etażerki, bufety, szafy, biblioteczki drewniane, łóżka, kanapy, fotele, karnisze do łóżka, karnisze do zasłon, parawany, półki meblowe, stoliki, stoły, szafki,
toaletki, wieszaki niemetalowe, 25 odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież skórzana, kurtki, koszule, kurtki
sportowe, spodnie, płaszcze, swetry, swetry rozpinane, bielizna,
bielizna termoaktywna, bikini, stroje kąpielowe, sukienki damskie, spódnice, czapki wełniane, czapki sportowe, bluzy, bluzy
dresowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, bluzy sportowe
z kapturem, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, poprzez e-sklepy, na aukcjach internetowych, za pomocą domów
sprzedaży wysyłkowej, sprzedaż katalogowa, sprzedaż on-line
towarów takich jak kosmetyki, meble, odzież, usługi w zakresie gromadzenia towarów takich jak kosmetyki, meble, odzież
w celu ich sprzedaży i umożliwienia ich swobodnego wyboru,
dekoracja wystaw sklepowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, badania
opinii publicznej, analizy i badania rynku, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, marketing, public
relations, reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie nośników rekla-

521965
(220) 2020 12 09
CIEŚLAK PAULINA, GRATKOWSKI MATEUSZ KOBE
SPÓŁKA CYWILNA, Jelenia Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMERICAN BURGER FRESH BEEF EST. 2015

(210)
(731)

(531) 03.04.13, 11.01.01, 27.05.01, 01.01.03
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
521966
(220) 2020 12 09
CIEŚLAK PAULINA, GRATKOWSKI MATEUSZ KOBE
SPÓŁKA CYWILNA, Jelenia Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

Nr ZT10/2021
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521967
(220) 2020 12 09
CIEŚLAK PAULINA, GRATKOWSKI MATEUSZ KOBE
SPÓŁKA CYWILNA, Jelenia Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nasza KUCHNIA POLSKA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
522003
(220) 2020 12 09
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) a b
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.03
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie w zakresie obsługiwania
sklepów, oprogramowanie do wspierania franczyzobiorców
w zarządzaniu sklepem, oprogramowanie do dokonywania
zakupów, oprogramowanie do zarządzania programami lojalnościowymi, 29 mięso i wyroby mięsne, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt, mleczne produkty spożywcze, oleje i tłuszcze jadalne,
nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin
strączkowych, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owady i larwy, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas,
potrawy gotowe, gotowe dania warzywne, gotowe dania
z mięsa, gotowe dania składające się głównie z mięsa, sałatki
gotowe, gotowe posiłki składające się głównie z ryb, placki
smażone, desery jogurtowe, desery mleczne, desery wykonane z produktów mlecznych, napoje mleczne, 30 dania gotowe i wytrawne przekąski, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty
i ciasteczka, cukierki, batony i guma do żucia, batony zbożowe i energetyczne, cukier, miód, cukry, naturalne słodziki,
polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody
spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, kawa, herbata, kakao
i namiastki tych towarów, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, ryż,
makaron, kluski, tapioka, sago, mąka, zbożowe produkty spożywcze, chleb, czekolada, melasa, drożdże, proszek do pie-
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czenia, przyprawy korzenne, zioła suszone, ocet, sosy, lód,
gotowe dania z ryżu, gotowe potrawy na bazie makaronu,
gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowy lunch w pudełku
składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw,
naleśniki, placki, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również
z mięsa, ryb lub warzyw, gotowe do spożycia puddingi, puddingi, tiramisu, gotowe desery [wyroby piekarnicze], sałatka
ryżowa, sałatka z makaronem, sałatka z makaronu typu rurki,
herbata mrożona, sernik, 31 surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, żywe zwierzęta, żywność i napoje
dla zwierząt, słód, 32 napoje bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, napoje na bazie orzechów i soi, aromatyzowane napoje gazowane, soki, wody, 33 napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa), alkohole wysokoprocentowe [napoje],
wino, cydr, wymieszane napoje alkoholowe, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej, następujących towarów: produkty chemiczne
przeznaczone dla przemysłu, nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania
i lutowania, substancje do garbowania skór zwierzęcych,
kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty
do wypełniania, kompost, nawozy, preparaty biologiczne
do użytku w przemyśle i nauce, farby, pokosty, lakiery, środki
zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, koloranty,
barwniki, tusze do drukowania, znakowania i rytowania, żywice naturalne w stanie surowym, metale w postaci folii
i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu
i sztuce, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wybielające i inne substancje
stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, preparaty do pielęgnacji zwierząt,
wosk krawiecki i szewski, środki ścierne i polerskie, sztuczne
rzęsy, oleje i smary przemysłowe, wosk, smary, mieszaniny
pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również
benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, energia elektryczna, produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego,
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty
dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze, środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały metalowe do celów budowlanych, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne i druty
z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu, kasy pancerne, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, drobne wyroby metalowe,
metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe
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konstrukcje i budynki przenośne, statuetki i dzieła sztuki
z metali nieszlachetnych, metalowe pojemniki i artykuły
do transportu i pakowania, maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory i dmuchawy, roboty przemysłowe,
generatory elektryczności, urządzenia do przenoszenia
i transportu, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące,
maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych,
obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy
sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów
lądowych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, inkubatory do jaj, automaty sprzedające, narzędzia i przyrządy
ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, broń boczna, z wyjątkiem broni palnej, ostrza (maszynki do golenia), ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt,
broń sieczna i obuchowa, sztućce i przybory do przygotowywania żywności będące nożami kuchennymi, przyborami
do cięcia i mielenia, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy
do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, podnośniki, narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach
awaryjnych i ratunkowych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne,
kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywania, ratowania życia i do celów dydaktycznych, urządzenia
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji
lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe,
czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, urządzenia
liczące, komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe,
skafandry dla nurków, maski do nurkowania, zatyczki do uszu
do nurkowania, zaciski do nosa dla nurków i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, urządzenia do gaszenia ognia, utrwalone na nośnikach
informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, aparatura,
urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia
optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt do nurkowania, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia
do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, pedały wah wah (kaczki), telefony, urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne
i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii,
urządzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane
dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami,
urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty
do ochrony słuchu, artykuły do karmienia i smoczki, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, artykuły antykoncep-
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cyjne, gadżety erotyczne, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: urządzenia i instalacje do oświetlania,
ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz do celów sanitarnych, przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, urządzenia do opalania się, instalacje i urządzenia
sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia
i konserwowania, do żywności i napojów, kominki, filtry
do użytku przemysłowego i domowego, instalacje do obróbki przemysłowej, urządzenia do ogrzewania i suszenia
do użytku osobistego, instalacje i urządzenia do suszenia,
instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, akcesoria
zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje jądrowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, zapalniczki i zapalarki, pojazdy i środki transportu, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie,
części i akcesoria do pojazdów, broń palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie, metale szlachetne, ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, perły oraz ich imitacje, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami
i ich imitacjami, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki,
kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, monety,
instrumenty muzyczne, statywy do nut i stojaki do instrumentów muzycznych, batuty dyrygenckie, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały do rysowania i materiały dla
artystów, pędzle do malowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych
do owijania i pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu,
modele architektoniczne, materiały i środki dla artystów
i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu
lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie
edukacyjne, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały drukowane, spinacze do pieniędzy,
jednorazowe produkty papierowe, książki, komiksy, nagrane
oprogramowanie gier komputerowych, kody do gier, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych
i obrazowych utrwalone na nośnikach, karty podarunkowe,
nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, gutaperka,
guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów, tworzywa
sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne,
elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, plomby, uszczelki i wypełnienia, artykuły i materiały izolacyjne
i zabezpieczające, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej,
następujących towarów: skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, parasolki i parasole, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt,
kijki marszowe i trekkingowe, materiały niemetalowe,
do użytku w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe,
do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki
przenośne, niemetalowe, pomniki niemetalowe, statuetki
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, meble i akcesoria meblowe wyposażenia
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domu, lustra, ramki obrazów, pojemniki, niemetalowe,
do przechowywania lub transportu, nieprzetworzone lub
półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa,
muszle, pianka morska, żółty bursztyn, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, kosze niemetalowe, beczki i beczułki niemetalowe, trumny i urny pogrzebowe, skrzynki
na listy niemetalowe, zamknięcia do pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, manekiny, manekiny krawiecki, drabiny i ruchome schody niemetalowe, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego,
przybory kuchenne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców,
noży i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli
malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt
do czyszczenia, nieprzetworzone lub półprzetworzone
szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, artykuły ogrodnicze, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, zastawa stołowa, przybory
kuchenne i pojemniki, przybory kosmetyczne i toaletowe,
usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: artykuły dla zwierząt, artykuły do pielęgnacji odzieży
i obuwia, liny i sznury, sieci, namioty i plandeki, markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, torby do transportu i przechowywania materiałów luzem, materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, przędza i nici dla
włókiennictwa, tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tkaniny, odzież, obuwie, nakrycia głowy,
koronki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy pasmanteryjne,
guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, ozdoby
do włosów, sztuczne włosy, dodatki do odzieży, artykuły
do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do włosów,
wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki
i sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, zawieszki (nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły
i szpilki entomologiczne, dywany, chodniki (kilimy), maty
i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg,
draperie ścienne, nietekstylne, pokrycia ścian i sufitów, gry,
zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły
i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki,
wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów:
mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, mięso i wędliny, ryby,
owoce morza i mięczaki, nieżywe, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona
roślin strączkowych), zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owady i larwy, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna i namiastki tych
towarów, ryż, makaron i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada,
lody, sorbety i inne jadalne lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, ocet, sosy i inne przyprawy, lód
(zamrożona woda), dodatki smakowe, wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty
pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety,
ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, pre-
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paraty do pieczenia i drożdże, surowe i nieprzetworzone
produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury,
surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce
i warzywa, świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, cebulki,
rozsady i nasiona do sadzenia, żywe zwierzęta, organizmy
do hodowli, żywność i napoje dla zwierząt, słód, płody rolne
i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze
dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej, następujących towarów: piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, tytoń i substytuty tytoniu, papierosy i cygara,
papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne dla palaczy,
przybory dla palaczy, zapałki, usługi franczyzowe związane
z pomocą dla firm, usługi doradcze w zakresie reklamy dla
franczyzobiorców, usługi franczyzowe związane z pomocą
w zakresie marketingu, pomoc w komercjalizacji produktu
w ramach kontraktu franczyzowego, 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, 36 wydawanie kart przedpłaconych i bonów, usługi
ubezpieczeniowe, usługi finansowe, pieniężne i bankowe,
przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych
i elektronicznych kart płatniczych, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi transmisyjne, zapewnianie dostępu do treści,
stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, organizacja
szkoleń, organizacja konferencji, umożliwianie dostępu
do publikacji elektronicznych, nie do pobrania, zapewnianie
dostępu do niepobieralnych publikacji elektronicznych poprzez portale internetowe, 42 usługi w zakresie technologii
informacyjnych, usługi naukowe i technologiczne, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi
projektowania, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, rozwój sprzętu komputerowego,
hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie sprzętu
i urządzeń komputerowych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, oprogramowanie komputerowe jako usługa (SaaS), oprogramowanie użytkowe jako
usługa (SaaS), oprogramowanie w zakresie obsługiwania
sklepów jako usługa (SaaS), oprogramowanie do wspierania
franczyzobiorców w zarządzaniu sklepem jako usługa (SaaS),
oprogramowanie do dokonywania zakupów jako usługa
(SaaS), oprogramowanie do zarządzania programami lojalnościowymi jako usługa (SaaS), 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, 45 usługi w zakresie potwierdzania tożsamości, uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości
osoby, usługi potwierdzania tożsamości, usługi prawne, licencjonowanie koncepcji franczyzowych, licencjonowanie
własności intelektualnej.
(210)
(731)

522045
(220) 2020 12 10
LANTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LANTRANS logisitic beyond expectation

(531) 26.04.16, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 logistyka transportu.
(210)
(731)
(540)
(540)

522066
(220) 2020 12 10
SWISS CONCEPT OÜ, Tallin, EE
(znak słowno-graficzny)
SWISS

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, bransoletki, breloczki do kluczy, budziki, chronografy, czasomierze (zegarki),
druciki z metali szlachetnych (biżuteria), kamienie jubilerskie,
kamienie półszlachetne, kasetki na biżuterię, kasetki do prezentacji wyrobów jubilerskich, kolczyki, koperty do zegarków, koraliki do wyrobu biżuterii, łańcuszki, łańcuszki do zegarków, mechanizmy do zegarów i zegarków, naszyjniki (biżuteria), obudowy zegarków, paski do zegarków, pierścionki
(biżuteria), przyrządy do mierzenia czasu, pudełka do eksponowania zegarków, spinki do mankietów, sprężyny do zegarków, stopery, szkła do zegarków, tarcze (zegarmistrzostwo),
wahadła (wytwarzanie zegarów i zegarków), wskazówki
do zegarków, zapięcia do biżuterii, zawieszki (biżuteria), zawieszki do breloków do kluczy, zegarki, zegarki na rękę, zegary i zegarki elektryczne i elektroniczne, zwijane etui na biżuterie, 35 dekoracja wystaw sklepowych, pośrednictwo handlowe, dystrybucja, usługi w zakresie prowadzenia sklepu
i/lub hurtowni z towarami wymienionymi w wykazie (zegarki, biżuteria, akcesoria).
522112
(220) 2020 12 12
HOMELAND REFLECTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przeworsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HR homeland reflections

(210)
(731)

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 obrazy i zdjęcia, druki w formie obrazów,
akwarele, akwaforty (grafiki), materiały drukowane, odbitki
artystyczne graficzne, fotografie [wydrukowane], reprodukcje graficzne, wydruki graficzne, plakaty, projekty graficzne
i plastyczne i artystyczne użytkowe, odbitki litograficzne,
ramki stojaki do obrazów i fotografii oraz reprodukcji graficznych, 35 dystrybucja i sprzedaż internetowa obrazów, zdjęć
i fotografii wydrukowanych wieloformatowych, reprodukcji
graficznych, wydruków graficznych, plakatów, projektów
graficznych i plastycznych i artystycznych użytkowych,
reprodukcji graficznych i litograficznych, ramek, stojaków
do obrazów i fotografii, udostępnianie informacji o działal-
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ności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 42 wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, projektowanie materiałów drukowanych,
opracowywanie produktów, projektowanie graficzne i plastyczne, projektowanie użytkowe i artystyczne.
522115
(220) 2020 12 13
ZIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowny)
(540) świstak
(510), (511) 5 żywność dietetyczna do celów leczniczych,
preparaty bakteryjne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, guma do żucia do celów medycznych, herbata lecznicza, plastry do celów leczniczych,
suplement diety do celów wspomagania leczenia, kultury
mikroorganizmów do celów leczniczych, preparaty z mikroorganizmów do celów leczniczych, napoje lecznicze, leki
wspierające, gałki dopochwowe, leki do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne do celów leczniczych lub diagnostycznych zawarte w tej klasie,
tampony menstruacyjne i podpaski, chusteczki nasączane
płynami farmaceutycznymi, środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia medycznego, 18 akcesoria podróżne, torby,
walizki, plecaki, torebki, etui na karty, etui na klucze, portfele,
parasole, laski, kijki marszowe i trekingowe, wyroby rymarskie, uprzęże, bicze, 25 odzież, podkoszulki, t-shirty, bluzy,
spodnie, kurtki, stroje kąpielowe, szaliki, odzież sportowa,
odzież gimnastyczna, bielizna wchłaniająca pot, opaski, rękawiczki, czapki, czapeczki z daszkiem, skarpety, obuwie, nakrycia głowy, paski, 35 dystrybucja materiałów reklamowych
i próbek, publikacja tekstów reklamowych, reklama internetowa, telewizyjna i prasowa, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, badania biznesowe, usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem internetu w zakresie produktów medycznych, farmaceutycznych,
wyrobów ze skóry, odzieży, obuwia, nakryć głowy, usługi
aukcyjne, usługi sprzedaży powierzchni reklamowej w internecie, usługi telemarketingu, 38 telekomunikacja, przesyłanie informacji, prowadzenie i administrowanie blogów,
udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego, łączność
i przesyłanie plików danych informacji obrazowej i tekstowej
poprzez sieci teleinformatyczne, łączność poprzez terminale komputerowe, przydzielanie dostępu do baz danych,
usługi agencji informacyjnych, udostępnianie forów internetowych, 41 informacja o rekreacji, informacja o imprezach
rozrywkowych, nauka gimnastyki, prowadzenie zajęć fitness,
44 usługi klinik medycznych, usługi solariów, usługi wizażystów, usługi chirurgii plastycznej, usługi salonów piękności,
usługi fizjoterapii.
(210)
(731)

522184
(220) 2020 12 15
OGRÓDEK DZIADUNIA CZESŁAW ŚLUSARCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Wąsosz Dolny
(540) (znak słowny)
(540) OGRÓDEK DZIADUNIA
(510), (511) 29 przetwory warzywne, przetwory owocowe,
sałatki warzywne, sałatki owocowe, soki warzywne i owocowe do gotowania, kompoty owocowe, sosy do sałatek,
owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, pikle,
składniki warzywne do sporządzania zup, galaretki owocowe, konfitury, dżemy, potrawy z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, owoców i warzyw, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje
(210)
(731)

Nr ZT10/2021
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i tłuszcze jadalne, żywność dietetyczna i artykuły spożywcze,
żywność i artykuły spożywcze z dodatkiem witamin, składników mineralnych oraz innych środków wspomagających
funkcjonowanie poszczególnych narządów człowieka, bakalie i ich mieszanki, kandyzowane skórki z owoców, 30 ocet,
majonez, musztarda, keczup, chrzan, przyprawy, sól, sosy
przyprawowe, sosy warzywne, sosy do sałatek, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze i ciastkarskie, desery, wyroby
i potrawy na bazie mąki, makaron i potrawy na bazie makaronu, ryż i potrawy na bazie ryżu, kasze i potrawy na bazie
kasz, herbaty, produkty i napoje na bazie herbat, 32 ekstrakty
i wyciągi owocowe i warzywne, soki owocowe i warzywne,
syropy do napojów, nektary owocowe i warzywne.
522225
(220) 2020 12 14
ZAWADZKI MAREK ZAKŁAD HANDLOWO-PRODUKCYJNY ZAWMARK, Mariantów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAWMARK
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 beton, betonowe elementy budowlane, żwir.
(210)
(731)
(540)
(540)

522226
(220) 2020 12 14
CZECH REMIGIUSZ, Ciężków
(znak słowno-graficzny)
KENNEL CLUB KC

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.11
(510), (511) 16 Kalendarze drukowane, Plakaty reklamowe,
35 Publikacja reklam, Usługi reklamowe, Produkcja reklam,
Agencje reklamowe, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi
reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, Dostarczanie informacji handlowych
za pośrednictwem komputerowej bazy danych, Prowadzenie rejestru ras psów, Usługi reklamowe na rzecz innych,
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi
reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje,
Usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu reklamowego i powierzchni reklamowych, Usługi reklamowe w celu
zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii
społecznych, 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, Prowadzenie rejestrów i księgi
rodowodowej psów, Wydawanie metryk psów, Rejestracja
i dokumentacja genealogii poszczególnych psów rasowych,
zmian ich właścicieli, osiągnięć na wystawach, 39 Transport
zwierząt domowych, 41 Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych,
Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych,
Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek
i czasopism w Internecie, Wydawanie czasopism, Wydawanie gazet, Wydawanie biuletynów, Wydawanie czasopism
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i książek w postaci elektronicznej, Wydawanie audiobooków,
Zapewnianie instruktażu dla niepełnosprawnych, Usługi
edukacyjne dotyczące zdrowia, Nauczanie w zakresie zdrowia, Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Usługi szkoleniowe
w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, 42 Dostarczanie informacji i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej
on-line z możliwością wyszukiwania, 44 Weterynaryjne usługi doradcze, Udzielanie informacji dotyczących usług weterynaryjnych, Usługi chirurgii weterynaryjnej, Usługi informacji weterynaryjnej świadczone za pośrednictwem Internetu,
Usługi hodowli psów rasowych, Udzielanie informacji dotyczących usług weterynaryjnych, Doradztwo medyczne w zakresie wybierania psa pomocnika osoby niepełnosprawnej,
45 Usługi odnajdywania zaginionych psów, Porady prawne
i zastępstwo procesowe, Usługi informacji prawnej, Usługi
wsparcia prawnego, Usługi w zakresie pomocy prawnej.
522274
(220) 2020 12 16
YAMLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) YAMLY
(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety, preparaty dietetyczne i odżywcze, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, odżywcze
mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków,
29 konserwowane, mrożone, liofilizowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, przetwory owocowe i warzywne, batony
na bazie orzechów, batony na bazie nasion, batony na bazie
owoców, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie orzechów, roślinne substytuty mleka,
sery na bazie roślinnych substytutów mleka, przetwory mleczne na bazie roślinnych substytutów mleka, gotowe dania na bazie produktów mlecznych z substytutów mleka, mleko kokosowe, mleko sojowe, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko
ryżowe, mleko z orzeszków ziemnych, gotowe dania na bazie
owoców i warzyw, chipsy ziemniaczane, chipsy warzywne,
chipsy owocowe, pasty owocowe i warzywne, pasty na bazie
orzechów, pasty na bazie ziaren, pasty na bazie produktów
mlecznych z substytutów mleka, napoje na bazie substytutów
mleka, tłuszcze roślinne, nasiona jadalne, orzechy jadalne, orzechy suszone, orzechy przetworzone, zupy, falafel, wegańskie zamienniki mięsa, kotlety sojowe, kotlety z tofu, burgery roślinne,
kiełbaski wegańskie i wegetariańskie, wędliny wegetariańskie
i wegańskie, pasztety wegetariańskie i wegańskie, nuggetsy
wegetariańskie i wegańskie, kotlety na bazie przetworzonych
roślin, produkty roślinne w postaci analogicznej do mięsa, sałatki owocowe, sałatki warzywne, hummus, tofu, tempeh, seitan,
roślinne zamienniki jajek w proszku, wszystkie wyżej wymienione towary także jako wegetariańskie i wegańskie, 30 batony
zbożowe, batony proteinowe, ciasta, ciastka, lody, czekolada,
czekolada pitna, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż albo makaron, gotowe dania na bazie produktów
zbożowych, także z dodatkiem owoców lub warzyw, kasze, wyroby piekarnicze i cukiernicze w postaci mieszanek do użytku
domowego, krakersy ryżowe, płatki kukurydziane, majonez,
muesli, pasta migdałowa, pasta z soi [przyprawy], pasty na bazie
czekolady, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, sos
sojowy, sosy [przyprawy], sosy sałatkowe, wyroby cukiernicze,
pieczywo chrupkie, wafle ryżowe, ciasto do pizzy, tortille, cukier
roślinny, makarony, mąki, chrupki śniadaniowe, pasty na bazie
czekolady i kakao, desery na bazie czekolady, desery na bazie
tapioki, desery na bazie kakao, napoje na bazie kakao, napoje
na bazie czekolady, napoje na bazie herbaty, herbata, herbata
mrożona, wszystkie wyżej wymienione także jako wegetariańskie i wegańskie, 32 napoje owocowe, napoje warzywne, soki
(210)
(731)
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owocowe, soki warzywne, lemoniada, napoje bezalkoholowe,
napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje sportowe
wzbogacane proteinami, woda do picia, woda mineralna, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie
soi, inne niż substytuty mleka.

Nr ZT10/2021

522310
(220) 2020 12 17
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ- INSTYTUT
PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) obuwie dla diabetyków
(210)
(731)

522275
(220) 2020 12 16
YAMLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YAMLY
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety, preparaty dietetyczne i odżywcze, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, 29 konserwowane, mrożone, liofilizowane, suszone i gotowane owoce
i warzywa, przetwory owocowe i warzywne, batony na bazie
orzechów, batony na bazie nasion, batony na bazie owoców,
przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie orzechów, roślinne substytuty mleka, sery na bazie roślinnych substytutów mleka, przetwory mleczne na bazie
roślinnych substytutów mleka, gotowe dania na bazie produktów mlecznych z substytutów mleka, mleko kokosowe, mleko sojowe, mleko migdałowe, mleko owsiane, mleko ryżowe,
mleko z orzeszków ziemnych, gotowe dania na bazie owoców
i warzyw, chipsy ziemniaczane, chipsy warzywne, chipsy owocowe, pasty owocowe i warzywne, pasty na bazie orzechów,
pasty na bazie ziaren, pasty na bazie produktów mlecznych
z substytutów mleka, napoje na bazie substytutów mleka, tłuszcze roślinne, nasiona jadalne, orzechy jadalne, orzechy suszone,
orzechy przetworzone, zupy, falafel, wegańskie zamienniki mięsa, kotlety sojowe, kotlety z tofu, burgery roślinne, kiełbaski wegańskie i wegetariańskie, wędliny wegetariańskie i wegańskie,
pasztety wegetariańskie i wegańskie, nuggetsy wegetariańskie
i wegańskie, kotlety na bazie przetworzonych roślin, produkty
roślinne w postaci analogicznej do mięsa, sałatki owocowe, sałatki warzywne, hummus, tofu, tempeh, seitan, roślinne zamienniki jajek w proszku, wszystkie wyżej wymienione towary także
jako wegetariańskie i wegańskie, 30 batony zbożowe, batony
proteinowe, ciasta, ciastka, lody, czekolada, czekolada pitna,
dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż albo
makaron, gotowe dania na bazie produktów zbożowych, także
z dodatkiem owoców lub warzyw, kasze, wyroby piekarnicze
i cukiernicze w postaci mieszanek do użytku domowego, krakersy ryżowe, płatki kukurydziane, majonez, muesli, pasta migdałowa, pasta z soi [przyprawy], pasty na bazie czekolady, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, sos sojowy, sosy
[przyprawy], sosy sałatkowe, wyroby cukiernicze, pieczywo
chrupkie, wafle ryżowe, ciasto do pizzy, tortille, cukier roślinny,
makarony, mąki, chrupki śniadaniowe, pasty na bazie czekolady i kakao, desery na bazie czekolady, desery na bazie tapioki,
desery na bazie kakao, napoje na bazie kakao, napoje na bazie
czekolady, napoje na bazie herbaty, herbata, herbata mrożona,
wszystkie wyżej wymienione towary także jako wegetariańskie i wegańskie, 32 napoje owocowe, napoje warzywne, soki
owocowe, soki warzywne, lemoniada, napoje bezalkoholowe,
napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje sportowe
wzbogacane proteinami, woda do picia, woda mineralna, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie
soi, inne niż substytuty mleka.

(531) 02.09.19, 26.11.07, 26.11.02, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 obuwie, 42 badania naukowe i przemysłowe,
ekspertyzy, usługi inżynierskie w zakresie ocen, opinii, badań,
sporządzanie raportów, testowanie materiałów.
522326
(220) 2020 12 16
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BUDMAT
SPÓŁKA JAWNA TADEUSZ ROZMUS JÓZEF MAŁYSZ,
Zamość
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rozvita

(210)
(731)

(531) 05.07.13, 05.07.22, 26.02.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 suszone owoce i warzywa, suszone frytki
jabłkowe, suszona kostka jabłkowa, suszone chipsy jabłkowe,
przekąski z owoców.
(210)
(731)
(540)
(540)

522327
(220) 2020 12 16
DĄBROWSKI ADRIAN ADT TUNING, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
P EQueen

(531) 03.03.01, 03.03.17, 24.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, bryczesy, nakrycia głowy,
bielizna wchłaniająca pot, plastrony, koszule, czapraki okrycia wierzchnie, 28 artykuły sportowe, w tym sprzęt do jazdy
konnej.

Nr ZT10/2021
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522367
(220) 2020 12 18
JURPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JURPOL SZYBY SAMOCHODOWE
(210)
(731)

(531) 26.04.18, 26.04.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 przednie lub tylne szyby do pojazdów, pióra wycieraczek do przedniej szyby do pojazdów, przednie
szyby samochodowe, szyby do pojazdów, szyby do pojazdów [przednie], daszki na przednie szyby [części do pojazdów], szyby do pojazdów z wbudowanymi antenami
do odbioru sygnałów radiowych, szyby przednie [części
pojazdów lądowych], szyby przednie do pojazdów, szyby
przednie do pojazdów lądowych, tylne szyby do pojazdów, szyby tylne samochodowe, szyby przednie pojazdów,
szyby przednie do samochodów, szyby przednie [do pojazdów], 21 szyby do pojazdów (szkło na -) [półprodukty],
szyby, szkło na szyby [nie do budownictwa], szkło na szyby
do pojazdów [półfabrykaty], szkło na szyby do pojazdów
[półprodukty], szkło na szyby do pojazdów, pojazdy (szkło
na szyby -) [półfabrykaty].
522387
(220) 2020 12 18
INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 07.01.06, 29.01.12
(510), (511) 16 publikacje i materiały drukowane, broszury, czasopisma, gazety, książki, podręczniki, afisze, plakaty,
albumy, almanachy, atlasy, kalendarze, katalogi, mapy, plansze, plany, prospekty, 35 analizy gospodarczo-społeczne,
analizy w zakresie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, badania ekonomiczne, badania opinii publicznej,
sondaże, badania rynku, badania i ekspertyzy w zakresie
działalności gospodarczej, badania i ekspertyzy w zakresie
gospodarki rynkowej, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwami,
działalność think tank’ów w zakresie tematyki gospodarczo-finansowej i społecznej, usługi agencji reklamowych, organizowanie wystaw i targów handlowych i reklamowych,
41 organizacja konferencji, kongresów, debat, dyskusji, forów wymiany opinii, poglądów i doświadczeń, sympozjów,
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seminariów, zjazdów, działalność edukacyjna i szkoleniowa,
opracowywanie materiałów edukacyjnych, działalność wydawnicza, publikowanie materiałów i tekstów innych niż
reklamowe, publikowanie elektroniczne on-line, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie wystaw
kulturalnych i edukacyjnych, 42 badania naukowo-techniczne, usługi badawczo-rozwojowe, analizy i ekspertyzy
techniczne, usługi w zakresie projektowania technicznego,
usługi w zakresie doradztwa technicznego, programowanie
komputerów, doradztwo w zakresie ochrony środowiska,
hosting infrastruktury sieciowej on-line na rzecz osób trzecich do celów prowadzenia interaktywnych debat, dyskusji,
wymiany opinii, poglądów i doświadczeń, 45 usługi w zakresie organizowania debat i dyskusji publicznych, usługi w zakresie organizowania negocjacji i konsultacji społecznych,
usługi serwisów społecznościowych on-line, opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie spraw publicznych, usługi
lobbingowe w zakresie spraw gospodarczych i społecznych,
usługi w zakresie nawiązywania współpracy międzynarodowej na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie monitorowania
i oceny działalności władz i urzędów, badania i doradztwo
prawne, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, zarządzanie własnością intelektualną, licencjonowanie własności intelektualnej, usługi w zakresie tworzenia projektów aktów prawnych oraz ich wnoszenia do władz i urzędów.
522394
(220) 2020 12 18
INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EUROPEAN FINANCIAL CONGRESS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.07, 29.01.13
(510), (511) 16 publikacje i materiały drukowane, broszury,
czasopisma, gazety, książki, podręczniki, afisze, plakaty, albumy, almanachy, atlasy, kalendarze, katalogi, mapy, plansze,
plany, prospekty, 35 analizy gospodarczo-społeczne, analizy
w zakresie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, badania ekonomiczne, badania opinii publicznej, sondaże, badania rynku, badania i ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, badania i ekspertyzy w zakresie gospodarki
rynkowej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwami, działalność
think tank’ów w zakresie tematyki gospodarczo-finansowej
i społecznej, usługi agencji reklamowych, organizowanie
wystaw i targów handlowych i reklamowych, 41 organizacja konferencji, kongresów, debat, dyskusji, forów wymiany
opinii, poglądów i doświadczeń, sympozjów, seminariów,
zjazdów, działalność edukacyjna i szkoleniowa, opracowywanie materiałów edukacyjnych, działalność wydawnicza,
publikowanie materiałów i tekstów innych niż reklamowe,
publikowanie elektroniczne on-line, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie wystaw kulturalnych
i edukacyjnych, 42 badania naukowo-techniczne, usługi badawczo-rozwojowe, analizy i ekspertyzy techniczne, usługi
w zakresie projektowania technicznego, usługi w zakresie
doradztwa technicznego, programowanie komputerów, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, hosting infrastruk-
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tury sieciowej on-line na rzecz osób trzecich do celów prowadzenia interaktywnych debat, dyskusji, wymiany opinii,
poglądów i doświadczeń, 45 usługi w zakresie organizowania debat i dyskusji publicznych, usługi w zakresie organizowania negocjacji i konsultacji społecznych, usługi serwisów
społecznościowych on-line, opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie spraw publicznych, usługi lobbingowe w zakresie spraw gospodarczych i społecznych, usługi w zakresie
nawiązywania współpracy międzynarodowej na rzecz osób
trzecich, usługi w zakresie monitorowania i oceny działalności władz i urzędów, badania i doradztwo prawne, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, zarządzanie własnością intelektualną, licencjonowanie własności intelektualnej,
usługi w zakresie tworzenia projektów aktów prawnych oraz
ich wnoszenia do władz i urzędów.
(210)
(731)
(540)
(540)

522424
(220) 2020 12 18
RETTER WŁADYSŁAW, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
W. RETTER OLIGOMED

Nr ZT10/2021

dycznych, sole wód mineralnych, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy witaminowe w postaci
plastrów, szampony lecznicze, środki do oczyszczania powietrza, środki przeciw poceniu stóp, środki odkażające, środki
wspomagające odchudzanie, zioła lecznicze, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 35 usługi reklamowe,
dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów w celach handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych, Internetu, sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów kosmetycznych, produktów farmaceutycznych,
środków dezynfekcyjnych, suplementów diety, preparatów
witaminowych, dietetycznych, preparatów wspomagających
odchudzanie, środków do zwalczania robactwa, fungicydów
i herbicydów, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu wyrobów kosmetycznych, produktów farmaceutycznych, środków dezynfekcyjnych, suplementów diety,
preparatów witaminowych, dietetycznych, środków wspomagających odchudzanie, środków do zwalczania robactwa,
fungicydów i herbicydów.
522434
(220) 2020 12 18
AQUA NATURAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołaczkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICE CRUSH
(210)
(731)

(531) 26.02.19, 26.11.13, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, kremy kosmetyczne,
mleczka kosmetyczne, balsamy kosmetyczne, dezodoranty
osobiste, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne, wody toaletowe, kremy, mleczka i balsamy do ciała,
maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci,
lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, olejki perfumeryjne, toniki, żele, preparaty do kąpieli, preparaty do makijażu,
preparaty kosmetyczne wyszczuplające, olejki eteryczne,
perfumy, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy-make-up, kremy do rąk, tusze do rzęs, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, mydła w kostce, w płynie, w żelu,
pasty, płyny, proszki do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów
medycznych, preparaty do ciała o działaniu leczniczym, antyseptyki, preparaty do celów leczniczych, antybakteryjne
środki do mycia rąk, białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, medyczne środki opatrunkowe, detergenty do celów medycznych, dezodoranty inne niż dla ludzi i zwierząt,
żywność dietetyczna przystosowana do celów medycznych,
żywność dla niemowląt, guma do żucia do celów medycznych, herbaty lecznicze ziołowe, kleje do protez zębowych,
kompresy, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze preparaty
do włosów, lecznicze preparaty do czyszczenia zębów, maści
do celów farmaceutycznych, maści do leczenia oparzeń słonecznych, mleko w proszku dla niemowląt, mydła antybakteryjne i dezynfekcyjne, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, preparaty do kąpieli do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciw oparzeniom słonecznym, preparaty witaminowe,
produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów
dietetycznych lub medycznych, sole do kąpieli do celów me-

(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 34 ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, papierosy elektroniczne, papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych,
inne niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące do tytoniu,
inne niż olejki eteryczne, waporyzatory dla palaczy, zioła
do palenia.
522495
(220) 2020 12 22
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
MAREKS ANETA JANECKA, MAREK JANECKI,
SPÓŁKA JAWNA, Modlnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAREK’S
(210)
(731)

(531) 26.11.99, 27.05.01, 26.04.16, 29.01.13
(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.

Nr ZT10/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

522556
(220) 2020 12 23
ALKEMIE GROUP 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) MomMe zimowy krem do zadań specjalnych
(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.

(540) N KUBATURA

522557
(220) 2020 12 23
ALKEMIE GROUP 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zimowy krem do zadań specjalnych

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

(210)
(731)

(210)
(731)
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 42 projektowanie budowlane: przemysłowe,
biurowe, wielorodzinne, jednorodzinne, obiektów sportowych, 44 projektowanie urbanistyczne-zagospodarowania
terenu, terenów zielonych.
(551) wspólne prawo ochronne
522913
(220) 2021 01 07
MARYNOWSKI PAWEŁ, Kielce
(znak słowno-graficzny)
BACK TO PRL ZAPIECKANKI FIRMA BIDNA ALE
SOLIDNA BACK TO PRL

(531) 01.17.11, 24.09.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 bary, bary szybkiej obsługi [snack-bary], dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, przygotowywanie posiłków i napojów, restauracje
oferujące dania na wynos, serwowanie jedzenia i napojów,
usługi barów i restauracji, usługi mobilnych restauracji, usługi
restauracji fast-food, usługi restauracyjne.

(531) 01.15.17, 02.05.03, 03.07.24, 03.01.08, 27.05.01, 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.
522841
(220) 2021 02 16
SIEGER AGNIESZKA INDYWIDUALNA PRAKTYKA
LEKARSKA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) 3ORTHO
(510), (511) 10 Aparaty ortodontyczne.
(210)
(731)

522869
(220) 2021 01 04
NAPIÓRKOWSKI ADAM, Białystok;
ANTONOWICZ JAKUB, Zaścianki
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

522914
(220) 2021 01 07
ELITE PARTNERS LOGISTICS 2 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELITE LOGISTICS
(210)
(731)

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 udostępnianie miejsc na reklamy w budowanych i administrowanych budynkach mieszkalnych,
biurowych, magazynowych, przemysłowych, garażowych,
rekreacyjno - sportowych i w budowlach użyteczności publicznej, 36 usługi deweloperskie i inwestycyjne takie jak:
zakupy nieruchomości, uzyskiwanie wymaganych zezwoleń na budowę, finansowanie inwestycji ze źródeł własnych
i kredytów bankowych, komercjalizacja nieruchomości, wynajmowanie budynków mieszkalnych, biurowych oraz powierzchni w tych obiektach, rozliczenia finansowe transakcji
związanych z kupnem, sprzedażą i wynajmem nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 37 usługi budowlane
w zakresie budowy budynków mieszkalnych, biurowych,
magazynowych, przemysłowych, garażowych, rekreacyjno-sportowych, usługi budowlane w zakresie budowli uży-
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teczności publicznej takich jak: drogi dojazdowe, centrale
telefoniczne, zbiorniki wody retencyjnej, nadzór budowlany,
39 wynajmowanie budynków garażowych i miejsc parkingowych, hal i obiektów produkcyjnych, magazynowych oraz
powierzchni w tych obiektach, 42 projekty architektoniczne.
522923
(220) 2021 01 07
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda Milky Primer
(510), (511) 3 bazy pod makijaż.
(210)
(731)

522927
(220) 2021 01 07
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda Sweet Lips
(510), (511) 3 niemedyczne kosmetyki do pielęgnacji ust.
(210)
(731)

(210) 522944
(220) 2021 01 07
(731) MRYC MAREK, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) MM NIERUCHOMOŚCI
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
522950
(220) 2021 01 07
SWATEK-WELGRYN MARZENA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWE ARTMEDAL II,
Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTMEDAL
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 amulety [biżuteria], biżuteria, breloczki do kluczy [ozdoby], chowane breloki, dzieła sztuki z metali szlachetnych, medale, medaliony, metale szlachetne nieprzetworzone
lub półprzetworzone, monety, monety do kolekcjonowania,
ozdoby [biżuteria], odznaki pamiątkowe, odznaki z metali szlachetnych, szpilki ozdobne, sztabki metali szlachetnych, żetony
miedziane, 16 adresarki, afisze, plakaty, albumy kolekcjonerskie,
albumy na monety, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, atlasy,
bloczki do pisania, broszury, chorągiewki papierowe, chromolitografie, druki litograficzne, emblematy papierowe, etykiety
nie z materiału tekstylnego, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, formularze [blankiety, druki], fotografie, fotograwiura,
gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, kleje do papieru lub do użytku domowego, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z kartonu lub papieru,
książki, litograficzne dzieła sztuki, mapy, materiały do introligatorstwa, materiały do modelowania, materiały do rysowania,
materiały drukowane, materiały edukacyjne i instruktażowe,
materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania]
z papieru lub kartonu, materiały piśmienne, matryce, naklejki
[kalkomanie], nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki,
notesy, obrazy, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], osłony z papieru na doniczki, papier i karton, papierowe obrusy,
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pieczątki kauczukowe, pieczątki odciskowe, pieczątki pamiątkowe [plomby], pieczęcie papierowe w kształcie tarczy, plansze, płytki grawerskie, plany, podstawki papierowe, prospekty,
przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, pudełka kartonowe lub papierowe, reprodukcje graficzne, stemple do pieczętowania, stemple do znakowania, suche kalkomanie, usuwalne znaczki (stemple), zakładki do książek, zestawy piśmienne, zeszyty, 40 chromowanie, cynowanie,
galwanizacja, grawerowanie, introligatorstwo, niklowanie, odlewanie metali, obróbka metali, platerowanie, powlekanie galwaniczne, pozłacanie, srebrzenie, tłoczenie metalu, trawienie
[wytrawianie], usługi drukowania, wytłaczanie znaków.
522991
(220) 2021 01 08
LEWCZUK SŁAWOMIR SL EXPRESS - SŁAWOMIR
LEWCZUK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SL EXPRESS
(210)
(731)

(531) 24.15.01, 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 czyszczenie pojazdów, konserwacja i naprawa pojazdów silnikowych, mycie pojazdów, polerowanie pojazdów, usługi napraw awarii pojazdów, instalacja, konserwacja naprawa maszyn, wulkanizacja opon (naprawa), 39 dostarczanie korespondencji, przesyłek, dostarczanie kwiatów,
dostarczanie paczek, dostarczanie towarów (zaopatrzenie),
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie,
fracht, fracht (przewóz towarów), pośrednictwo frachtowe,
informacje o transporcie, usługi kierowców, wypożyczanie
lodówek, logistyka, magazynowanie, informacja o magazynowaniu, maklerstwo transportowe, transport mebli, wynajmowanie miejsc parkingowych, pakowanie produktów,
pakowanie towarów, prowadzenie parkingów, przenoszenie,
przewóz bagaży, przeprowadzki, przewożenie ładunków,
przewóz samochodami ciężarowymi, rezerwacja transportu, rozładunek, transport samochodowy, transport sanitarny, składowanie, składowanie towarów, spedycja, transport,
transport samochodami opancerzonymi, usługi kurierskie.
522996
(220) 2021 01 09
GÓRALCZYK ROBERT TAPICERSTWO-STOLARSTWO-HANDEL ROBERT GÓRALCZYK, GALERIA WNĘTRZ
146, Kalwaria Zebrzydowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GALERIA WNETRZ 146 meble - dodatki

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 meble, materace, stoiska wystawowe, półki,
stojaki, lustra (jako meble), ramy do obrazów, palety transportowe niemetalowe, rolety okienne, tablice ogłoszeniowe,
wyroby stolarskie, chodziki dla dzieci, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, kadzie drewniane
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do zlewania wina, urny pogrzebowe, pościel (prócz bielizny
pościelowej), kosze do noszenia dzieci, 35 sprzedaż: mebli,
materacy, stelaży, stoisk wystawowych, artykułów i akcesoriów wyposażenia biur, artykułów biurowych, półek, stojaków, luster, ram do obrazów, palet transportowych, rolet
okiennych, tablic ogłoszeniowych, wyrobów stolarskich,
chodzików dla dzieci, wykończeniowych elementów z tworzyw sztucznych do mebli, elementów służących do dekoracji wnętrz, kadzi drewnianych do zlewania wina, urn, pościeli, pojazdów dla dzieci, artykułów do konserwacji mebli,
dywanów, pokryć podłogowych, parkietów, paneli, desek,
wykładzin, pokryć ściennych w tym tapet i oklein ściennych,
farb, żaluzji, artykułów tekstylnych, sprzętu oświetleniowego w tym lamp, żyrandoli, abażurów, artykułów wyposażenia wnętrz, sprzętu AGD, RTV, komputerowego, materiałów
w tym materiałów tapicerskich, skór obiciowych, stoisk wystawowych, materiałów budowlanych, artykułów instalacyjnych, usługi prowadzenia przedstawicielstwa handlowego
podmiotów zagranicznych, usługi agencji importowo-eksportowej, usługi marketingowe i promocyjne, organizowanie wystaw w celach handlowych i promocyjnych, wydawanie materiałów reklamowych, wypożyczanie mebli, sprzętu
biurowego, sprzętu AGD, stoisk wystawowych, elementów
dekoracji wnętrz, usługi zarządzania przedsiębiorstwem,
administrowanie działalnością handlową i gospodarczą, prace biurowe, usługi reklamowe na rzecz promocji e-handlu
(e-commerce), reklama internetowa, reklama on-line za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej i komputerowej, doradztwo i pośrednictwo w sprawach personelu, wycena mebli, sprzętu biurowego, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, dekorowanie
wystaw, 42 projektowanie mebli.
(210)
(731)
(540)
(540)

523049
(220) 2021 01 11
STĘPIEŃ EMIL, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Ent One Investments

(531) 26.04.01, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(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, 35 reklama, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszech-
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nianie 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 badania opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi kompanii holdingowej:
zarządzanie przedsiębiorstwami, doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie reklamy, 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 ze szkła i porcelany, zabawki, zegary
ścienne, zegarki, znaczki z logo, 36 usługi w zakresie pozyskiwania funduszy, organizowanie działań mających na celu
zbieranie funduszy na cele biznesowe, zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi, usługi kompanii holdingowej:
zarządzanie majątkiem, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie finansami, tworzenie kapitału wspólnego, rozliczenia finansowe transakcji, udzielanie gwarancji finansowych,
finansowanie filmów, organizowanie finansowania filmów,
pozyskiwanie finansowania dla filmów i programów telewizyjnych, pozyskiwanie finansowania dla projektów sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, sponsoring finansowy
i finansowanie filmów, usługi finansowe związane z finansowaniem nadawania, usługi w zakresie wyceny własności intelektualnej, w tym wyceny filmów i twórczości audiowizualnej, 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, roz-
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powszechnianie 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 on-line, 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 on-line, 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 on-line treści audio, wideo
i multimedialnych nie do pobrania, usługi rozrywkowe udostępniane dzięki strumieniom on-line, 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 i 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, 45 usługi dotyczące licencji w zakresie rozrywki, filmu, telewizji i muzyki, usługi dotyczące licencji w zakresie
gier wideo i mediów interaktywnych, wykorzystywanie
praw do transmisji i nadawania, wykorzystanie praw do filmu, audio, wideo i produkcji muzycznych, wykorzystywanie
praw do przedstawiania, licencjonowanie i eksploatacja
praw własności przemysłowej, zarządzanie prawami własności intelektualnej, doradztwo dotyczące licencjonowania
własności intelektualnej.
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(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, żywice syntetyczne w stanie surowym [nieprzetworzone], tworzywa sztuczne w stanie
surowym [nieprzetworzone], kleje i zaprawy klejowe, kleje
do mocowania okładzin i wykładzin, środki impregnujące,
środki konserwujące do betonu (z wyjątkiem farb i olejów),
chemiczne środki konserwujące do powierzchni budynków, konstrukcji kamiennych, murów inne niż farby lub oleje, preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych [przemysłowych], produkty do spoinowania
okładzin i wykładzin, silikony i masy [mieszanki] uszczelniające, szczeliwa do [uszczelniania powierzchni] połączeń:
preparaty do nadawania nieprzepuszczalności wyrobów
cementowych i ceramicznych, dodatki chemiczne do gipsu, anhydryt w postaci kamienia, szpachlówki, silikony,
masy uszczelniające, spoiwa na bazie kauczuku do użytku
przemysłowego, kleje na bazie kauczuku do użytku przemysłowego, roztwory kauczukowe, 2 farby, lakiery, pokosty,
środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno,
barwniki, zaprawy farbiarskie, pokrywające powierzchnie
dekoracyjne i ochronne kompozycje trwałe lub tymczasowe, podkłady, szpachlówki, powłoki gruntowe, środki zabezpieczające przed niszczeniem mury i inne materiały,
wszystkie w formie preparatów proszkowych, płynnych,
półpłynnych i rozpylanych oraz rozcieńczalniki do powyższych związków i preparatów stosowane w przemyśle budowlanym i konstrukcyjnym, pigmenty, barwniki do betonu, pigmenty rozproszone w wodzie do barwienia betonu,
farby przemysłowe do zastosowania na powierzchniach
betonowych, środki uszczelniające beton [farby], środki
do gruntowania betonu [farby], powłoki do wykańczania
betonu, utwardzane promieniami powłoki do betonu, mieszanki powłokowe do konserwacji betonu [farby lub oleje],
środki konserwujące beton będące farbami, środki konserwujące do użytku przeciw korozji, żywice naturalne, folie
metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów,
drukarzy i artystów, 3 aerozole czyszczące dla budownictwa, aerozole odtłuszczające dla budownictwa, amoniak
[alkalia lotne] stosowany jako detergent, amoniak do czyszczenia, czyszczące rozpuszczalniki o właściwościach emulgujących, preparaty do czyszczenia na sucho, detergenty,
elastyczne materiały ścierne, gąbki ścierne do szlifowania,
korund granulowany, kreda malarska, lakiery (środki do usuwania lakierów), ług sodowy, materiały ścierne, papier jako
materiały ścierne, mieszaniny do nabłyszczania podłóg,
mieszanka do polerowania podłóg, mieszanki czyszczące
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do usuwania plam dla budownictwa, mieszanki polerujące,
mieszanki usuwające farbę, nasączone ściereczki do polerowania, naturalne pasty do podłóg, naturalne woski
do podłóg, odkamieniacze do użytku domowego, odplamiacze stosowane w budownictwie, oleje czyszczące, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], papier ścierny,
papier ścierny w arkuszach, wosk do parkietów, papiery
ścierne, paski ścierne, pasta do podłogi, pasty do mebli, pasty płynne do podłóg, pasty ścierne, płótno z nasypem
szklanym [płótno ścierne], płyny do czyszczenia dla budownictwa, wosk do podłóg, środki do polerowania, woski
do polerowania, preparaty czyszczące do stosowania
na płytkach, preparaty czyszczące w postaci pianek, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do czyszczenia podłóg, preparaty do czyszczenia szkła, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty do odnawiania i polerowania, preparaty do odtłuszczania inne niż
stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do polerowania, preparaty do polerowania pielęgnujące drewno,
preparaty do usuwania klejów, preparaty do usuwania
plam do artykułów gospodarstwa domowego, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do usuwania powłok podłogowych, preparaty do usuwania tłuszczu, preparaty do usuwania wosku dla budownictwa, preparaty odtłuszczające
na bazie rozpuszczalnika, preparaty odtłuszczające do celów domowych, preparaty ścierne, preparaty ścierne
do polerowania dla budownictwa, preparaty wybielające
dla budownictwa, przemysłowe środki ścierne, preparaty
do usuwania rdzy, rękawice ścierne, rolki ścierne, rozpuszczalniki alkoholowe będące preparatami czyszczącymi stosowane w budownictwie, rozpuszczalniki do usuwania lakierów, rozpuszczalniki do usuwania farb, rozpuszczalniki
odtłuszczające, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, roztwory do szorowania, roztwory do usuwania powłok malarskich, roztwory o właściwościach szorujących,
środek do polerowania chromu, środek do usuwania wosku
z podłóg, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące dla budownictwa, środki
czyszczące do kamienia, środki czyszczące do metalu, środki do czyszczenia chromu, środki do polerowania, środki
do usuwania rdzy, środki do usuwania plam, środki do usuwania wosku z podłóg [preparaty do szorowania], środki
ścierne i polerskie, substancje do szorowania, substancje
do usuwania graffiti, szmergiel (papier ścierny), terpentyna
do usuwania plam z tłuszczu, terpentyna do odtłuszczania,
tlenek glinu [materiał ścierny], uniwersalny proszek do szorowania, wosk polerski, wybielacze, żrące środki czyszczące,
preparaty do prania (ujęte jako inne substancje stosowane
w praniu), mydła dla budownictwa, wszystkie wymienione
towary dla budownictwa i przemysłu budowlanego,
6 aluminiowe powłoki do fasad, aluminium (folia -), aluminium profilowane wytłaczane, architektoniczne elementy
konstrukcyjne wykonane z metali nieszlachetnych i ich stopów, architektoniczne produkty metalowe do użytku
w budownictwie, architektoniczne złącza metalowe, arkusze blachy stalowej powlekanej winylem, arkusze metali
pokrywanych niklem i cynkowanych, arkusze metalowe
walcowane na zimno, arkusze stalowe do użytku w budownictwie, arkusze z metalu w tym te ze stopu stali i tytanu
(Ti), artykuły metalowe do użytku w budownictwie, belki
metalowe do celów budowlanych, belki stropowe metalowe, belki z metali nieszlachetnych na rusztowania, belki
z metali nieszlachetnych do systemów szalowania, belki
z metali nieszlachetnych do budynków, blacharskie materiały budowlane, budowlane elementy konstrukcyjne
z metalu, budowlane materiały metalowe, budynki o szkielecie metalowym, cermetale, cermetale [spieki metalowo-
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-ceramiczne], cienka siatka druciana, drabiny i rusztowania,
z metalu, drobne wyroby metalowe, drobne wyroby żelazne do budynków, drobnica metalowa do budynków,
drobnica metalowa do drzwi, tkanina druciana, gwoździe,
gwoździe metalowe, haki metalowe, izolacyjne, metalowe
panele okładzinowe do ścian, kątowniki metalowe, kątowniki stalowe, kątowniki stalowe do dachów, klamry metalowe, klamry do użytku w budownictwie, kołki do forniru,
kołki do paneli, kołki do ścian, metalowe, kołki [dyble] metalowe, kołnierze kotwowe z metalu, kotwy metalowe, kotwy
ścienne metalowe, krawędzie (obrzeża) metalowe, kształtowniki metalowe, kształtowniki metalowe do systemów
suchej zabudowy wnętrz, kształtowniki metalowe do wykonywania gładzi, w tym gładzi gipsowych i tynków, łączniki do prętów metalowe, łaty metalowe, listwy profilowane
metalowe dla budownictwa, listwy przypodłogowe z metalu, materiały spawalnicze i lutownicze, metale nieżelazne,
metalowe barierki, przypodłogowe listwy uszczelniające,
metalowe drabiny składane i drabiny, metalowe drobne
wyroby, metalowe elementy budowlane, metalowe elementy sufitowe, metalowe elementy konstrukcyjne
do stropów, metalowe gwoździe druciaki, metalowe gwoździe murarskie, metalowe instalacje sufitowe, metalowe
kotwy murarskie, metalowe łączniki do prętów, metalowe
łączniki gwintowane, metalowe łączniki w kształcie pierścienia, metalowe listwy okienne, metalowe materiały budowlane, metalowe materiały budowlane w postaci płyt,
metalowe materiały budowlane w postaci arkuszy, metalowe materiały budowlane w postaci paneli, metalowe materiały dachowe, metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa,
metalowe, modułowe elementy budowlane, metalowe
nakrętki, metalowe nakrętki gwintowane, metalowe nakrętki napinające, metalowe nakrętki skrzydełkowe, metalowe
nakrętki wkładkowe, metalowe narożniki do gipsowania,
metalowe narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe [materiały budowlane], metalowe obramowania drzwi, metalowe obramowania okien, metalowe
okładziny do fasad, metalowe okładziny do ścian wewnętrznych, metalowe okna, metalowe okucia stolarskie,
metalowe okucia do drzwi, metalowe oprawki pierścieniowe, inne niż części maszyn, metalowe ościeżnice okienne,
metalowe osłony sufitowe, metalowe parapety okienne,
metalowe pierścienie gwintowane, metalowe podkładki
sprężyste, metalowe podkładki zabezpieczające, metalowe
podwieszenia sufitowe do ekspozycji szyldów, metalowe
pokrycia ścienne do budowy ścian, metalowe pokrycia
ścienne do budownictwa, metalowe prefabrykaty konstrukcyjne, metalowe pręty gwintowane, metalowe pręty
rozciągane, metalowe pręty rozciągane do użytku w budownictwie, metalowe pręty wzmacniające, metalowe pręty zbrojeniowe do użytku w murarstwie, metalowe pręty
zbrojeniowe, metalowe pręty zbrojeniowe do betonu, metalowe profile, metalowe profile wyciskane, metalowe śruby kotwowe, metalowe śruby mocowane jednostronnie,
metalowe śruby mocujące, metalowe śruby oczkowe, metalowe śruby w kształcie litery u, metalowe śruby oczkowe
z końcówką w kształcie kulki, metalowe śruby z łbem sześciokątnym, metalowe sworznie gwintowane, metalowe
szyny okładzinowe, metalowe szyny pojedyncze, metalowe tuleje kotwowe, metalowe tuleje rozszerzane służące
do przymocowywania śrub, metalowe urządzenia mocujące [przytwierdzające], metalowe urządzenia ochronne
do okien, metalowe urządzenia rusztowaniowe, metalowe
wkręty dociskowe, metalowe wkręty do drewna, metalowe
wkręty z oczkiem, metalowe zakrętki, metalowe złącza
kompensacyjne do podłóg i ścian, kastry do mieszania za-
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prawy metalowe, nakrętki [drobnica metalowa], nakrętki
śrub z metalu, narożniki ochronne tynków metalowe, nitośruby metalowe, nity metalowe, obramowania metalowe,
obrzeża metalowe, odlewy budowlane ze stopów metali,
odlewy metalowe, odlewy stalowe [półobrobione], odlewy
z żelaza [półobrobione], okładziny metalowe, pierścienie
dystansowe, pierścienie gwintowane, pierścienie metalowe, pierścienie rurowe z metalu, pierścienie sprężynujące
zabezpieczające [złącza] z metalu, pierścienie uszczelniające metalowe, pinezki z metalu, płyty kotwiące, płyty aluminiowe, półprodukty z aluminium lub jego stopów, półprodukty z cyny lub jej stopów, półprodukty z miedzi lub
jej stopów, półprodukty z niklu lub jego stopów, półprodukty z ołowiu lub jego stopów, prefabrykowane metalowe budowlane zestawy montażowe, prefabrykowane, metalowe konstrukcje ścian zawierające izolację z wełny mineralnej, pręty gwintowane z metalu, pręty stalowe, profile
aluminiowe, profile metalowe, profile metalowe do celów
termoizolacyjnych, profile metalowe do użytku w budownictwie, profilowane elementy metalowe [półobrobione],
profilowane płyty metalowe, przegrody metalowe do budownictwa, przetyczki metalowe, przetyczki, zawleczki,
przyrządy kotwowe z metalu, rozpórki metalowe będące
elementami budowlanymi, rozszerzalne siatki metalowe,
samogwintujące korki metalowe, samogwintujące śrubki
metalowe, samogwintujące śruby metalowe, ściągacze
metalowe, siatki druciane, sprężyny z metalu, stal konstrukcyjna, szalunki, śruby metalowe [elementy łączące], śruby
skrzydełkowe [elementy łączące] metalowe, stropy [metalowe materiały budowlane], strzemiona metalowe, sufity,
metalowe, sufity podwieszane z obramowaniem z metalu,
sufity podwieszane z metalu, sworznie metalowe z płaskimi łbami i otworami na zawleczkę, szkielety konstrukcyjne
metalowe, taśmy metalowe, termoizolowane profile metalowe, uchwyty kotwowe mocujące z metalu, metalowe
rączki i uchwyty do narzędzi, wiązadła metalowe, wiązadła
metalowe do użytku w robotach murarskich, wiązadła metalowe do użytku w budownictwie, wkręcane nakrętki metalowe, włókna stalowe, wsporniki dystansujące z metalu,
wsporniki metalowe, wsporniki metalowe dla budownictwa, wsporniki sufitowe z metalu, wsporniki wysadzone
metalowe, wyroby ze stali, wzdłużniki metalowe, wzmacniające materiały metalowe dla budownictwa, zbrojenia
metalowe do betonu, zbrojenia stalowe do użytku w budowie podłóg betonowych, zbrojeniowe materiały dla budownictwa [metalowe], zbrojeniowe materiały do betonu,
metalowe, kołki rozporowe z metalu, łączniki metalowe dla
budownictwa, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, bramy metalowe, kratownice i szkielety ramowe z metali dla budownictwa. płyty metalowe dla budownictwa,
metalowe kratki ochronne na posadzki, słupy metalowe,
nadproża metalowe, metalowe rolety zabezpieczające,
w tym antywłamaniowe, obróbki dekarskie z metalu, rynny
i rury spustowe, 8 narzędzia skrawające [narzędzia ręczne],
narzędzia sześciokątne, narzędzia formierskie, narzędzia
ręczne, narzędzia budowlane ręczne, brzeszczoty pił, pistolety [narzędzia ręczne], mieszadła [narzędzia ręczne], narzędzia ścierne (ręczne), skrobaki [narzędzia ręczne], szpachle
[narzędzia ręczne], ściernice [narzędzia ręczne], narzędzia
do wykańczania muru suchego [narzędzia ręczne], spraye
[narzędzia obsługiwane ręcznie], torby na narzędzia przypinane do pasów na narzędzia, torby na narzędzia [wyposażone], sznurki traserskie [narzędzia ręczne], narzędzia skrawające [ręcznie obsługiwane], ręczne narzędzia do polerowania, szlifierki kątowe (narzędzia ręczne), narzędzia ręczne
do cięcia płytek, tarcze tnące [narzędzia obsługiwane ręcznie], ręczne narzędzia do ustawiania położenia, piła otwor-
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nica [narzędzia obsługiwane ręcznie], skrobaki do farby
[narzędzia ręczne], tarcze do polerowania [narzędzia obsługiwane ręcznie], narzędzia do wyrównywania cementowych krawędzi [ręczne], narzędzia ręczne do usuwania
krzyżyków glazurniczych, piły do płytek ceramicznych [narzędzia obsługiwane ręcznie], narzędzia ręczne budowlane,
do naprawy i konserwacji, ręczne narzędzia do obcinania,
wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, tarcze tnące
do użytku wraz z narzędziami sterowanymi ręcznie, ręcznie
sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów,
budowlane, do naprawy i konserwacji, pace tynkarskie, kielnie, młotki, cykliny ręczne, dłuta, frezy, szpadle, łopaty, pistolety i rozpylacze do nanoszenia chemii budowlanej,
9 siatki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości i wypadkami, 16 afisze, plakaty, artykuły papiernicze do pisania,
artykuły piśmiennicze, atlasy, biuletyny informacyjne, biuletyny [materiały drukowane], blistry, bloczki do pisania,
bloczki notatnikowe, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury, broszury drukowane, cienkie przezroczyste
folie samoprzylegające do pakowania, czasopisma branżowe, czasopisma fachowe, czasopisma [periodyki], długopisy kolorowe, dodatki do gazet w postaci czasopism, drukowane arkusze informacyjne, drukowane foldery informacyjne, drukowane instrukcje dotyczące metod nauczania,
drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane karty informacyjne, drukowane komunikaty prasowe, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały opakowaniowe z papieru, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane materiały w zakresie kursów korespondencyjnych, drukowane notatki z seminariów, drukowane
ulotki informacyjne, drukowane wzory, etui na przybory
do pisania, etykiety przylepne z papieru, folia, folia bąbelkowa do pakowania, folia przylepna z tworzyw sztucznych
do opakowań, folia przylepna z tworzyw sztucznych do pakowania, folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych,
rozciągliwa, do paletyzacji, folia wodoodporna z tworzyw
sztucznych do pakowania, gazety, kalendarze, kalendarze
drukowane, kalendarze kieszonkowe, kalendarze na biurko,
kalendarze ścienne, kalendarze spotkań [agendy], kalendarze z kartkami do wyrywania, karton, karton opakowaniowy, kartony z tektury do pakowania, katalogi, klej kauczukowy do celów papierniczych, klej lateksowy do celów papierniczych lub domowych, kleje do celów majsterkowania, komiksy, komiksy [książki], kreda, książki, materiały
i środki dla artystów i do dekoracji, materiały szkoleniowe
i instruktażowe [drukowane], papier, wszystkie powyższe
materiały do stosowania w przemyśle budowlanym i konstrukcyjnym, 17 tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej
stosowane w produkcji budowlanej, masy uszczelniające
termoizolujące i hydroizolujące, preparaty płynne, półpłynne i w postaci proszku do rozprowadzenia cieczą, przeznaczone do uzyskiwania powłok uszczelniających i hydroizolujących w budownictwie, zaprawy izolujące, izolacje budowlane z tworzyw sztucznych, płyty i okładziny izolacyjne, żywice akrylowe, pochodne kauczuku, guma, mika
i wyroby z tych materiałów masy uszczelniające termoizolujące i hydroizolujące, izolacyjne żywice akrylowe, akrylowe żywice w postaci półproduktów, kit, wełna mineralna,
uszczelki i uszczelnienia do instalacji wodnych, co, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i kanalizacyjnych, taśmy przylepne stosowane do pakowania i w budownictwie i przemyśle, taśmy przylepne de celów technicznych, taśmy izolacyjne, taśmy uszczelniające do drzwi i okien, taśmy klejące
do pokryć podłogowych, taśmy uszczelniające przed warunkami atmosferycznymi, nieprzepuszczalne taśmy klejące do krawędziowania dachów, nieprzepuszczalne taśmy
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klejące do koszy dachowych, taśmy foliowe do uszczelniania przewodów wentylacyjnych, taśmy foliowe do uszczelniania przewodów grzewczych, żywice syntetyczne, taśmy
izolacyjne i uszczelniające, tkaniny izolacyjne, wata szklana
do izolacji, materiały ciepłochronne, półprzetworzone żywice syntetyczne, masy uszczelniające, szczeliwa do połączeń: preparaty do nadawania nieprzepuszczalności wyrobów cementowych i ceramicznych, materiały izolacyjne,
19 materiały budowlane niemetalowe, elementy budowlane i półfabrykaty zawierające gips, płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowe do celów budowlanych, gips jako materiał budowlany, gips do użytku w garncarstwie, zaprawy
gipsowe, zaprawy budowlane, podłogi niemetalowe, zaprawy samopoziomujące, podłogi pływające, niemetalowe
elementy konstrukcyjne do systemów suchej zabudowy,
asfalt, smoła i bitumy, masy bitumiczne uszczelniające i hydroizolujące, siatki wzmacniające niemetalowe włókna
szklanego, wyroby budowlane z betonu, pustaki i kostka
brukowa, wyroby budowlane z ceramiki, cegły i dachówki
ceramiczne, belki, boazeria niemetalowa, tworzywa sztuczne w postaci płyt, form, kształtowników, drobnica, kołki,
gałki, uchwyty, płytki ceramiczne, niemetalowe materiały
budowlane do systemów dociepleń, betony, betonowe
materiały budowlane, zaprawy cementowe do łączenia elementów i wypełniania spoin, zaprawy do fugowania, kołki
rozporowe nie z metalu do systemów dociepleń, łączniki
mechaniczne do systemów dociepleń, piasek, żwir, kruszywa do przygotowywania zapraw i klejów budowlanych,
kruszywa dla budownictwa, perlit dla budownictwa, anhydryt dla budownictwa, materiały budowlane z tworzyw
sztucznych, niemetalowe materiały budowlane do systemów suchej zabudowy, niemetalowe materiały budowlane
do systemów dociepleń, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, czapki, obuwie robocze, buty robocze, okrycia robocze
[kombinezony], ciepłe kurtki robocze, czapki bejsbolówki,
czapki dziane, czapki sportowe, czapki z daszkiem, czapki
wełniane, czapki z pomponem, czapki bez daszków, czapki
jako nakrycia głowy, kurtki bluzy, bluzy polarowe, bluzy
z kapturem, bluzy dresowe, spodnie, krótkie spodnie,
spodnie przeciwdeszczowe, spodnie nieprzemakalne,
spodnie wierzchnie, spodnie kamuflażowe, spodnie wiatroszczelne, spodnie dresowe, funkcjonalne spodnie termoaktywne, koszulki polo, koszulki bez rękawów, koszulki
z nadrukami, funkcjonalne koszulki termoaktywne, koszulki
sportowe z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem,
skarpety termoaktywne, skarpety do kostek, skarpety bez
stopy, skarpety wewnętrzne do obuwia [stopki], szaliki,
kurtki nieprzemakalne, peleryny nieprzemakalne, odzież
nieprzemakalna, buty nieprzemakalne, odzież ochronna zakładana na ubrania, ochraniacze kołnierzy, skórzane ochraniacze na spodnie (odzież), getry [ochraniacze] zakładane
na buty, ocieplacze na kolana [odzież], rękawice, rękawice
ze skóry, skóry surowej lub futra, rękawiczki, rękawiczki
z materiałem przewodzącym na czubkach palców, które
można nosić podczas używania podręcznych urządzeń
elektronicznych z ekranem dotykowym, 27 dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały
do pokrywania podłóg, draperie (nietekstylne), wykładziny
z tworzyw sztucznych, listwy przypodłogowe, tapety,
33 napoje alkoholowe, 35 reklama, reklama zewnętrzna,
reklama banerowa, reklama w czasopismach, reklama
i usługi reklamowe, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, impresariat w działalności artystycznej, zarządzanie w działalności handlowej, pomoc w organizowaniu
działalności gospodarczej, porady w zakresie działalności
gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
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darczą, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej,
przetwarzanie wyników badań dotyczących działalności
gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą
w zakresie franchisingu, usługi składania zamówień hurtowych, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej,
negocjowanie kontraktów reklamowych, pozyskiwanie
kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pośrednictwo
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pomoc
w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, administrowanie sprzedażą, konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży,
udostępnianie analiz sprzedaży, usługi zarządzania sprzedażą, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], doradztwo
w zakresie promocji sprzedaży, monitorowanie poziomu
sprzedaży dla osób trzecich, produkcja materiałów reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, usługi administracyjne w zakresie
kierowania na konsultacje do generalnych wykonawców
budowlanych, usługi prezentacji i oferowania towarów celem sprzedaży, z możliwością złożenia zamówienia za pomocą środków porozumiewania się na odległość (on-line,
za pomocą telefonu, komunikatora internetowego), usługi
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej materiałów budowlanych, usługi agencji importowo-eksportowej w zakresie obrotu materiałami budowlanymi, usługi w zakresie
prowadzenia sklepu i hurtowni z materiałami budowlanymi, 36 działalność charytatywna (gromadzenie funduszy,
zbiórki, dotacje), 37 usługi budowlane, nadzór budowlany,
konsultacje budowlane, wynajem sprzętu i maszyn budowlanych, usługi naprawy dla budownictwa, usługi inspekcji
budowlanej, usługi generalnych wykonawców budowlanych, usługi konstrukcyjne, usługi rozbiórkowe i wyburzeniowe, wydobycie gipsu, wydobycie perlitu, wydobycie
kruszywa kwarcowego, wydobycie anhydrytu, wydobycie
piasku, usługi instalacyjne, usługi remontowo - budowlane,
naprawy blacharskie, dekarskie, konserwacja i modernizacja budynków, malowanie, tapetowanie, układanie glazury
i terakoty, sztukatorstwo, usługi izolacyjne w budynkach,
usługi w zakresie konstrukcji, montaż rusztowań, murarstwo, przygotowywanie terenów pod budowę, wykonywanie elewacji, usługi rozbiórki budowli, wznoszenia obiektów budowlanych, konserwacji, instalacji, montażu i nadzoru, wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych drewna
i metali w budownictwie, usługi konserwacji i izolacji budowli, usługi w zakresie instalacji budowlanych i budowlanych prac wykończeniowych, 38 komunikacja (udostępnianie forów internetowych on-line), komunikacja elektroniczna za pośrednictwem pokojów rozmów [chatroomów], linii
chatowych i forów internetowych, 39 dostarczanie informacji dotyczących transportu, dostawa droga lądową, dostawa przesyłek, dostawa towarów, usługi dystrybucji ładunków na paletach, usługi doradcze w zakresie dystrybucji towarów, dystrybucja [transport] produktów dla sprzedaży detalicznej, usługi spedycji, usługi agencji spedycji
towarów, usługi magazynowania, magazynowanie celne,
przechowywanie towarów pod zamknięciem celnym, wynajem palet, wynajem skrzyń, wynajem samochodów, wynajem przyczep, wynajem pojazdów użytkowych, wynajem pojazdów ciężarowych, wynajem przenośnych kontenerów magazynowych, wynajem ciężarówek, wypożyczanie i wynajem pojazdów, wynajem pojemników dla branży
transportowej, wynajem pojazdów transportowych
na umowę, wynajem pojazdów trakcyjnych, konfekcjono-
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wanie towarów, usługi pomocy drogowej i holowania,
usługi prowadzenia składu celnego, przewóz osób i rzeczy
transportem samochodowym, usługi, 41 administrowanie
[organizacja] działalnością kulturalną, administrowanie [organizacja] zawodami, administrowanie [organizacja] konkursami, administrowanie loteriami na rzecz osób trzecich,
doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo
zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe], dostarczanie informacji dotyczących edukacji, edukacja dorosłych,
edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, informacje dotyczące edukacji, edukacja [nauczanie], edukacja on-line z komputerowej bazy danych lub
za pomocą Internetu czy ekstranetów, rozrywka i sport,
edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
edukacja zawodowa, edukacyjne usługi doradcze, edycja
nagrań audio, edycja nagrań wideo, edycja zdjęć, elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych (informacji archiwalnych) w formie tekstów, informacji audio i/lub wideo, usługi wydawnicze, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż
reklamowe, w Internecie, informacja o edukacji, informacje
dotyczące działalności kulturalnej, informacje dotyczące
kariery zawodowej, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu,
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], konsultacje edytorskie, konkursy przez telefon, kształcenie praktyczne [pokazy], kształcenie ustawiczne, kształcenie uzupełniające [pomaturalne], kursy edukacyjne dotyczące projektowania, kursy instruktażowe, kursy korespondencyjne,
nauka na odległość, kursy rozwijające umiejętności konsultacyjne, kursy szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, multimedialne wydania czasopism, multimedialne wydania
publikacji elektronicznych, nauczanie, nauczanie w szkołach z kursami przygotowawczymi, nauczanie wspomagane komputerowo, nauka malowania, nauka projektowania
wnętrz, opracowywanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, opracowywanie podręczników edukacyjnych, opracowywanie sprawozdań w zakresie nauczania, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja konkursów edukacyjnych, organizacja konferencji edukacyjnych, szkolenia
w zakresie użytkowania maszyn budowlanych, organizowanie programów szkolenia młodzieży związanych z branżą budowlaną, zajęcia sportowe, obozy sportowe, organizowanie obozów sportowych, organizowanie imprez sportowych, nauczanie w zakresie stosowania materiałów
i technik budowlanych, organizowanie rozrywki o charakterze popularyzatorskim w zakresie stosowania materiałów
i technik budowlanych, 42 tworzenie, programowanie
stron internetowych, hosting stron internetowych.
(210) 523112
(220) 2021 01 13
(731) GOLAD ADAR, Hattem, NL
(540) (znak słowny)
(540) Stary Niedźwiedź
(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.
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523164
(220) 2021 01 14
SUCHOCKA KATARZYNA ROSE ART & MUSIC
PUBLISHING, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROSE ART & MUSIC PUBLISHING

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.05.20, 26.13.25
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych
i obrazowych utrwalone na nośnikach, dane zapisane elektronicznie z Internetu, dane zapisane elektronicznie, dane zapisane
magnetycznie, chipy zawierające muzyczne nagrania dźwiękowe, biuletyny elektroniczne do pobrania, czasopisma elektroniczne, 16 dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, materiały drukowane, akwarele, akwarele
[skończone obrazy], książki, afisze, plakaty, 41 publikowanie,
sprawozdawczość i pisanie tekstów, elektroniczna publikacja
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie.
523168
(220) 2021 01 14
MAG DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) EKOMAT
(510), (511) 7 maszyny do transportu odpadów i śmieci, rozdrabniarki odpadów, urządzenia do zagęszczania odpadków,
urządzenia rozdrabniające do recyklingu, maszyny do recyklingu, urządzenia do recyklingu odpadów, sortowniki odpadów, urządzenia do separacji śmieci i odpadów, rozdzielające
urządzenia elektryczne, 9 programy komputerowe, urządzenia
do przetwarzania informacji, urządzenia zdalnego sterowania.
(210)
(731)

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

523201
(220) 2021 01 14
Bridgestone Licensing Services, Inc., Nashville, US
(znak słowno-graficzny)
Firestone

(531) 27.05.01, 28.11.99
(510), (511) 12 resory pneumatyczne.
(210) 523241
(220) 2021 01 15
(731) BARBACHOWSKI TOMASZ, Warszawa;
FIJAŁKOWSKI GRZEGORZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FITNESS w domu

Nr ZT10/2021
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(531) 02.03.08, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi sportowe i w zakresie fitnessu, udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, usługi
doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness].
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)
(540)
(540)

523256
(220) 2021 01 18
Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(znak słowno-graficzny)
polprazol ACIDCONTROL

(531)

19.13.21, 02.09.25, 26.11.09, 26.04.05, 26.04.18, 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)

523258
(220) 2021 01 18
NAPIERACZ DARIUSZ, Mechnice
(znak słowno-graficzny)
PoolsFACTORY

(531) 15.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 Baseny pływackie niemetalowe, Baseny pływackie z tworzyw sztucznych, Obudowy stanowiące budynki niemetalowe przenośne, Zadaszenia ze szkła i tworzyw
sztucznych, Niemetalowe budynki przenośne.
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(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież męska, odzież damska, odzież młodzieżowa i dziecięca, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca
pot, biustonosze, biustonosze samonośne, body - bielizna,
bokserki, chustki na głowę, kapelusze, czapki jako nakrycie
głowy, daszki do nakrycia głowy, długie luźne stroje, dzianina - odzież, fulary jako ozdobne krawaty, garnitury, gorsety,
gorsety - bielizna damska, gorsy koszul, kamizelki, kąpielówki,
kołnierzyki przypinane, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule
z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty,
kurtki, legginsy, mankiety, maski na oczy do spania, męskie
apaszki, nauszniki, odzież ze skóry, paski do odzieży, pantofle, pikowane kurtki - odzież, piżamy, płaszcze kąpielowe,
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, pulowery,
rękawiczki, skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki, stroje
plażowe, stroje przeciwdeszczowe, swetry, szale, szaliki, szlafroki, szelki, trykoty - ubrania, 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz pośrednictwo handlowe w sprzedaży detalicznej
i hurtowej, w tym za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej oraz innych środków komunikacji w zakresie
towarów klasy 25: Odzież męska, odzież damska, odzież młodzieżowa i dziecięca, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca
pot. biustonosze, biustonosze samonośne, body - bielizna,
bokserki, chustki na głowę, kapelusze, czapki jako nakrycie
głowy, daszki do nakrycia głowy, długie luźne stroje, dzianina - odzież, fulary jako ozdobne krawaty, garnitury, gorsety,
gorsety - bielizna damska, gorsy koszul, kamizelki, kąpielówki,
kołnierzyki przypinane, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule
z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty,
kurtki, legginsy, mankiety, maski na oczy do spania, męskie
apaszki, nauszniki. odzież ze skóry, paski do odzieży, pantofle, pikowane kurtki - odzież, piżamy, płaszcze kąpielowe,
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, pulowery, rękawiczki, skarpetki, spódnice, spódnicospodenki, stroje
plażowe, stroje przeciwdeszczowe, swetry, szale, szaliki, szlafroki, szelki, trykoty - ubrania, Telemarketing, prezentowanie
produktów w mediach przy wykorzystaniu telewizji, radia,
poczty Internetu dla celów sprzedaży detalicznej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi marketingowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

523274
(220) 2021 01 18
PIETROSIUK ALEKSANDRA, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
babette

(210) 523260
(220) 2021 01 18
(731) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, US
(540) (znak słowny)
(540) CARDINAL
(510), (511) 5 Pestycydy, preparaty do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy i insektycydy.
(210)
(731)
(540)
(540)

523267
(220) 2021 01 18
KUBOWICZ ARKADIUSZ STYLOVY, Tymbark
(znak słowno-graficzny)
S STYLOVY

(531) 05.07.02, 26.02.07, 27.05.01
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
Usługi barów i restauracji, Usługi restauracji specjalizujących
się w zupach, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi piekarni i cukierni, Usługi kawiarni, Usługi kateringowe, Restauracje oferujące dania na wynos, Obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności
i napojów, Dostarczanie informacji dotyczących barów i restauracji.
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(210)
(731)
(540)
(540)
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523276
(220) 2021 01 18
ARMATYŃSKI KSAWERY, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
TOOLS

(531) 27.05.01, 28.07.99
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Generatory
elektryczności, Maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych
i ratunkowych, Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, Maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla
przemysłu wydobywczego i górnictwa, Pompy, kompresory i dmuchawy, Roboty przemysłowe, Silniki, układy napędowe i części maszyn oraz urządzenia sterujące do obsługi
maszyn i silników, Urządzenia do przenoszenia i transportu,
Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, Generatory prądu, Maszyny do wytwarzania prądu, Generatory
prądu, Prądnice, Roboty do użytku przemysłowego, Roboty do zastosowania w przemyśle, Szczęki życia- nożyce ratunkowe z napędem elektrycznym, Zestawy generatorów
elektrycznych, 8 Broń sieczna i obuchowa, Narzędzia ręczne
do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, Podnośniki, Ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody
dla ludzi i zwierząt, Ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy
do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, Sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia do użytku
kuchennego.
523277
(220) 2021 01 18
ADLER BEATA SOLWIQ SPÓŁKA CYWILNA, Łódź;
BŁOCH MONIKA SOLWIQ SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) TILIVO
(510), (511) 11 Urządzenia do dekontaminacji powietrza
z wykorzystaniem procesu fotokatalizy, Filtry do oczyszczania powietrza, Oczyszczacze powietrza.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

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

523309
(220) 2021 01 19
ŚWIĘTOCHOWSKI ADAM, Grodzisk Mazowiecki
(znak słowno-graficzny)
MiaBella

Nr ZT10/2021

(531) 02.09.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży
i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych
on-line obejmujące odzież, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi
w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów
odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi handlu
detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu,
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyposażeniem domu, Usługi w zakresie obsadzania stanowisk pracy dla pomocy domowych, Usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów
kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających
kosmetyki, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone
on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi
sklepów detalicznych on-line związane z produktami
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi informacyjne
i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie
produktów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią.
523348
(220) 2021 01 20
EXPLORNA THERAPEUTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EXPLORNA
(510), (511) 5 Szczepionki dla ludzi, Środki wspomagające
działanie szczepionek, Preparaty farmaceutyczne służące
do leczenia chorób: nowotworowych, zakaźnych, metabolicznych, alergicznych, autoimmunologicznych, układu
krążenia, układu nerwowego, układu pokarmowego, układu oddechowego, skóry, układu wydzielniczego, kości
i stawów, układu krwiotwórczego oraz chorób zwierząt,
Sekwencje kwasów nukleinowych i odczynniki chemiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, 42 Badania
i rozwój w zakresie terapii mRNA, Badania i rozwój biochemiczny, Badania i opracowywanie szczepionek i leków,
Opracowywanie produktów farmaceutycznych, Testowanie, inspekcja, badania lub rozwój preparatów farmaceutycznych do terapii genowej, Opracowywanie i ocena
syntez chemicznych, 44 Usługi medyczne w zakresie onkologii, stomatologii, okulistyki, medycyny transplantacyjnej oraz chorób zakaźnych, metabolicznych, alergicznych,
autoimmunologicznych, układu krążenia, układu nerwowego, układu pokarmowego, układu oddechowego,
skóry, układu wydzielniczego, kości i stawów oraz układu
krwiotwórczego, Analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, Analizy RNA lub DNA w zakresie diagnozowania i prognozowania zagrożenia nowotworami, Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia.
(210)
(731)

523409
(220) 2021 01 20
KERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Romany
(540) (znak słowny)

(210)
(731)

Nr ZT10/2021
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(540) KERS
(510), (511) 4 Drewno stosowane jako materiał opałowy,
Wióry drewniane do użytku jako paliwo, Wióry drewniane
do wędzenia i przyprawiania żywności, Wióry drewniane
do wędzenia żywności, Produkty paliwowe ze sprasowanych wiórów drzewnych, Podpałki [drewno na rozpałkę],
Polana do palenia w kominku, Podpałki drewniane do zapalania, Granulki drzewne do ogrzewania [paliwo], Brykiety
drzewne, Paliwo do grilla z wiórów drzewnych, Biopaliwa,
Brykiety paliwowe, Podpałki, Rozpałki.
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gów, miejsc parkingowych, 42 Opracowywanie projektów
technicznych, Doradztwo architektoniczne, Projektowanie
dekoracji wnętrz, Planowanie urbanistyczne, Projektowanie
budynków, Usługi architektoniczne.
523455
(220) 2021 01 21
BALETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FABRYKA PZO BIURA

(210)
(731)

523454
(220) 2021 01 21
BALETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FABRYKA PZO MIESZKANIA
(210)
(731)

(531) 25.01.01, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 Badania opinii publicznej, Analizy i badania rynku, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
Doradztwo i pomoc w zakresie organizowania, zarządzania
i prowadzenia działalności gospodarczej, Informacja o działalności gospodarczej, Marketing, Public relations, Reklama,
Reklama bilbordowa, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Wynajmowanie nośników reklamowych i miejsc
na reklamę, Tworzenie reklam i tekstów sponsorowanych,
Uaktualnianie materiału reklamowego, Reklamy korespondencyjne, prasowe radiowe, telewizyjne, Rozpowszechnienie materiałów reklamowych, Wynajem bilbordów, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
Usługi sekretarskie, Sortowanie danych w bazach komputerowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, Rekrutacja personelu,
Przygotowywanie list płac, Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Księgowość, Wywiad gospodarczy,
Zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 Agencje mieszkaniowe, Agencje nieruchomości, Agencje ściągania wierzytelności, Analizy finansowe, Doradztwo w sprawach finansowych, Dzierżawa majątku nieruchomego, Zarządzanie
majątkiem nieruchomym, Wycena majątku nieruchomego,
Administrowanie nieruchomościami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Likwidacja finansowa przedsiębiorstw, Inwestycje kapitałowe, Inwestycje finansowe, Sponsorowanie finansowe, Agencje ściągania należności, Wycena
nieruchomości, Usługi wynajmu mieszkań, Wynajem powierzchni biurowych, Wynajem pomieszczeń biurowych,
Wynajem powierzchni użytkowej, Sprzedaż mieszkań, Sprzedaż powierzchni biurowych, Sprzedaż powierzchni użytkowej, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi bankowe, 37 Budownictwo, Budowa pawilonów i sklepów, Budowa powierzchni
mieszkalnej, Budowa powierzchni biurowej, Budownictwo
przemysłowe, Nadzór budowlany, Czyszczenie budynków
wewnątrz i na zewnątrz, Doradztwo inżynieryjne w zakresie
budownictwa, Izolowanie budynków, Rozbiórka budynków,
Zabezpieczanie budynków przed wilgocią, Murowanie, Malowanie, Instalowanie drzwi i okien, Układanie nawierzchni
drogowych, Kamieniarstwo, Instalowanie i naprawa telefonów, urządzeń elektrycznych, alarmów przeciwwłamaniowych, wind, pieców, 39 Wynajmowanie garaży, parkin-

(531) 27.05.01, 29.01.04, 25.01.01
(510), (511) 35 Badania opinii publicznej, Analizy i badania rynku, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
Doradztwo i pomoc w zakresie organizowania, zarządzania
i prowadzenia działalności gospodarczej, Informacja o działalności gospodarczej, Marketing, Public relations, Reklama,
Reklama bilbordowa, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Wynajmowanie nośników reklamowych i miejsc
na reklamę, Tworzenie reklam i tekstów sponsorowanych,
Uaktualnianie materiału reklamowego, Reklamy korespondencyjne, prasowe radiowe, telewizyjne, Rozpowszechnienie materiałów reklamowych, Wynajem bilbordów, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
Usługi sekretarskie, Sortowanie danych w bazach komputerowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, Rekrutacja personelu,
Przygotowywanie list płac, Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Księgowość, Wywiad gospodarczy,
Zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 Agencje mieszkaniowe, Agencje nieruchomości, Agencje ściągania wierzytelności, Analizy finansowe, Doradztwo w sprawach finansowych, Dzierżawa majątku nieruchomego, Zarządzanie
majątkiem nieruchomym, Wycena majątku nieruchomego,
Administrowanie nieruchomościami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Likwidacja finansowa przedsiębiorstw, Inwestycje kapitałowe, Inwestycje finansowe, Sponsorowanie finansowe, Agencje ściągania należności, Wycena
nieruchomości, Usługi wynajmu mieszkań, Wynajem powierzchni biurowych, Wynajem pomieszczeń biurowych,
Wynajem powierzchni użytkowej, Sprzedaż mieszkań, Sprzedaż powierzchni biurowych, Sprzedaż powierzchni użytkowej, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi bankowe, 37 Budownictwo, Budowa pawilonów i sklepów, Budowa powierzchni
mieszkalnej, Budowa powierzchni biurowej, Budownictwo
przemysłowe, Nadzór budowlany, Czyszczenie budynków
wewnątrz i na zewnątrz, Doradztwo inżynieryjne w zakresie
budownictwa, Izolowanie budynków, Rozbiórka budynków,
Zabezpieczanie budynków przed wilgocią, Murowanie, Malowanie, Instalowanie drzwi i okien, Układanie nawierzchni
drogowych, Kamieniarstwo, Instalowanie i naprawa telefonów, urządzeń elektrycznych, alarmów przeciwwłamaniowych, wind, pieców, 39 Wynajmowanie garaży, parkingów, miejsc parkingowych, 42 Opracowywanie projektów
technicznych, Doradztwo architektoniczne, Projektowanie
dekoracji wnętrz, Planowanie urbanistyczne, Projektowanie
budynków, Usługi architektoniczne.
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(210) 523458
(220) 2021 01 22
(731) CEGLAREK JOANNA, Bezrzecze
(540) (znak słowny)
(540) SANNEL
(510), (511) 36 Agencje mieszkaniowe (nieruchomości),
Wynajem nieruchomości, Timesharing nieruchomości,
Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Zarządzanie nieruchomością, Administrowanie nieruchomościami,
Wyceny finansowe nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami,
Usługi w zakresie nieruchomości, Doradztwo w zakresie
nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, Usługi doradcze dotyczące
wyceny nieruchomości, Organizowanie umów dzierżawy
i najmu nieruchomości, Usługi agencji w zakresie dzierżawy
nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości w zakresie
wynajmu budynków, Wybór i nabywanie nieruchomości
[w imieniu osób trzecich].
(210)
(731)
(540)
(540)

523459
(220) 2021 01 22
CEGLAREK JOANNA, Bezrzecze
(znak słowno-graficzny)
SANNEL APARTMENTS FOR RENT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.01.24
(510), (511) 36 Agencje mieszkaniowe (nieruchomości),
Wynajem nieruchomości, Timesharing nieruchomości,
Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Zarządzanie nieruchomością, Administrowanie nieruchomościami,
Wyceny finansowe nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami,
Usługi w zakresie nieruchomości, Doradztwo w zakresie
nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, Usługi doradcze dotyczące
wyceny nieruchomości, Organizowanie umów dzierżawy
i najmu nieruchomości, Usługi agencji w zakresie dzierżawy
nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości w zakresie
wynajmu budynków, Wybór i nabywanie nieruchomości
[w imieniu osób trzecich].
523462
(220) 2021 01 22
WIZJA V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) SENSUEL
(510), (511) 41 Udostępnianie informacji edukacyjnych
w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Usługi klubów zdrowia [zdrowie
i ćwiczenia fizyczne], 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich,
Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Usługi dentystyczne,
Usługi medyczne, Chirurgia kosmetyczna, Chirurgia plastyczna, Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, Obrazowanie rentgenowskie do celów medycznych, Usługi chirurgii
kosmetycznej i plastycznej, Usługi klinik chirurgii kosme(210)
(731)

Nr ZT10/2021

tycznej i plastycznej, Usługi podologa, Usuwanie laserowe
pajączków naczyniowych, Uzupełnienie włosów, Aromaterapia, Informacje dotyczące masażu, Masaż, Masaże, Usługi klinik zdrowia, Usługi konsultacji związane z masażami, Kliniki,
Zabiegi higieniczne dla ludzi, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi
pielęgnacji urody, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Zabiegi
terapeutyczne dla ciała.
(210)
(731)
(540)
(540)

523464
(220) 2021 01 22
PIETRZAK TOMASZ, Zduńska Wola
(znak słowno-graficzny)
ICE tom

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04
(510), (511) 37 Odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, Modernizacja instalacji do klimatyzacji budynków, Regularne serwisowanie urządzeń
do klimatyzacji, Usługi czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego,
Naprawa urządzeń do klimatyzacji, Naprawa lub konserwacja
urządzeń do klimatyzacji, Naprawa i konserwacja urządzeń
do klimatyzacji, Instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, Konserwacja systemów elektronicznych lub klimatyzacyjnych, Instalacja urządzeń do klimatyzacji do czystych pomieszczeń [clean room], Naprawa lub konserwacja urządzeń
klimatyzacyjnych [do celów przemysłowych], Modernizacja
instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków,
Usługi uszczelniania otworów wentylacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, Usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń
do klimatyzacji, Budowa szybów wentylacyjnych, Instalacja
urządzeń wentylacyjnych, Naprawa urządzeń do wentylacji,
Modernizacja instalacji do wentylacji budynków, Regularne
serwisowanie urządzeń do wentylacji, Usługi czyszczenia
przewodów wentylacyjnych, Naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji, Przebudowa chłodnic pojazdów, Instalacja
systemów do wentylacji i usuwania kurzu, Naprawa chłodnic
oleju statków powietrznych, Instalacja, naprawa i konserwacja
chłodnic do silników, Naprawa instalacji chłodniczych, Naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnych, Naprawa instalacji wentylacyjnych, Serwisowanie instalacji chłodniczych, Serwisowanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, Czyszczenie urządzeń
klimatyzacyjnych, Dezynfekcja urządzeń klimatyzacyjnych,
Ozonowanie urządzeń klimatyzacyjnych, Usługi instalacyjne
następujących produktów: chłodnice do procesorów do urządzeń do przetwarzania danych, Usługi instalacyjne następujących produktów: panele klimatyzacyjne do użytku w chłodniach [pomieszczeniach chłodzących], Usługi instalacyjne następujących produktów: agregaty chłodnicze będące częściami systemów do chłodzenia wody, Usługi instalacyjne następujących produktów: urządzenia grzewcze lub chłodnicze
do wydawania gorących i zimnych napojów, Usługi instalacyjne następujących produktów: urządzenia chłodnicze w posta-
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ci ławek, Usługi instalacyjne następujących produktów: sprężarki chłodnicze do instalacji grzewczych, Usługi instalacyjne
następujących produktów: szafki chłodnicze do przechowywania napojów, Usługi instalacyjne następujących produktów:
szafki chłodnicze do przechowywania żywności, Usługi instalacyjne następujących produktów: urządzenia chłodnicze
do wystawiania żywności, Usługi instalacyjne następujących
produktów: urządzenia chłodnicze do użytku komercyjnego,
Usługi instalacyjne następujących produktów: witryny chłodnicze do ekspozycji napojów, Usługi instalacyjne następujących produktów: urządzenia i instalacje chłodnicze, Usługi instalacyjne następujących produktów: instalacje chłodnicze
do gazu, Usługi instalacyjne następujących produktów: urządzenia chłodnicze do form, Usługi instalacyjne następujących
produktów: aparaty i urządzenia chłodnicze, Usługi instalacyjne następujących produktów: instalacje chłodnicze do płynów, Usługi instalacyjne następujących produktów: lady
chłodnicze na żywność, Usługi instalacyjne następujących
produktów: pojemniki chłodnicze do pieców, Usługi instalacyjne następujących produktów: aparatura i instalacje chłodnicze, Usługi instalacyjne następujących produktów: filtry
do systemów chłodniczych, Usługi instalacyjne następujących
produktów: instalacje chłodnicze do cieczy, Usługi instalacyjne następujących produktów: chłodnice do silników, Usługi
instalacyjne następujących produktów: chłodnice do pieców,
Usługi instalacyjne następujących produktów: chłodnicze
kontenery transportowe, Usługi instalacyjne następujących
produktów: chłodnicze gabloty wystawowe, Usługi instalacyjne następujących produktów: wózki straganiarskie chłodnicze, Usługi instalacyjne następujących produktów: wózki ręczne chłodnicze, Usługi instalacyjne następujących produktów:
przemysłowe instalacje chłodnicze, Usługi instalacyjne następujących produktów: instalacje chłodnicze do zamrażania,
Usługi instalacyjne następujących produktów: chłodnice
do pojazdów, Usługi instalacyjne następujących produktów:
pojemniki chłodnicze, Usługi instalacyjne następujących produktów: lady chłodnicze, Usługi instalacyjne następujących
produktów: szafy chłodnicze, Usługi instalacyjne następujących produktów: butelki chłodnicze, Usługi instalacyjne następujących produktów: chłodnicze (Preparaty -), Usługi instalacyjne następujących produktów: maszyny chłodnicze, Usługi
instalacyjne następujących produktów: preparaty chłodnicze,
Usługi instalacyjne następujących produktów: parowniki
chłodnicze, Usługi instalacyjne następujących produktów:
chłodnicze lady, Usługi instalacyjne następujących produktów: kondensatory chłodnicze, Usługi instalacyjne następujących produktów: półki chłodnicze, Usługi instalacyjne następujących produktów: gabloty chłodnicze, Usługi instalacyjne
następujących produktów: instalacje chłodnicze, Usługi instalacyjne następujących produktów: urządzenia chłodnicze,
Usługi instalacyjne następujących produktów: kontenery
chłodnicze, Usługi instalacyjne następujących produktów:
elementy chłodnicze, Usługi instalacyjne następujących produktów: skraplacze chłodnicze, Usługi instalacyjne następujących produktów: chłodnie, Naprawy i prace konserwacyjne
związane z następującymi produktami: chłodnice do procesorów do urządzeń do przetwarzania danych, Naprawy i prace
konserwacyjne związane z następującymi produktami: panele
klimatyzacyjne do użytku w chłodniach [pomieszczeniach
chłodzących], Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: agregaty chłodnicze będące częściami systemów do chłodzenia wody, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: urządzenia grzewcze lub chłodnicze do wydawania gorących i zimnych napojów, Naprawy i prace konserwacyjne związane
z następującymi produktami: urządzenia chłodnicze w postaci
ławek, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następują-
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cymi produktami: sprężarki chłodnicze do instalacji grzewczych, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: szafki chłodnicze do przechowywania napojów, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: szafki chłodnicze do przechowywania
żywności, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: urządzenia chłodnicze do wystawiania
żywności, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: urządzenia chłodnicze do użytku komercyjnego, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: witryny chłodnicze do ekspozycji
napojów, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: urządzenia i instalacje chłodnicze, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: instalacje chłodnicze do gazu, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: urządzenia chłodnicze do form, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: aparaty i urządzenia chłodnicze, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: instalacje chłodnicze do płynów, Naprawy
i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami:
lady chłodnicze na żywność, Naprawy i prace konserwacyjne
związane z następującymi produktami: pojemniki chłodnicze
do pieców, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: aparatura i instalacje chłodnicze, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: filtry do systemów chłodniczych, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: instalacje
chłodnicze do cieczy, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: chłodnice do silników, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: chłodnice do pieców, Naprawy i prace konserwacyjne
związane z następującymi produktami: chłodnicze kontenery
transportowe, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: chłodnicze gabloty wystawowe,
Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi
produktami: wózki straganiarskie chłodnicze, Naprawy i prace
konserwacyjne związane z następującymi produktami: wózki
ręczne chłodnicze, Naprawy i prace konserwacyjne związane
z następującymi produktami: przemysłowe instalacje chłodnicze, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: instalacje chłodnicze do zamrażania, Naprawy
i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami:
chłodnice do pojazdów, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: pojemniki chłodnicze,
Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi
produktami: lady chłodnicze, Naprawy i prace konserwacyjne
związane z następującymi produktami: szafy chłodnicze,
Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi
produktami: butelki chłodnicze, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: maszyny chłodnicze, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: preparaty chłodnicze, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: parowniki
chłodnicze, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: chłodnicze lady, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: kondensatory chłodnicze, Naprawy i prace konserwacyjne związane
z następującymi produktami: półki chłodnicze, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami:
gabloty chłodnicze, Naprawy i prace konserwacyjne związane
z następującymi produktami: instalacje chłodnicze, Naprawy
i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami:
urządzenia chłodnicze, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: kontenery chłodnicze,
Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi
produktami: elementy chłodnicze, Naprawy i prace konserwa-
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cyjne związane z następującymi produktami: skraplacze
chłodnicze, Naprawy i prace konserwacyjne związane z następującymi produktami: chłodnie, Wykonanie i montaż instalacji klimatyzacyjnych, Wykonanie i montaż instalacji wentylacyjnych, Wykonanie i montaż instalacji chłodniczych, Wykonanie i montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych, Serwis instalacji wodno-kanalizacyjnych, Przeglądy instalacji klimatyzacyjnych, Przeglądy instalacji wentylacyjnych, Przeglądy instalacji chłodniczych, Przeglądy instalacji wodno-kanalizacyjnych, 40 Wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych, Udzielanie informacji dotyczących wypożyczania urządzeń do klimatyzacji, Recykling gazów izolacyjnych z instalacji klimatyzacyjnych, Wynajem elektrycznych wentylatorów chłodzących,
Wypożyczanie urządzeń chłodniczych, Oczyszczanie płynów
chłodniczych, Recykling płynów chłodniczych, Usługi odzyskiwania czynników chłodniczych, 42 Projektowanie instalacji
klimatyzacyjnych, Projektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, Projektowanie instalacji chłodniczych, Projektowanie instalacji wentylacyjnych, Przeglądy techniczne, Przeglądy instalacji klimatyzacyjnych, Przeglądy instalacji wentylacyjnych,
Przeglądy instalacji chłodniczych, Przeglądy instalacji wodno-kanalizacyjnych, Pomiary inżynieryjne, Pomiary wydajności
układu chłodniczego, Pomiary i regulacja ciśnienia czynnika
chłodniczego, Pomiary podzespołów elektrycznych urządzeń
klimatyzacyjnych, Pomiary ochrony przeciwporażeniowej stanu izolacji (w zakresie urządzeń klimatyzacyjnych), Pomiary
prędkości wydmuchiwanego powietrza, Kontrolę szczelności
układu freonowego w urządzeniach klimatyzacyjnych, Kontrola i udrożnienie odpływu skroplin w urządzeniach klimatyzacyjnych, Pomiary temperatury i wilgotności w urządzeniach
klimatyzacyjnych, Wykonywanie pomiarów i testów w zakresie pracy urządzeń wentylacyjnych i ich elementów, Wykonywanie pomiarów i testów w zakresie pracy urządzeń chłodniczych i ich elementów.
523467
(220) 2021 01 22
BIURO PLUS B.KRĘPA, W.KRĘPA SPÓŁKA JAWNA,
Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BIURONIMO biuronimo.pl

(210)
(731)

Nr ZT10/2021

(540) DOPPIO

(531) 27.05.01, 03.01.16
(510), (511) 30 Kawa.
(210) 523485
(220) 2021 01 22
(731) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) multiCELL 17, 5 kV - 24 kV
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce.
(210) 523487
(220) 2021 01 22
(731) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) multiCELL 2S
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce.
(210) 523490
(220) 2021 01 22
(731) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) multiCELL 2S-Gn
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce.
523499
(220) 2021 01 22
URTESTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) URTESTE
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne.

(210)
(731)

(210) 523500
(220) 2021 01 22
(731) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RS-88
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce.
(531) 03.07.19, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane
z materiałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z drukami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów biurowych, szkolnych, chemii
gospodarczej do domu i biura, artykuły spożywcze, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi.
(210) 523480
(220) 2021 01 22
(731) MROZ JAROSŁAW, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

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

523511
(220) 2021 01 23
BYSTROŃ AGNIESZKA, Krzyszkowice
(znak słowno-graficzny)
NATURI Perfect
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(531) 29.01.02, 27.05.01
(510), (511) 41 Usługi szkolenia w zakresie makijażu, Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, Usługi szkolenia w zakresie
kosmetyki, Usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, Prowadzenie warsztatów [szkolenia] kosmetycznych,
Szkolenia dla kosmetyczek, 44 Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Zabiegi kosmetyczne, Usługi kosmetyczne,
Analiza kolorów [usługi kosmetyczne], Zabiegi kosmetyczne
dla włosów, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała,
Leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, Kosmetyczne
usuwanie laserem zbędnych włosów, Usługi kosmetyczne
w zakresie wykonywania makijażu, Kosmetyczne usuwanie
żylaków za pomocą lasera, Usługi zabiegów kosmetycznych
na ciało, twarz i włosy, Gabinety pielęgnacji skóry, Usługi
manicure i pedicure, Usługi manicure świadczone podczas
wizyt domowych, Usługi w zakresie porad kosmetycznych,
Usługi opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych,
Usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, Usługi w zakresie makijażu permanentnego, Usługi
w zakresie pielęgnacji skóry, Chirurgia kosmetyczna.
(210)
(731)
(540)
(540)

523513
(220) 2021 01 23
KRZEMIŃSKA-ŻUK ANNA, Kaźmierz
(znak słowno-graficzny)
ChillDog High Quality Food

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 31 Karma dla zwierząt domowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

523523
(220) 2021 01 25
WĘGRZYN IGOR IW CORP, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
meblowa 1

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.07.21, 26.04.04
(510), (511) 20 Akcesoria do rolet, niemetalowe, Akcesoria
do żaluzji, niemetalowe, Bambusowe zasłony, Barki [meble],
Biblioteczki [regały na książki], Biurka do celów biurowych,
Biurka i stoły, Blaty [części mebli], Boazeria meblarska, Bufety
ruchome [meble], Bursztyn, Cokoły [meble], Corozo [biały
twardy materiał podobny do kości słoniowej], Dekoracje wiszące [ozdoby], Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do mebli, Dekoracyjne panele drewniane
[meble], Dekoracyjne płyty ścienne [meble] nietekstylne,
Donice drewniane w postaci skrzyń, Dopasowane nakrycia
na meble, Dopasowane pokrowce na meble, Dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, Drążki podwieszane niemetalowe do wieszania przedmiotów, Drewniane komody pokryte papierem ozdobnym, Drewniane parawany z dekoracyjną
kratownicą, Drewniane półki i stojaki [meble], Drewniane
pudła i pudełka do przechowywania, Drewniane skrzynie,
Drewniane żaluzje, Osłony drzewa niemetalowe, Drzwi
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do mebli, Drzwi do szaf, Drzwi do szafek, Drzwi przesuwne
do mebli, Drzwiczki do mebli, Duże wyściełane fotele, Dzieła
sztuki z ambroidu, Dzieła sztuki z bambusa, Dzwonki wiatrowe [dekoracja], Ekrany [meble], Elementy meblowe, Elementy wnętrza szaf, Elementy wykończeniowe szuflad, niemetalowe, Elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin [poduszki], Elementy zawieszające do zasłon, Etażerki, Figurki wykonane z żywicy drzewnej, Figurki z kości, Figury drewniane,
Figury z tworzyw sztucznych, Figury z wosku, Fotele, Fotele
biurowe, Fronty do szaf i szafek, Fronty szuflad, Gabloty [meble], Garderoby, Haczyki do zasłon, Haki do wieszania płaszczy, Imitacje szylkretu, Imitacje produktów żywnościowych
z tworzyw sztucznych, Jaśki nadmuchiwane [poduszki],
Kanapo-tapczany, Kanapy, Karimaty, Karnisze (drążki) do firan
i zasłon, Kartoteki [meble], Kasetki, nie z metalu, Kasety
do ekspozycji biżuterii, Kły zwierzęce [materiał surowy lub
częściowo przetworzony], Komódki z szufladami, Komody
[meble], Komplety mebli do salonu, Komputerowe stanowiska pracy [meble], Konsole [meble], Kontuary [meble], Kościane figurki, Kościane rzeźby, Kosze do przechowywania [meble], Kosze ozdobne wykonane z drewna, Kosze ozdobne
wykonane z wikliny, Kosze ozdobne ze słomy, Koszyki wiklinowe, Kredensy, toaletki, komody, Krucyfiksy z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, inne niż biżuteria,
Krzesła, Krzesła biurowe, Krzesła [fotele] biurowe, Kufry [szafki], Kuranty wiatrowe [dekoracja], Łapacze snów [dekoracje],
Ławostoły, Ławy [meble], Listwy do ram obrazów i zdjęć,
Listwy profilowe do mebli [gzymsy], Łóżeczka dziecięce, Łóżka dziecięce, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Lustra i lusterka stojące, Lustra [meble], Lustra z elektrycznym oświetleniem, Małe dwuosobowe kanapy, Materace, Maty
do drzemki [poduszki lub materace], Maty do spania, Meble,
Meble biurowe, Meble do pokojów dziecinnych, Meble
do salonu, Meble do siedzenia, Meble do wnętrz, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Meble modułowe
[kombinowane], Meble przystosowane do układania jedno
na drugim, Meble sypialne, Meble szkolne, Meble tapicerowane, Meble wielofunkcyjne, Meble wypoczynkowe, Meblościanki, Półki meblowe, Metalowe karnisze, Metalowe przesłony [meble], Metalowe ramki do zdjęć, Metalowe ramy
do obrazów, Metalowe wieszaki na kapelusze, Metalowe
żaluzje weneckie [wewnętrzne], Miski z tworzyw sztucznych,
Modele dekoracyjne wykonane z tworzyw sztucznych,
Modele figurek [ozdoby] wyrabiane z gipsu, Modele figurek
[ozdoby] z drewna, Modele figurek [ozdoby] z syntetycznej
żywicy, Modele figurek [ozdoby] z tworzyw sztucznych,
Modele figurek [ozdoby] z wosku, Modele ozdobne z tworzyw sztucznych, Modele [ozdoby] wykonane z gipsu, Modele [ozdoby] wykonane z tworzyw sztucznych, Modele [ozdoby] wykonane z żywicy syntetycznej, Modele [ozdoby] z wosku, Modele wykonane z drewna [ozdoby], Modele zwierząt
[ozdoby] z wosku, Modele zwierząt [ozdoby] z tworzyw
sztucznych, Modele zwierząt [ozdoby] z gipsu, Modele zwierząt [ozdoby] z drewna, Modułowe układy półek [meble],
Moduły biurkowe, Moduły do przechowywania [meble],
Muszle, Nakładki siedzeniowe jako części mebli, Nakładki
wierzchnie na materace, Nakrycia na siedzenia [uformowane] na meble, Nakrycia z materiałów tekstylnych [dopasowane] na meble, Narożniki [meble], Niskie stoły w stylu japońskim (zataku), Niemetalowe karnisze, Niemetalowe wieszaki
do odzieży, Ramy do obrazów, Rolety wewnętrzne okien,
Osłony do kominków (meble), Osłony kominkowe, Otomany,
Ozdobne figurki wykonane z drewna, Ozdobne figurki wykonane z gipsu, Ozdobne figurki wykonane z wosku, Ozdobne
lustra, Ozdobne modele wykonane z drewna, Ozdobne
modele wykonane z gipsu, Ozdobne modele wykonane
z wosku, Ozdobne rzeźby wykonane z drewna, Ozdobne
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rzeźby wykonane z gipsu, Ozdobne rzeźby wykonane z wosku, Ozdobne statuetki wykonane z drewna, Ozdoby na przyjęcia z tworzyw sztucznych, Ozdoby okolicznościowe
z drewna, z wyjątkiem ozdób na drzewka, Ozdoby [posągi]
zrobione z wosku, Ozdoby ścienne z drewna, Ozdoby ścienne z wosku, Ozdoby stołowe z tworzyw sztucznych, Ozdoby
z drewna na środek stołu, Panele meblowe, Papierowe ramy
do obrazów i zdjęć, Parawany działowe składane w stylu
orientalnym (byoubu), Parawany [meble], Plastry miodu
[ramki], Plecionki ze słomy z wyjątkiem mat, Płytki lustrzane,
Płytki z prasowanego bursztynu, Płytki z tworzyw sztucznych, Podgłówki, wałki, Podkładki z tworzyw sztucznych,
Podnóżki [taborety], Podpórki do roślin lub drzew, Podpórki
pod książki, Podpory do roślin, Podstawki pod książki,
Poduszki, Poduszki dekoracyjne, Poduszki na siedzenia,
Poduszki ozdobne, Poduszki płaskie [nakładki] na siedzenia,
Poduszki sako, Pojemniki drewniane, Pojemniki z kości,
Pojemniki z rogu, Pojemniki z trzciny, Półka na talerze, Półki
biblioteczne, Półki biurowe, Półki i stojaki do przechowywania dzieł sztuki, Półki [meble], Półki na buty, Półki ścienne
[meble], Półki wiszące [meble], Popiersia z drewna, wosku,
gipsu lub tworzyw sztucznych, Popiersia z kości, Poroża,
Posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych,
Pościel, oprócz bielizny pościelowej, Postumenty [meble],
Poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, Przylepne ozdoby
z drewna na ściany, Przylepne ozdoby z wosku na ściany,
Ptaki wypchane, Pudełka do układania jedno na drugim
[z tworzyw sztucznych], Pudełka drewniane lub z tworzyw
sztucznych, Pudełka na zabawki [meble], Pudełka ozdobne
z tworzyw sztucznych, Pudła do przechowywania [meble],
Pufy [meble], Pulpity [meble], Ramki do obrazków i zdjęć,
Ramki na obrazy i fotografie, Ramy, Ramy do luster, Ramy
do obrazów i zdjęć, Regały, Reprodukcje mebli antycznych,
Rolety okienne [wewnętrzne], Rozkładane fotele [do siedzenia i spania], Rozkładane kanapy, Rozkładane meble z obiciem, Ruchome biurka, Ruchome ławki, Sofy, Sprzęt biurowy
[meble], Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje
wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub
z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, Statuetki z kości,
Stojaki do przechowywania czasopism [meble], Stojaki
do wieszania ubrań, Stojaki [meble] pod telewizor, Stojaki
na broszury [meble], Stojaki na czasopisma, Stojaki na głośniki [meble], Stojaki na książki [meble], Stojaki na kwiaty, Stojaki
na parasole, Stojaki na płaszcze, Stojaki na ręczniki [meble],
Stojaki na wino [meble], Stojaki na żywność, Stojaki, półki,
Stojaki wielofunkcyjne [meble], Stoliki, Stoliki komputerowe,
Stoły, Stoły [meble], Systemy półkowe [regały], Szafki, Szafy
[meble], Szezlongi, Szkatułki, Sznury do podwiązywania
zasłon, Szuflady [części mebli], Tablice do zamieszczania
fotografii, Tablice ozdobne wykonane z tworzyw sztucznych,
Tablice ozdobne wykonane z gipsu, Tabliczki [dekory] z tworzyw sztucznych, Taboret podest [stopa słonia], Taborety,
Tace na buty [meble], Tapczany posiadające miejsce do przechowywania, Toaletki [meble], Trzyczęściowe komplety mebli [meble], Uchwyty ceramiczne do szafek, szuflad i mebli,
Wachlarze, Wieszaki do ubrań [meble], Wieszaki na kapelusze
[meble], Wieszaki na rośliny, niemetalowe, Wiszące kosze
na kwiaty z materiałów niemetalowych, Wózki meblowe,
Wyroby artystyczne wykonane z tworzyw sztucznych, Wyroby artystyczne wykonane z gipsu, Wyroby artystyczne wykonane z wosku, Wyroby artystyczne wykonane z drewna,
Wyroby rzeźbione z wosku, Wyroby stolarskie, Wyroby wikliniarskie, Wysokie siedzenia [meble], Zagłówki [meble], Żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz,
Zasłony bambusowe, Zasłony dekoracyjne z koralików,
Zestawy mebli, 35 Dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, Dystrybucja i rozpowszechnianie
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materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów
drukowanych, próbek], Dostarczanie informacji handlowych
konsumentom, Dystrybucja materiałów promocyjnych, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych,
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, Opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, Organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, Organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Organizowanie zakupu towarów na rzecz osób
trzecich, Prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, Procedury administracyjne związane
ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub
komputera, Reklama, Reklama on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama radiowa, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Udostępnianie informacji
o produktach konsumenckich, Usługi agencji eksportowo-importowych, Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów
na rzecz osób trzecich, Usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą mebli, Usługi importowo-eksportowe, Usługi
informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, 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 wyposażeniem domu, Usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi w zakresie
zamówień na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie zamówień on-line, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line.
(210)
(731)
(540)
(540)

523524
(220) 2021 01 25
GRUDZIŃSKI PAWEŁ, Ostrów Mazowiecka
(znak słowno-graficzny)
HAPPYSAD

(531) 27.05.01, 26.01.14, 24.17.25
(510), (511) 25 Koszulki z nadrukami, Koszulki polo, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki dla dzieci, Czapki i czapeczki
sportowe, Czapki bejsbolówki, Czapki z daszkiem, Czapki jako
nakrycia głowy, Akcesoria na szyję, Części odzieży, obuwia
i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 35 Usługi
handlu detalicznego on-line obejmującego nagraną muzykę
i nagrane filmy do pobrania, Usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi
handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki
i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie
artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie torebek, Usługi sprzedaży detalicznej
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świadczone on-line w zakresie artykułów bagażowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą plakatów, Usługi
sprzedaży hurtowej związane ze sprzedażą plakatów, Usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą kostek do gitar, Usługi sprzedaży hurtowej związane ze sprzedażą kostek
do gitar, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą
pałeczek perkusyjnych, Usługi sprzedaży hurtowej związane
ze sprzedażą pałeczek perkusyjnych, Usługi sprzedaży hurtowej związane ze sprzedażą torebek, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą torebek, Usługi sprzedaży hurtowej
związane ze sprzedażą worków i sakiewek, Usługi sprzedaży
detalicznej związane ze sprzedażą worków i sakiewek, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą magnesów
dekoracyjnych, Usługi sprzedaży hurtowej związane ze sprzedażą magnesów dekoracyjnych, Usługi handlu detalicznego
obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania,
Usługi handlu hurtowego obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, Usługi handlu detalicznego
w związku z płytami CD z muzyką, Usługi handlu hurtowego
w związku z płytami CD z muzyką, Usługi handlu detalicznego w związku z płytami winylowymi z muzyką, Usługi handlu
hurtowego w związku z płytami winylowymi z muzyką, Usługi handlu detalicznego w związku z plikami z muzyką, Usługi handlu hurtowego w związku z plikami z muzyką, Usługi
handlu detalicznego w związku z filmami z nagraniami video,
Usługi handlu hurtowego w związku z filmami z nagraniami
video.
(210)
(731)
(540)
(540)

523528
(220) 2021 01 22
MACIEJEWSKI JAN, Bobrowiec
(znak słowno-graficzny)
JOKER

(531) 29.01.01, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, preparaty do celów
medycznych, pozabiegowe preparaty medyczne, preparaty
do celów farmaceutycznych, preparaty kosmetyczne, farby
pigmentowe do celów kosmetycznych, 10 Urządzenia medyczne, urządzenia kosmetyczne, medyczne aparaty i instrumenty, kosmetyczne aparaty i instrumenty, 44 Usługi kosmetyczne, usługi w zakresie makijażu, w tym usługi w zakresie
makijażu permanentnego i mikropigmentacji.
(210) 523533
(220) 2021 01 22
(731) LACH JAROSŁAW, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) OGNIOSTOP
(510), (511) 9 Alarmy antywłamaniowe, alarmy pożarowe,
urządzenia alarmowe, odzież chroniąca przed ogniem
i napromieniowaniem, wizjery do drzwi, wykrywacze
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dymu, dzwonki sygnalizacyjne, gaśnice, kamizelki ratunkowe, kamizelki kuloodporne, koce strażackie, kombinezony ochronne, lornetki, lunety, maski ochronne, pompy
strażackie, motopompy strażackie, kaski ochronne, pasy
ratunkowe inne niż do siedzeń w pojazdach i inne niż
wyposażenie sportowe, radary, wyposażenie dla ratownictwa, rękawice do ochrony przed urazami, wypadkami
i promieniowaniem rentgenowskim, siatki ratownicze,
syreny, detektory, 41 Prowadzenie szkoleń w zakresie
ochrony mienia, ochrony osób, przeciwpożarowe, przeciwwybuchowe, bhp, Zabezpieczenia i ochrony środowiska przed skutkami zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych,
pożarów, 45 Audyt zagrożenia wybuchem, doradztwo
w sprawach bezpieczeństwa, Dostarczanie informacji
w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przeciwwybuchowej, ochrony bhp, ochrony przed skutkami klęsk żywiołowych, Monitorowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego do celów pomocy prawnej, Usługi doradztwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej,
Usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przeciwwybuchowej, ochrony bhp, ochrony przed skutkami klęsk żywiołowych, wypożyczanie alarmów przeciwpożarowych,
Wypożyczanie gaśnic.
523541
(220) 2021 01 22
INNOVOFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OZDROWIEŃCY
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.13.15
(510), (511) 5 Suplementy, 32 Napoje.
523542
(220) 2021 01 22
INNOVOFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wkręceni w DIETĘ

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.21
(510), (511) 5 Suplementy, 29 Warzywa i owoce przetworzone, 32 Napoje.
(210)
(731)
(540)
(540)

523552
(220) 2021 01 25
SYNUS SEBASTIAN, Bydgoszcz
(znak słowno-graficzny)
p PRISMA DENT
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(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 44 Konsultacje dentystyczne, Usługi dentystyczne, Usługi kliniki dentystycznej.
523559
(220) 2021 01 25
AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AuroACC
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi,
Preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
(210)
(731)

523562
(220) 2021 01 25
AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AuroZone
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi,
Preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)
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523564
(220) 2021 01 25
NSG TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X-Line
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 Krzesła, Krzesła biurowe, Krzesła - fotele biurowe, Krzesła konferencyjne, Krzesła obrotowe, Krzesła robocze, Biurka modułowe - meble, Meble, Meble biurowe, Meble
do siedzenia, Stoły konferencyjne, Stoły - meble.
523567
(220) 2021 01 25
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bielenda KAMELEON MAGIC MASK
(210)
(731)

523563
(220) 2021 01 25
WĘGIEL GRZEGORZ, Kraków
(znak słowno-graficzny)
family bistro

(531)

(531)

05.03.15, 26.01.03, 26.01.18, 01.15.15, 11.01.02, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem - catering, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi restauracji fast-food, Usługi barów typu fast-food na wynos,
Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Restauracje dla turystów, Restauracje oferujące dania na wynos, Rezerwacja stolików w restauracjach, Restauracje z grillem, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, Usługi barów i restauracji,
Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Usługi
restauracyjne, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos,
Imprezy firmowe - zapewnianie jedzenia i napojów, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Organizowanie bankietów,
Pizzerie, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków,
Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie jedzenia
i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie
żywności i napojów dla gości, Usługi świadczone przez bary
bistro, Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie jedzenia na wynos,
Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi
w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości.

01.01.05, 02.09.15, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.04.04,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Maseczki do twarzy, Kosmetyki do pielęgnacji
twarzy.
(210) 523579
(220) 2021 01 25
(731) WIKIRA MACIEJ HANDEL-USŁUGI, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) RAINBOW
(510), (511) 34 Ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach,
Papierosy elektroniczne, Środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne,
Waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego.
523580
(220) 2021 01 25
BEDNARZ GRZEGORZ EWIGEO USŁUGI GEODEZYJNE,
Ujazd
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EWIGEO -USŁUGI GEODEZYJNE(210)
(731)

(531) 26.01.04, 26.01.12, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 Usługi w zakresie miernictwa geodezyjnego,
Pomiary geodezyjne, Projektowanie pomiarów geodezyjnych, Geodezyjne wytyczenia i pomiary powykonawcze,
Geodezyjna obsługa inwestycji.

Nr ZT10/2021
(210)
(731)
(540)
(540)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

523581
(220) 2021 01 25
PAWĘZKA AGATA LODOOVKA, Tarnowskie Góry
(znak słowno-graficzny)
LODOOVka

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13, 08.01.18
(510), (511) 30 Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty
i sorbety, 43 Kawiarnia, Lodziarnie, Usługi mobilnych restauracji, Bary, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Herbaciarnie, Imprezy firmowe
- zapewnianie jedzenia i napojów, Kafeterie - bufety, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów
dla gości, Organizacja przyjęć weselnych w zakresie żywności i napojów, Organizowanie bankietów, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków i napojów,
Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
Serwowanie żywności i napojów dla gości, Usługi barów
kawowych, Usługi herbaciarni, Usługi kawiarni, Usługi
w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie przygotowywania
jedzenia i napojów, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos.
(210) 523584
(220) 2021 01 26
(731) BHAGAT DINESH KUMAR, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) INDIA GARDEN BHAGAT DINESH KUMAR
(510), (511) 43 Rezerwacja stolików w restauracjach, Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, Oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, Zapewnianie żywności
i napojów w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, Serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, Puby, Usługi w zakresie pubów,
Serwowanie napojów w pubach z browarem, Usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas
targów, degustacji i imprez publicznych, Usługi prywatnego
klubu picia, Usługi klubów w zakresie dostarczania żywności
i napojów, Usługi cateringu zewnętrznego, Catering w kafeteriach szybkiej obsługi, Organizacja cateringu na imprezy
urodzinowe, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem - catering, Organizacja przyjęć weselnych w zakresie żywności i napojów, Zapewnianie jedzenia
i napojów na imprezy filmowe, Usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie kateringu w zakresie jedzenie i picia.
(210) 523587
(220) 2021 01 26
(731) ZDANOWICZ RAFAŁ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) DEKO

(531) 26.11.03, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej dotyczącej tynków dekoracyjnych, Usługi sprzedaży hurtowej dotyczącej
tynków dekoracyjnych, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczącej dekoracyjnych powłok wykończeniowych do wnętrz
(farby), Usługi sprzedaży hurtowej dotyczącej dekoracyjnych
powłok wykończeniowych do wnętrz (farby), Usługi sprzedaży detalicznej dotyczącej ochronnych powłok wykończeniowych do wnętrz (farby), Usługi sprzedaży hurtowej dotyczącej ochronnych powłok wykończeniowych do wnętrz (farby),
Usługi sprzedaży detalicznej dotyczącej farb zewnętrznych,
Usługi sprzedaży hurtowej dotyczącej farb zewnętrznych,
Usługi sprzedaży detalicznej dotyczącej powłok ochronnych
do impregnacji wodoodpornej powierzchni budynków (farby), Usługi sprzedaży hurtowej dotyczącej powłok ochronnych do impregnacji wodoodpornej powierzchni budynków
(farby), Usługi sprzedaży detalicznej dotyczącej mieszanek
do impregnacji wodoodpornej (inne niż farby), Usługi sprzedaży hurtowej dotyczącej mieszanek do impregnacji wodoodpornej (inne niż farby), Usługi sprzedaży detalicznej dotyczącej farb do podłóg, Usługi sprzedaży hurtowej dotyczącej
farb do podłóg, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczącej farb
podkładowych do metalu, Usługi sprzedaży hurtowej dotyczącej farb podkładowych do metalu, Usługi sprzedaży
detalicznej dotyczącej powłok ochronnych do metali (farby),
Usługi sprzedaży hurtowej dotyczącej powłok ochronnych
do metali (farby), Usługi sprzedaży detalicznej dotyczącej
masy szpachlowej, Usługi sprzedaży hurtowej dotyczącej
masy szpachlowej, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczącej gruntu do ścian, Usługi sprzedaży hurtowej dotyczącej
gruntu do ścian, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczącej rozcieńczalnika do farb, Usługi sprzedaży hurtowej dotyczącej
rozcieńczalnika do farb, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczącej akcesoriów do malowania wnętrz, Usługi sprzedaży
hurtowej dotyczącej akcesoriów do malowania wnętrz.
523592
(220) 2021 01 26
STARPAP T.Z.A WOŹNIAK SPÓŁKA JAWNA,
Starachowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Starpap
(210)
(731)

(531) 20.05.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Maszyny do produkcji papieru, Maszyny
do użytku w produkcji papieru, Maszyny do przemysłu papierniczego, 16 Ręczniki papierowe, Papier toaletowy w rolkach, Papierowe chusteczki higieniczne, Chusteczki do nosa
papierowe, Higieniczne ręczniki papierowe do rąk, 35 Usługi
przedstawicielstw handlowych.
(210)
(731)

523597
(220) 2021 01 26
POWERICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICEUP!

Nr ZT10/2021

523702
(220) 2021 01 27
MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1553 TENCZYNEK BROWAR RIS
(210)
(731)

(531) 08.01.18, 27.05.01, 29.01.13, 24.17.04
(510), (511) 30 Desery lodowe, Ciasta lodowe, Budynie deserowe w proszku, Błyskawiczne mieszanki do lodów, Batony
lodowe, Bloki lodu, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty
i sorbety, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka.
(210)
(731)
(540)
(540)

523598
(220) 2021 01 26
CYBULSKA MARZENA, Gorzów Wielkopolski
(znak słowno-graficzny)
PM PERFUMERIA MARZEŃ
(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.11.15, 25.01.15
(510), (511) 32 Piwo, słód, produkty piwowarskie, woda,
wody mineralne, wody źródlane, napoje owocowe, soki,
aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowane,
bezalkoholowy poncz ryżowy [sikhye], cola, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, likiery bezalkoholowe, lemoniada, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych,
napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje
na bazie piwa, napoje warzywne, napoje półmrożone, napoje witaminizowane, preparaty do sporządzania likierów,
33 Wyroby i napoje alkoholowe, aperitify, brandy, cachaca,
calvados, nalewki, dżin, cydr, koktajle, likiery, miody pitne,
rum, sake, sangria, sznaps, whisky, wina.

(531) 19.07.13, 19.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej perfum, Usługi
sprzedaży hurtowej perfum.
523602
(220) 2021 01 25
URBAN CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Elbląg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE INTERNATIONAL OFFROAD CHALLENGE OF
MALAYSIA RAINFOREST CHALLENGE RFC’ POLAND
A Luis J.A Wee Presentation
(210)
(731)

(531)

26.01.15, 26.01.16, 18.01.07, 26.11.02, 26.11.08, 26.13.25,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 12 Pojazdy terenowe, Samochody terenowe,
41 Organizowanie rajdów samochodowych, Organizowanie
i zarządzanie imprezami sportowymi, Sędziowanie na imprezach sportowych.

523705
(220) 2021 01 27
TOWER OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOWER OFFICE
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 Administrowanie programami lojalności konsumenta, Administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, Agencje informacji handlowej, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Analizy kosztów, Audyt działalności gospodarczej,
Audyt finansowy, Badania biznesowe, Badania dotyczące
działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania
rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Bezpośrednia reklama
pocztowa, Biura pośrednictwa pracy, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w za-

Nr ZT10/2021
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kresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, Ekonomiczne prognozy, Fakturowanie, Fotokopiowanie, Handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, Impresariat w działalności artystycznej, Indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Informacja o działalności gospodarczej, Kolportaż próbek, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Maszynopisanie, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych
dla osób trzecich, Obróbka tekstów, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Obsługiwanie centrali telefonicznych
na rzecz innych, Opracowywanie CV dla osób trzecich, Optymalizacja stron internetowych, Organizacja pokazów mody
w celach promocyjnych, Organizowanie targów handlowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
Poszukiwania w zakresie patronatu, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja
filmów reklamowych, Produkcja programów typu telezakupy, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub
marketingowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, Przygotowanie listy płac,
Przygotowywanie zeznań podatkowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Rejestracja komunikatów pisemnych
i danych, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama
typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych,
Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych
lub reklamowych, Sporządzanie wyciągów z konta, Sprzedaż
detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Statystyczne zestawienia, Stenografia, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Telefoniczne udzielanie informacji
[dla nieobecnych abonentów], Telemarketing, Transkrypcja
wiadomości [prace biurowe], Tworzenie tekstów reklamowych, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi administracyjne w zakresie skierowań lekarza, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi aukcyjne, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi handlu detalicznego on-line w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego on-line
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz
do pobrania, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł
sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych,
Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi lobbingu handlowego, Usługi marketingowe, Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub
promocji sprzedaży, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów
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prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób
trzecich, Usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, Usługi
przeglądu prasy, Usługi przypominania o spotkaniach [prace
biurowe], Usługi public relations, Usługi relacji z mediami,
Usługi sekretarskie, Usługi umawiania spotkań [prace biurowe], Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi wypełniania zeznań podatkowych, Usługi
związane z listami prezentów, Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie administracyjne w zakresie
odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wyceny handlowe,
Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajem
dystrybutorów automatycznych, Wynajem fotokopiarek,
Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach do co-workingu, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, 36 Administrowanie domami czynszowymi, Agencje kredytowe, Agencje nieruchomości, Analizy finansowe, Bankowość hipoteczna, Bankowość on-line,
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, Firmy windykacyjne, Fundusze inwestycyjne wzajemne,
Gwarantowanie ubezpieczeń na życie, Handel walutami
i wymiana walut, Informacja o ubezpieczeniach, Informacje
finansowe, 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 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, 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 gwa-
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rancyjne, 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.
523706
(220) 2021 01 27
TOWER OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TOWER OFFICE
(510), (511) 35 Administrowanie programami lojalności konsumenta, Admnistrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, Agencje informacji handlowej, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Analizy kosztów, Audyt działalności gospodarczej,
Audyt finansowy, Badania biznesowe, Badania dotyczące
działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania
rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Bezpośrednia reklama
pocztowa, Biura pośrednictwa pracy, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, Ekonomiczne prognozy, Fakturowanie, Fotokopiowanie, Handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, Impresariat w działalności artystycznej, Indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Informacja o działalności gospodarczej, Kolportaż próbek, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania oprogramowania,
Maszynopisanie, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Obróbka tekstów, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Obsługiwanie centrali telefonicznych na rzecz innych, Opracowywanie CV dla osób trzecich,
Optymalizacja stron internetowych, Organizacja pokazów
mody w celach promocyjnych, Organizowanie targów handlowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Poszukiwania w zakresie patronatu, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja programów typu teleza(210)
(731)
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kupy, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych
lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich,
Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, Przygotowanie listy płac,
Przygotowywanie zeznań podatkowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Rejestracja komunikatów pisemnych
i danych, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama
typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych,
Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych
lub reklamowych, Sporządzanie wyciągów z konta, Sprzedaż
detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Statystyczne zestawienia, Stenografia, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Telefoniczne udzielanie informacji
[dla nieobecnych abonentów], Telemarketing, Transkrypcja
wiadomości [prace biurowe], Tworzenie tekstów reklamowych, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi administracyjne w zakresie skierowań lekarza, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi aukcyjne, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi handlu detalicznego on-line w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego on-line
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz
do pobrania, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł
sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych,
Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi lobbingu handlowego, Usługi marketingowe, Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub
promocji sprzedaży, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób
trzecich, Usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, Usługi
przeglądu prasy, Usługi przypominania o spotkaniach [prace
biurowe], Usługi public relations, Usługi relacji z mediami,
Usługi sekretarskie, Usługi umawiania spotkań [prace biurowe], Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi wypełniania zeznań podatkowych, Usługi
związane z listami prezentów, Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie administracyjne w zakresie
odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wyceny handlowe,
Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajem
dystrybutorów automatycznych, Wynajem fotokopiarek,
Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach do co-workingu, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
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osób trzecich, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, 36 Administrowanie domami czynszowymi, Agencje kredytowe, Agencje nieruchomości, Analizy finansowe, Bankowość hipoteczna, Bankowość on-line,
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, Firmy windykacyjne, Fundusze inwestycyjne wzajemne,
Gwarantowanie ubezpieczeń na życie, Handel walutami
i wymiana walut, Informacja o ubezpieczeniach, Informacje
finansowe, 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 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, 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)
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523711
(220) 2021 01 28
KWIATKOWSKA MARTYNA, Wyszków
(znak słowno-graficzny)
ELEGANT

(531) 27.05.01, 26.11.08, 10.05.05
(510), (511) 3 Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, 8 Przybory
do obcinania i usuwania włosów, Przybory do układania włosów, 41 Nauka fryzjerstwa, 44 Fryzjerstwo.
(210)
(731)
(540)
(540)

523713
(220) 2021 01 28
KONIECZEK DAWID, Strzyżewo
(znak słowno-graficzny)
cozawesele.com

(531) 26.01.06, 17.02.01, 17.02.02, 09.01.10, 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 39 Transport pasażerów pojazdami z szoferem, 41 Fotografia, Fotoreportaże, Fotografia portretowa,
Usługi fotografów, Produkcja nagrań audio i video oraz
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Organizowanie rozrywki, Organizowanie rozrywki podczas
uroczystości weselnych, Usługi rozrywkowe, Organizacja
imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Prowadzenie imprez rozrywkowych,
Przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja
i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], Organizowanie
imprez w celach rozrywkowych, 45 Planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych, Usługi konsultacyjne w zakresie
organizacji uroczystości weselnych.
523715
(220) 2021 01 28
SUN AND FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Jogurt L plus +
(510), (511) 29 Desery jogurtowe, Jogurt, Jogurt sojowy,
Jogurt z mleka koziego, Jogurty, Jogurty kremowe, Jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, Jogurty o smaku owocowym, Jogurty pitne, Jogurty smakowe, Napoje na bazie
jogurtu, Napoje z jogurtu, Preparaty do sporządzania jogurtu, 30 Jogurt mrożony [lody spożywcze], Jogurt mrożony (mrożone wyroby cukiernicze), Lód, lody spożywcze,
mrożone jogurty i sorbety, Lody na bazie jogurtu [lody
jako główny składnik].
(210)
(731)
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523717
(220) 2021 01 28
KURCOŃ WOJCIECH KURCOŃ WOJCIECH
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE UNIW-MŁYN,
Kopytowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MŁYN KOPYTOWA MAKA.PL
(210)
(731)

(531)

07.01.13, 07.01.24, 26.11.03, 26.11.12, 24.17.02, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 30 Mąka, Mąka do pieczenia, Mąka gotowa
do pieczenia, Mąka mieszana do żywności, Mąka pszenna,
Mąka pszenna do żywności, Mąka zbożowa, Mąka żytnia,
40 Mielenie żywności.
(210)
(731)
(540)
(540)

523721
(220) 2021 01 28
ZMYŚLONA AGNIESZKA, Ostrów Kaliski
(znak słowno-graficzny)
PRZETWÓRSTWO MIĘSA ZMYŚLONY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.03, 09.01.10, 01.01.05, 07.01.09
(510), (511) 29 Gotowe dania składające się głównie z mięsa, Gotowe dania z mięsa, Konserwy mięsne, Liofilizowane
mięso, Mięso liofilizowane, Mięso i wyroby mięsne, Pasty
mięsne (w tym pasztety, smalec), Cielęcina, Drób, Dziczyzna,
Flaki wieprzowe, Flaki wołowe, Kiełbasy, Mięsa wędzone,
Mięso gotowane, Mięsne nadzienia do ciast, Mięso gotowe
do spożycia, Mięso i wędliny, Mięso kiełbasiane, Mięso konserwowane, Mięso mielone [mięso siekane], Mięso mrożone,
Mięso pieczone, Mięso pokrojone w plastry, Mięso solone,
Mięso świeże, Mięso w puszce [konserwy], Mięso wędzone,
Mięso z osła, Mrożony drób, Mus z kurczaka, Nerki zwierząt
[podroby mięsne], Paczkowane mięso, Pasty spożywcze
wytworzone z mięsa, Podroby, Produkty mięsne mrożone,
Przetworzone produkty mięsne, Przyrządzone mięso konserwowe w puszce, Pulpety [żywność], Smażone mięso, Steki
z mięsa, Surowe kiełbasy, Suszona kiełbasa, Suszone mięso,
Świeży drób, Szynka, Wędliny, Wieprzowina, Wołowina.
(210) 523724
(220) 2021 01 28
(731) BUSZA MAREK, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PETSLOVER

(531) 03.01.06, 03.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe związane z książkami,
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami
higienicznymi dla zwierząt, Handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Udzielanie porad dla konsumentów o produktach, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, 41 Szkolenia
personelu, Skomputeryzowane szkolenia, Szkolenia edukacyjne, Kursy szkoleniowe, Szkolenia biznesowe, Nauczanie
pielęgnacji zwierząt domowych, Nauczanie o opiece nad
zwierzętami domowymi w zakresie zarządzania wystawami
zwierząt domowych, Świadczenie usług w zakresie ćwiczeń
dla zwierząt, Szkolenia dla kosmetyczek z zakresu pielęgnacji
sierści zwierząt, Szkolenia dla dorosłych, Udzielanie kursów
szkolenia zawodowego, Usługi szkolenia personelu, Usługi
doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, 44 Konsultacje z dziedziny żywienia, Usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie odżywiania, Zwierzęta (Zabiegi
pielęgnacyjne -), Usługi mycia zwierząt domowych, Doradztwo związane z hodowlą zwierząt, Hodowla zwierząt, Usługi
hodowli zwierząt, Sterylizacja zwierząt.
(210) 523725
(220) 2021 01 28
(731) BUSZA MAREK, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) Dietetyk zwierzęcy Marek Busza
(510), (511) 44 Doradztwo związane z hodowlą zwierząt,
Hodowla zwierząt, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, Zwierzęta (Zabiegi pielęgnacyjne -),
Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Profesjonalne
doradztwo w zakresie żywienia, Usługi doradcze w zakresie
żywienia, Doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, Usługi
doradztwa żywieniowego, Doradztwo żywieniowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

523727
(220) 2021 01 28
MAKSYMIUK AGNIESZKA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
AMORENO

Nr ZT10/2021
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(531) 27.05.01, 26.11.11, 09.01.10
(510), (511) 18 Chlebaki, Plecaki wycieczkowe, Plecaki turystyczne, Plecaki uczniowskie, Plecaki sportowe, Plecaki dla
wędrowników, Plecaki, Plecaki na kółkach, Plecaki [małe],
22 Dekoracyjne pokrycia ochronne [narzuty chroniące
od kurzu], 24 Poszewki na poduszki do spania, Poszewki
na poduszki, Narzuty, Łóżka (Narzuty na -), Narzuty na łóżka,
Narzuty na łóżka [lambrekiny], Narzuty na łóżka z lambrekinem, Narzuty na łóżko, Narzuty frotte, Narzuty na futony,
Narzuty do łóżeczek dziecięcych, Narzuty pikowane, Narzuty pikowane [artykuły pościelowe], Narzuty puchowe [kołdry], Narzuty z frotte, Narzuty trykotowe, Narzuty (pokrowce
na meble), Narzuty pikowane na łóżka, Papierowe narzuty
na łóżka, Pokrowce i narzuty na meble, Bieżniki stołowe tekstylne, Bieżniki [tekstylne] na blaty stołowe, Bieżniki stołowe,
Bieżniki stołowe niepapierowe, Bieżniki stołowe z tworzyw
sztucznych, Bieżniki stołowe z materiałów tekstylnych, Filc, Filc
do użytku w produkcji papieru, Filc do formowania do użytku
w przemyśle papierniczym, Tkanina filcowa, 25 Czapki jako
nakrycia głowy, Fartuchy, Fartuchy [odzież], Fartuchy [kamizelki] zakładane przez głowę, Fartuchy z tworzyw sztucznych,
Opaski na głowę, Opaski przeciwpotne na nadgarstek, Opaski na biust [odzież], Opaski na szyję [części odzieży], Szaliki,
Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Szaliki do zawijania wokół
szyi, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi handlu
detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, Usługi sklepów detalicznych
on-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami naściennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami naściennymi, Usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z wyposażeniem domu, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego.
523758
(220) 2021 01 28
BROWAR AMBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielkówko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWARNE Pils JASNE PEŁNE PASTERYZOWANE
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(531)

05.11.15, 19.01.08, 25.01.15, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01,
27.05.03, 27.05.11, 29.01.15
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe.
(210) 523778
(220) 2021 01 29
(731) CELIKO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) KABOOM ORANŻADA
(510), (511) 32 Proszki do sporządzania napojów, Proszki
do wytwarzania napojów gazowanych, Proszki do produkcji
napojów bezalkoholowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

523781
(220) 2021 01 29
CELIKO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
KABOOM

(531) 02.09.04, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 29.01.14
(510), (511) 32 Proszki do sporządzania napojów, Proszki
do wytwarzania napojów gazowanych, Proszki do produkcji
napojów bezalkoholowych.
523791
(220) 2021 01 29
ECO INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kościan
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GÜNTHER GROUP ECO INSTAL

(210)
(731)

(210)
(731)

(531)

05.01.01, 05.01.03, 05.01.04, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.16,
26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 Metalowe, dachowe otwory wentylacyjne,
Kratki wentylacyjne (z metalu) do montowania w oknach,
Metalowe kanały wentylacyjne, Metalowe kratki wentylacyjne
do budynków, Przewody wentylacyjne z metalu, Ujścia dymu
[otwory wentylacyjne] z metalu, Kanały metalowe na rury
wentylacyjne, Przewody metalowe do instalacji wentylacyjnych, Kanały wentylacyjne z metalu do budynków, Metalowe
kratki wentylacyjne do zakładania w drzwiach, Wywietrzniki
[otwory wentylacyjne] z metalu dla budownictwa, Przewody
metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, Metalowe osłony otworów wentylacyjnych do przewodów HVAC,
Przewody klimatyzacyjne metalowe, Przewody metalowe
do instalacji klimatyzacyjnych, Przewody centralnego ogrzewania, metalowe, Przewody i rury do centralnego ogrzewania,
metalowe, 7 Odpylacze cyklonowe, Separatory cyklonowe,
Maszyny do cyklonowego oczyszczania chłodziwa, Odpylacze cyklonowe do zbierania drobinek w pracach szlifierskich,
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Multiplikatory ciśnienia cieczy, Multiplikatory ciśnienia gazów,
Odpylacze, Maszyny odpylające do użytku w przetwórstwie
chemicznym, Przenośniki, Rurowe przenośniki hydrauliczne,
Rurowe przenośniki pneumatyczne, Ruchome przenośniki ślimakowe, Dozowniki smaru z napędem elektrycznym do maszyn, Przenośniki do przeładunku materiałów, Worki i filtry
przeciwkurzowe do odkurzaczy, 11 Instalacje do oczyszczania gazu, Instalacje chłodnicze do gazu, Filtry do gazów [domowe lub przemysłowe instalacje], Klimatyzatory, Centralne
urządzenia klimatyzacyjne, Zawory do klimatyzatorów, Centralne instalacje klimatyzacyjne [do celów przemysłowych],
Centralne instalacje klimatyzacyjne, Domowe instalacje klimatyzacyjne, Instalacje klimatyzacyjne, Urządzenia klimatyzacyjne, Wentylatory do klimatyzacji, Elektryczne klimatyzatory, Przenośne klimatyzatory, Klimatyzatory pokojowe, Agregaty klimatyzacyjne, Przenośne urządzenia do klimatyzacji,
Filtry elektryczne do klimatyzacji, Urządzenia klimatyzacyjne
do pojazdów, Urządzenia klimatyzacyjne do statków, Wyciągi
[wentylacyjne lub klimatyzacyjne], Instalacje klimatyzacyjne
do samochodów, Pojazdy (instalacja klimatyzacyjna -), Filtry
do klimatyzacji, Systemy HVAC do pojazdów (ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja), Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Urządzenia klimatyzacyjne do użytku
handlowego, Wentylatory stosowane w klimatyzatorach,
Wentylatory do urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja klimatyzacyjna do pojazdów, Klimatyzacja do użytku w transporcie, Wentylatory z silnikiem do klimatyzacji, Wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], Wirniki [części instalacji klimatyzacyjnych], Filtry powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych,
Instalacje klimatyzacyjne do celów przemysłowych, Urządzenia klimatyzacyjne montowane w oknach, Urządzenia klimatyzacyjne do celów przemysłowych, Połączone urządzenia
grzewcze i klimatyzacyjne, Instalacje wentylacyjne [klimatyzacja] do pojazdów, Klimatyzacja w pojazdach (instalacje do -),
Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji
i oczyszczania powietrza, Centralne instalacje klimatyzacyjne
do celów domowych, Klimatyzacja do pomieszczeń przeznaczonych do przetwarzania danych, Klimatyzatory montowane przy oknach [do celów przemysłowych], Przemysłowe
instalacje chłodnicze, Instalacje chłodnicze, Instalacje chłodnicze do cieczy, Instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Wężownice [części instalacji destylacyjnych, grzewczych lub chłodniczych], Aparatura i instalacje chłodnicze,
Instalacje chłodnicze do płynów, Wentylatory do systemów
wentylacji, Wyciągi [wentylacja], Wentylatory eoliczne, Wentylatory osiowe, Wentylatory ssące, Wentylatory wyciągowe,
Wentylatory dachowe, Wentylatory sufitowe, Wentylatory
radialne, Wentylatory wywiewne, Wentylatory elektryczne,
Wentylatory pokojowe, Instalacje wentylacyjne, Urządzenia
wentylacyjne, Wyciągi wentylacyjne, Instalacje do wentylacji,
Elektryczne wentylatory okienne, Grzejniki wentylatorowe,
Elektryczne grzejniki wentylatorowe, Wentylatory turbinowe
[aparatura do wentylacji], Urządzenia do wentylacji, Induktory
powietrza [wentylacja], Wentylatory pożarowe oddymiające,
Wentylatory do użytku handlowego, Wentylatory do użytku
przemysłowego, Okapy zawierające wentylatory wyciągowe,
Wentylatory do wymienników ciepła, Wentylatory ze sprężonym powietrzem, Przenośne urządzenia do wentylacji,
Kurtyny powietrzne do wentylacji, Elektryczne wentylatory chłodzące, Wentylatory elektryczne będące elementami
domowych instalacji wentylacyjnych, Dmuchawy kominowe, Dmuchawy zimnego powietrza, Dmuchawy gorącego
powietrza, Dmuchawy do wentylacji zasilane elektrycznie,
Dmuchawy elektryczne do celów wentylacyjnych, Dmuchawy elektryczne do celów klimatyzacyjnych, Urządzenia do suszenia rąk wyposażone w dmuchawy, Elektrycznie zasilane
dmuchawy do usuwania kurzu z powietrza, Odpylacze elek-

Nr ZT10/2021

trostatyczne do oczyszczania powietrza, Odpylacze elektrostatyczne [elektrofiltry] do oczyszczania gazów, Filtry powietrza do użytku jako odpylacze w procesach przemysłowych,
Urządzenia do oczyszczania gazów spalinowych, Przewody
i urządzenia do transportu gazów spalinowych, Wentylatory
do urządzeń wyciągowych spalin, Urządzenia grzewcze wyposażone w rurę spalinową, Wymienniki ciepła do usuwania
gazów spalinowych, Rekuperatory do wstępnego ogrzewania powietrza do spalania w systemach grzewczych z wykorzystaniem gorących gazów spalinowych, Regulatory gazu,
Urządzenia do oczyszczania gazu, 37 Konserwacja i naprawy
instalacji grzewczej, Montaż i naprawa instalacji grzewczych,
Konserwacja i naprawa instalacji grzewczej, Instalacja, naprawa i konserwacja rur kotłowych, Instalowanie kotłów, Instalacja urządzeń wentylacyjnych, Instalowanie, konserwacja
i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalacja szkła izolacyjnego w cieplarniach, oknach,
drzwiach i szklarniach, Instalacja szkła w cieplarniach, oknach,
drzwiach i szklarniach, Instalacja systemów odprowadzania
ciepła, Instalacja, naprawa i konserwacja kondensatorów pary,
Usługi doradcze w zakresie naprawy systemów kontroli środowiska, Instalacja systemów do kontroli środowiska w czystych pomieszczeniach, Usługi doradcze w zakresie konserwacji systemów kontroli środowiska, Instalacja systemów inżynierii środowiska, Instalacja systemów ochrony środowiska,
Instalacja systemów kontroli środowiska.
523820
(220) 2021 01 29
YVS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełm
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YVS
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami do mebli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami do mebli, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z częściami do mebli, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z częściami do mebli.
523821
(220) 2021 01 29
KUBIAK JUSTYNA, KOPKA WŁODZIMIERZ FIRMA
KONFEKCYJNA KOPKA SPÓŁKA CYWILNA, Łask
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KOKOLOVE WE DO FASHION
(210)
(731)

Nr ZT10/2021
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(531) 25.01.05, 27.05.01, 27.05.11, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 24 Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Bielizna pościelowa i koce, Pościel, Ręczniki, Koce
bawełniane, Kapy na łóżka, Koce wełniane, Koce na kanapę,
Narzuty, Narzuty na łóżko, Ozdobne poszewki na poduszki,
Pokrowce na poduszki, Poszewki na kołdry, Poszewki na poduszki, Prześcieradła, Przykrycia na łóżka, Wyroby tekstylne
do wieszania na ścianach, Pokrycia na meble z tkanin, Artykuły
tekstylne do użytku w gospodarstwie domowym, Elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin, Narzuty (pokrowce
na meble), Tekstylia, Tekstylia wykorzystywane w gospodarstwie domowym, Bielizna stołowa i kuchenne artykuły
tekstylne, Ręczniki kuchenne, Bielizna stołowa, Obrusy, Serwetki z materiału, 25 Odzież, Bluzki, Bluzy z kapturem, Bluzy
sportowe, Bluzy dresowe, Bielizna dla kobiet, Bielizna nocna,
Blezery, Damskie luźne topy, Długie kurtki, Dzianina [odzież],
Getry, Kombinezony, Kostiumy, Komplety sportowe, Koszule,
Koszulki z nadrukami, Krótkie kurtki ciepłe, Kurtki, Legginsy,
Ocieplane kurtki, Odzież codzienna, Odzież damska, Odzież
dla chłopców, Odzież dla małych dzieci, Odzież dziewczęca, Odzież dziecięca, Odzież gimnastyczna, Odzież męska,
Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Odzież wierzchnia dla kobiet, Okrycia wierzchnie [odzież], Płaszcze, Piżamy, Skarpetki, Spodnie dresowe, Spodnie [nieformalne], Stroje sportowe, Stroje wizytowe, Sukienki damskie, Swetry, Szaliki, Topy
[odzież].
523822
(220) 2021 01 29
RADZISZEWSKI PIOTR URO CARE
PIOTR RADZISZEWSKI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM MEDYCZNE Św. JERZEGO
(210)
(731)

(210) 523846
(220) 2021 01 30
(731) JARECKI BARTOSZ, Ustrzyki Dolne
(540) (znak słowny)
(540) Alega
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie zarządzania
personalnego, Organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, Pokazy towarów i prezentowanie usług
w celach handlowych i reklamowych, Promocja sprzedaży,
Publikowanie tekstów reklamowych, Rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, Wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmetyków,
produktów farmaceutycznych i parafarmaceutycznych,
artykułów higienicznych, perfum, chemii gospodarczej,
Sprzedaż za pośrednictwem Internetu kosmetyków, produktów farmaceutycznych i parafarmaceutycznych, artykułów
higienicznych, perfum, chemii gospodarczej, Działalność
agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, Usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą handlową, Usługi doradztwa w zakresie organizowania
i zarządzania działalnością gospodarczą handlową, Pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
handlowej, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Badanie rynku, Pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla
komputerowych baz danych, Sortowanie danych w bazach
danych, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
Aukcje i przetargi publiczne (organizowanie sprzedaży),
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, Wynajmowanie nośników reklamowych, Reklama telewizyjna, Kreowanie wizerunku, Wystawy handlowe,
Organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług na rzecz osób trzecich.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

02.01.03, 02.01.20, 02.01.23, 03.03.01, 03.03.17, 03.03.24,
04.03.03, 26.11.01, 26.11.08, 23.01.01, 27.05.01, 24.17.02,
29.01.11
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi medyczne, Usługi medyczne w dziedzinie onkologii, Ochrona zdrowia, Opieka medyczna i zdrowotna,
Usługi medyczne w dziedzinie urologii, Ambulatoryjna
opieka medyczna, Badania medyczne, Badania medyczne
w celach diagnostycznych lub leczenia, Świadczenie usług
medycznych, Usługi badań przesiewowych w celu wykrycia
raka prostaty, Usługi badań przesiewowych w celu wykrycia
raka jąder, Usługi lekarskie, Usługi telemedyczne, Usługi w zakresie badania moczu, Zapewnianie leczenia medycznego,
Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi pomocy
medycznej, Usługi opieki medycznej, Świadczenie pomocy
medycznej, Opieka pielęgniarska, Pomoc medyczna, Porady
w zakresie farmakologii, Placówki opieki medycznej, niehospitalizacyjne, Fizykoterapia.
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523850
(220) 2021 01 31
MIERZEJEWSKA LIDIA LIDIA&TRAVEL, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
LIDIA&TRAVEL ZWIEDZAJ Z NAMI

(531) 01.17.11, 09.09.15, 24.17.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 Informacja turystyczna, Zwiedzanie turystyczne, Usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, Udzielanie informacji turystycznych, Organizacja
wycieczek turystycznych, Usługi przewodników turystycznych, Usługi rezerwacji podróży turystycznych, Usługi osobistych przewodników turystycznych, Usługi świadczone
przez przewodników turystycznych, Udzielanie informacji
turystycznej za pomocą komputera, Udzielanie informacji
turystycznych za pośrednictwem Internetu, Rezerwacja podróży za pośrednictwem biur turystycznych, Udostępnianie informacji turystycznych za pomocą komputera, Usługi
przewodników turystycznych oraz informacja o podróży,
Usługi biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, Usługi w zakresie organizowania wycieczek na rzecz turystów,
Udzielanie informacji turystom związanych z wyprawami
i zwiedzaniem, Udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Rezerwowanie podróży, Organizowanie podróży, Planowanie podróży,
Usługi agencji podróży w zakresie organizowania podróży
wakacyjnych, Doradztwo w zakresie podróży, Usługi rezerwacji biletów na podróż, Rezerwacja miejsc na podróż samo-
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lotem, Rezerwacja miejsc na podróż pociągiem, Rezerwacja
miejsc na podróż autokarem, Rezerwowanie podróży i wycieczek wakacyjnych, Usługi rezerwacji wczasów i podróży,
Usługi agencji podróży i rezerwacji, Usługi odprawy podróżnych przed odlotem, Agencje usługowe do planowania
podróży, Usługi w zakresie rezerwowania podróży, Usługi informacyjne związane z podróżowaniem, Organizowanie podróży z i do hotelu, Doradztwo w zakresie planowania trasy
podróży, Organizowanie i rezerwowanie podróży w ramach
wakacji zorganizowanych, Koordynowanie planów podróży
dla osób prywatnych i grup, Usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport, Planowanie i rezerwowanie podróży liniami lotniczymi za pomocą
środków elektronicznych, Doradztwo w dziedzinie podróży
świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie,
Organizowanie transportu wakacyjnego, Organizowanie
wypraw w ramach wakacji zorganizowanych, Organizowanie wypożyczania samochodów w ramach wakacji zorganizowanych.
523853
(220) 2021 01 31
KOBYŁECKA ALEKSANDRA OLA-TECH
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE, Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLA-TECH

(210)
(731)

(531) 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 24.17.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Alarmy, Alarmy antywłamaniowe, Alarmy bezpieczeństwa, Alarmy centralne, Alarmy osobiste, 37 Instalacja, konserwacja i naprawa alarmów antywłamaniowych,
42 Usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej, Doradztwo w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca
pracy, Usługi inżynieryjne w dziedzinie robotyki, Usługi
doradcze związane z wydajnością energetyczną, Usługi pomiarowe.
523928
(220) 2021 02 01
WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Przedszkolaki Bystrzaki
(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, za(210)
(731)
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warte 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 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
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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-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 koresponden-
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cyjne, 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 on-line 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.
(210) 523930
(220) 2021 02 02
(731) PODGÓRSKI PIOTR, Oława
(540) (znak słowny)
(540) SID
(510), (511) 37 Usługi sprzątania, 45 Ochrona osobista,
Ochrona obiektów i sprzętu, Monitoring systemów bezpieczeństwa, Doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, Monitoring
alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, Doradztwo
w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, Usługi bezpieczeństwa w zakresie ochrony osób, Usługi doradcze w odniesieniu do bezpieczeństwa, Usługi elektronicznego monitorowania w celach bezpieczeństwa, Usługi strażników ochrony,
Usługi w zakresie ochrony, Usługi w zakresie ochrony osobistej, Usługi w zakresie ochrony fizycznej, Usługi ochrony
w celu zabezpieczenia mienia, Usługi bezpieczeństwa dla
ochrony mienia i osób, Usługi bezpieczeństwa w zakresie
fizycznej ochrony osób, Usługi ochroniarzy w zakresie ochrony mienia i osób, Usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej
ochrony dóbr materialnych, Usługi w zakresie zapewniania
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych i osób.
523931
(220) 2021 01 29
BESPOKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) * Bespoke

(210)
(731)
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(531) 01.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności handlowej, Administrowanie działalności handlowej, Prace biurowe,
39 Transport, Pakowanie i składowanie towarów, Organizowanie podróży, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna.
523935
(220) 2021 02 02
GIZMAJER ANNA POŚREDNICTWO
UBEZPIECZENIOWE, Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUKI PRZED SZKODĄ
(210)
(731)

(531) 07.01.08, 18.01.09, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe,
Doradztwo ubezpieczeniowe, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, Doradztwo w zakresie ubezpieczeń na życie,
Doradztwo związane z zawieraniem ubezpieczeń, Finansowe usługi dotyczące ubezpieczenia mechanicznych pojazdów, Gwarancje ubezpieczeniowe, Gwarantowanie ubezpieczeń, Gwarantowanie ubezpieczeń na życie, Informacja
o ubezpieczeniach, Organizacja ubezpieczeń podróżnych,
Gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, Likwidacja
szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż na życie, Administracja w zakresie ubezpieczeń, Administrowanie działalnością
ubezpieczeniową, Agencje ubezpieczeń na życie, Agencje
ubezpieczeniowe, Agencja pośrednictwa w zakresie ubezpieczania statków, Agencja ubezpieczania statków, Agencje
pośrednictwa w zakresie ubezpieczania statków, Organizowanie ubezpieczenia kredytów, Organizowanie ubezpieczenia, Organizowanie ubezpieczeń na życie, Pośrednictwo
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Pośrednictwo
ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń na życie, Pośrednictwo ubezpieczeniowe związane ze zwierzętami, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w ubezpieczeniach
tranzytowych, Pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, Pośrednictwo w ubezpieczeniach od następstw
nieszczęśliwych wypadków, Pośrednictwo w ubezpieczeniach transportowych, Pośrednictwo w usługach doradczych w zakresie ubezpieczeń, Świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz firm reasekuracyjnych, Pośrednictwo
w zakresie ubezpieczeń na życie, Pośrednictwo w zakresie
ubezpieczeń innych niż na życie, Prywatne ubezpieczenia
zdrowotne, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń, Świadczenie usług ubezpieczeniowych
na rzecz firm ubezpieczeniowych, Świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń na życie, Ubezpieczanie ryzyka kredytowego [factoring], Ubezpieczenia, Ubezpieczenia biur, Ubezpieczenia budynków, Ubezpieczenia dla biur, Ubezpieczenia
dla hoteli, Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, Ubezpieczenia dotyczące własności, Ubezpieczenia furgonetek, Ubez-
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pieczenia hipoteczne, Ubezpieczenia kredytów, Ubezpieczenia lotnicze, Ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości],
Ubezpieczenia medyczne, Ubezpieczenia na życie, Ubezpieczenia od odpowiedzialności osób trzecich, Ubezpieczenia
od odpowiedzialności zawodowej, Ubezpieczenia od pożaru, Ubezpieczenia od ryzyka przekroczenia terminów i kosztów, Ubezpieczenia od ryzyka terminów i kosztów realizacji,
Ubezpieczenia od wypadków, Ubezpieczenia od wypadków
samochodowych, Ubezpieczenia podróżne, Ubezpieczenia
przedłużonych gwarancji, Ubezpieczenia samochodowe,
Ubezpieczenia systemów antywłamaniowych, Ubezpieczenia towarów, Ubezpieczenia urządzeń łącznościowych,
Ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej, Ubezpieczenia związane z mieniem osobistym, Ubezpieczenie
dla właścicieli nieruchomości, Ubezpieczenie dotyczące pojazdów, Ubezpieczenie garaży, Ubezpieczenie indywidualne
związane z zobowiązaniem spłaty pożyczki, Ubezpieczenie
morskie, Ubezpieczenie od straty dokumentów, Ubezpieczenie od straty kredytu, Ubezpieczenie od wydatków prawnych, Ubezpieczenie od wypadków, Ubezpieczenie reasekuracyjne, Ubezpieczenie ryzyka kredytowego, Ubezpieczenie
towarów podczas tranzytu, Ubezpieczenie wyposażenia
nieruchomości, Ubezpieczenie zdrowotne, Udzielanie ubezpieczeń kredytów hipotecznych, Umowy ubezpieczeniowe
dotyczące usług, Usługi agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi agencji ubezpieczeniowej, Usługi agencyjne w zakresie organizowania ubezpieczeń podróżnych, Usługi aktuariusza ubezpieczeniowego,
Usługi doradcze dotyczące umów ubezpieczeniowych,
Usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń, Usługi dotyczące
ubezpieczeń gwarancji, Usługi doradztwa związane z ubezpieczeniem na życie, Usługi doradztwa i pośrednictwa
związane z ubezpieczeniami pojazdów, Usługi doradztwa
i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami od wypadków,
Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami na życie, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane
z ubezpieczeniami turystycznymi, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami domu, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami zdrowotnymi, Usługi finansowania składek ubezpieczeniowych,
Usługi finansowe świadczone przez firmy ubezpieczeniowe,
Usługi finansowe związane z ubezpieczeniami, Usługi gwarancji ubezpieczenia w przypadku awarii mechanicznej
silnika, Usługi gwarancyjne w zakresie ubezpieczeń osobistych od wypadków, Usługi gwarantowania ubezpieczeń,
Usługi gwarantowania ubezpieczeń medycznych, Usługi
gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, Usługi gwarantowania ubezpieczeń morskich, Usługi gwarantowania
ubezpieczeń zdrowotnych, Usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, Usługi informacyjne i konsultacyjne
w zakresie ubezpieczeń i finansów, Usługi informacyjne
związane z ubezpieczeniem, Usługi inwestycyjne w zakresie
zmiennego ubezpieczenia, Usługi konsultacyjne i informacyjne dotyczące ubezpieczenia, Usługi kredytowe w zakresie płacenia składek ubezpieczeniowych, Usługi planowania
związane z ubezpieczeniami na życie, Usługi pośrednictwa
w zakresie ubezpieczeń medycznych, Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi ubezpieczania pojazdów,
Usługi ubezpieczeń dentystycznych, Usługi ubezpieczeń
domu, Usługi ubezpieczeń gospodarstw domowych, Usługi ubezpieczeń gwarancji, Usługi ubezpieczeń na wypadek
dożycia, Usługi ubezpieczeń osobistych, Usługi ubezpieczeń
pojazdów mechanicznych, Usługi ubezpieczeń w dziedzinie
lotnictwa, Usługi ubezpieczenia indywidualnego w zakresie świadczenia usług prawnych, Usługi ubezpieczenia medycznego świadczone na rzecz firm, Usługi ubezpieczenia
osobistego w zakresie zapewniania porad prawnych, Usługi
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ubezpieczeniowe, Usługi ubezpieczeniowe dla zabezpieczania zastawów hipotecznych, Usługi ubezpieczeniowe dla
przemysłu budowlanego, Usługi ubezpieczeniowe do spłaty
wydatków medycznych, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące
kredytów, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące życia, Usługi
ubezpieczeniowe dotyczące funduszy emerytalnych, Usługi
ubezpieczeniowe dotyczące łodzi, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące
nieruchomości, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące utraty
własności osobistej, Usługi ubezpieczeniowe w zakresie
nieruchomości krytych strzechą, Usługi ubezpieczeniowe
dotyczące kosztów sądowych, Usługi ubezpieczeniowe odnoszące się do odwołanych rezerwacji urlopowych, Usługi
ubezpieczenia zdrowotnego związane z pilotami autokarowymi, Usługi ubezpieczenia zdrowotnego związane z kierowcami autokarów, Wycena finansowa [ubezpieczenia,
bankowość, nieruchomości], Usługi zarządzania ubezpieczeniami, Usługi ubezpieczeniowe związane z udzielaniem kredytu, Usługi w zakresie doradztwa finansowego dotyczące
ubezpieczenia na życie, Usługi w zakresie gwarantowania
ubezpieczeń, Usługi w zakresie organizowania ubezpieczenia, Usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości, Usługi
w zakresie ubezpieczeń na życie, Usługi w zakresie ubezpieczania wymiany walut, Usługi w zakresie ubezpieczeń gwarancji, Usługi w zakresie ubezpieczeń dla podróżnych, Usługi
w zakresie ubezpieczeń w podróży, Usługi w zakresie ubezpieczenia przyczep turystycznych, Usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń, Usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń
kredytowych, Usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń
biznesowych, Usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń dla
firm, Usługi wyceny, uregulowania i zaspokajania roszczeń
ubezpieczeniowych, Zawieranie ubezpieczeń tranzytowych,
Zawieranie ubezpieczeń w dziedzinie ubezpieczeń od odpowiedzialności zawodowej, Zawieranie umów ubezpieczeniowych innych niż na życie, Zapewnianie dziesięcioletnich
polis ubezpieczeniowych, Zapewnianie ubezpieczenia gwarancji na sprzęt, Wyliczanie stawek składek ubezpieczeniowych, Wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, Zapewnianie ubezpieczenia wakacyjnego, Zawieranie
ubezpieczeń transportowych.
523937
(220) 2021 01 29
KOMUNIKACJA BESKIDZKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PKS BIELSKO-BIAŁA SA

(210)
(731)

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

523938
(220) 2021 02 02
NAGLIK PAWEŁ, Roczyny
(znak słowno-graficzny)
SUBTELNIE PAWEŁ NAGLIK

(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Fotografia, Usługi fotografów, Fotografia portretowa, Nauka fotografii, Publikowanie fotografii, Montaż
filmów fotograficznych, Usługi edukacyjne w zakresie fotografii, Kompozycje fotograficzne na rzecz innych, Szkolenia
dotyczące obsługi sprzętu fotograficznego, Pokazy sprzętu fotograficznego [do celów szkoleniowych], Fotografia
w związku z ceremoniami ślubnymi.
523939
(220) 2021 01 29
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Afra
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.

(210)
(731)

523940
(220) 2021 01 29
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Riposta
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.
(210)
(731)

523941
(220) 2021 01 29
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Delet
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.

(210)
(731)

523943
(220) 2021 01 29
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Baset
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.

(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)
(531) 18.01.21, 07.11.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej, Administrowanie działalności gospodarczej, Prace
biurowe, 39 Transport, Pakowanie i składanie towarów, Organizowanie podróży, 40 Obróbka materiałów, 42 Badania oraz
usługi - naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, Analizy przemysłowe i usługi badawcze, Projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
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523944
(220) 2021 01 29
FUNDACJA AJHEARTS, Kraków
(znak słowno-graficzny)
AJ HEARTS FUNDACJA
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(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 Tworzenie funduszy oraz pozyskiwanie i podział środków finansowych na wspieranie osób starszych,
niepełnosprawnych, wymagających pomocy oraz przewlekle i nieuleczalnie chorych, sponsorowanie finansowe
w zakresie stypendiów, zapomóg itp. dla osób starszych,
niepełnosprawnych, przewlekle i nieuleczalnie chorych,
dzieci i młodzieży, 41 Organizowanie imprez, konkursów, zawodów sportowych, konferencji, wystaw w celu pozyskania
środków finansowych na cele charytatywne, publikowanie
książek i innych wydawnictw, organizowanie wypoczynku
osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle i nieuleczalnie chorych, dzieci i młodzieży, Organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych, artystycznych i terapeutycznych dla
osób osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle i nieuleczalnie chorych, dzieci i młodzieży.
523945
(220) 2021 01 29
ARMADACLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ArmadaClinic Domy Seniora
(210)
(731)

(531) 02.09.15, 07.01.08, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 43 Domy opieki dla osób w podeszłym wieku,
Ośrodki opieki dziennej i całodobowej dla osób w podeszłym wieku, Domy dla emerytów, Wyżywienie i zakwaterowanie w domach spokojnej starości i domach opieki, Aprowizacja w żywność i napoje oraz zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy lub stały, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wynajmowanie sal na zebrania,
Usługi hotelowe, 44 Domy spokojnej starości, Domy starców,
Hospicja, Świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, Opieka pielęgniarska, lekarska, medyczna, paliatywna, terapeutyczna, zdrowotna, Opieka diagnostyczna,
psychologiczna i pielęgnacyjna, Wypożyczanie sprzętu medycznego, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi opieki
społecznej, Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych,
Usługi rehabilitacyjne, Fizykoterapia, Usługi terapii zajęciowej, Usługi sanatoryjne, Opieka psychosocjalna, Opieka pielęgniarska dla osób starszych, Udzielanie informacji z zakresu
usług medycznych i opieki zdrowotnej.
523946
(220) 2021 01 29
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Amstaf
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.
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523948
(220) 2021 01 29
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Innzar
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.
(210)
(731)

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

523971
(220) 2021 02 02
BODO PAWEŁ, Gąsawy Rządowe-Niwy
(znak słowno-graficzny)
EKOKOMINKI

(531) 01.15.05, 07.01.24, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 11 Domowe kominki gazowe, Dopasowane pokrowce do kominków przenośnych, Dysze regulujące [części
kominków], Gazowe kotły kominkowe do domowych instalacji ciepłej wody, Gazowe kotły kominkowe do centralnego ogrzewania w domu, Klosze do lamp [kominki], Klosze
do lamp [kominki] wykonane ze szkła, Kominki, Kominki
elektryczne, Misy na zanieczyszczenia [części kominków lub
pieców], Kominki metalowe odlewane, Okapy pochłaniające
parę do kominków, Osłony kominkowe, Produkty ceramiczne imitujące działanie paliw, będące częściami i akcesoriami
do kominków, Przenośne kominki elektryczne, Ruszty kominkowe do użytku domowego, Ruszty kominkowe frontowe
do użytku domowego, Ruszty kominkowe na paliwo stałe,
Ruszty kominkowe z metalu do użytku domowego, Symulatory kominków na polana [domowe], Symulatory kominków
na węgiel [domowe], Wkłady do kominków w postaci palników na paliwo stałe, Wkłady kominkowe, Wyciągi kominkowe, Wykładziny do otworów kominków, Wymienniki ciepła
do kominków.
523975
(220) 2021 02 02
SIZ LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Srebro i Złoto Lux Jewellery

(210)
(731)

(210)
(731)

523947
(220) 2021 01 29
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Pyrol
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(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.
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(210) 523981
(220) 2021 02 02
(731) SUJKA MICHAŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KRWAWY MARIO
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje odalkoholizowane, Soki, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne.
523982
(220) 2021 02 02
TENEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puchały
(540) (znak słowny)
(540) Labtego
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do włosów, Preparaty
do włosów, Kosmetyki do pielęgnacji urody, 44 Usługi kosmetyczne, Usługi salonów piękności, Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Usługi fryzjerskie.
(210)
(731)

523984
(220) 2021 02 02
BACTEROMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BACTEROMIC
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523991
(220) 2021 02 02
BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Paproć
(540) (znak słowny)
(540) BON VILLAGE
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wina.

(210)
(731)

524014
(220) 2021 02 01
SADOWSKA-NOWAK DOMINIKA
KRAMM NIERUCHOMOŚCI, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAMM NIERUCHOMOŚCI
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 29.01.13, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 1 Preparaty diagnostyczne do użytku naukowego lub badawczego, inne niż do użytku medycznego,
Odczynniki do użytku w diagnostyce in vitro [inne niż medyczne], Odczynniki diagnostyczne do użytku in vitro w dziedzinie
biochemii, chemii klinicznej i mikrobiologii, Środki biochemiczne do użytku naukowego i badawczego in vitro, 5 Preparaty
diagnostyczne, Medyczne odczynniki diagnostyczne, Materiały
do testów diagnostycznych do użytku medycznego, Preparaty diagnostyczne in vitro do celów medycznych, Odczynniki
do użytku laboratoryjnego in vitro [do celów medycznych],
9 Urządzenia i przyrządy do badań naukowych i laboratoryjnych w dziedzinie biochemii, chemii klinicznej i mikrobiologii
służące do badania mechanizmów lekooporności, Urządzenia
i przyrządy do badań naukowych i laboratoryjnych w dziedzinie
biochemii, chemii klinicznej i mikrobiologii służące do badania
antagonizmu i synergii w oddziaływaniach substancji biologicznie czynnych z mikroorganizmami, 10 Aparatura diagnostyczna
do celów medycznych, Analizatory automatyczne do diagnostyki medycznej, Urządzenia do przeprowadzania testów diagnostycznych do celów medycznych, Aparatura stosowana
do diagnostyki medycznej in vitro, Analizatory do identyfikacji
oraz oznaczania lekooporności bakterii do celów medycznych,
Zestawy diagnostyczne do diagnostyki medycznej in vitro składające się z analizatora i jednorazowych kartridżów, Zestawy
diagnostyczne do identyfikacji oraz oznaczania lekooporności
bakterii do celów medycznych składające się z analizatora i jednorazowych kartridżów.
(210) 523985
(220) 2021 02 02
(731) SUJKA MICHAŁ BRAND EXPERT, Górki Wielkie
(540) (znak słowny)
(540) JANUSZ POMIDORSKI
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające,
Soki, Wody, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, Koktajle owocowe, bezalkoholowe, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne.

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości, Dzierżawa nieruchomości, Agencje nieruchomości, Wycena nieruchomości,
Zarządzanie nieruchomością, Usługi nabywania nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących
wyceny nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących
kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Usługi
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości
za prowizję.
(210) 524015
(220) 2021 02 01
(731) ANTONI BŁASZAK, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) JASKÓŁKA
(510), (511) 33 Wino.
(210) 524019
(220) 2021 02 01
(731) ANTONI BŁASZAK, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SŁOWIK
(510), (511) 33 Wino.
(210) 524021
(220) 2021 02 01
(731) ANTONI BŁASZAK, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SKOWRONEK
(510), (511) 33 Wino.
524134
(220) 2021 02 04
PRO1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAMOUS PEOPLE
(210)
(731)

88

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 02.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Administrowanie konkursami w celach reklamowych, Administrowanie zawodami w celach reklamowych, Agencja castingów teatralnych, Agencje modelek,
Agencje pośrednictwa pracy, Agencje zatrudnienia, Agencje
zatrudnienia tymczasowego, Analiza pracy w celu określenia
umiejętności pracownika i innych wymagań względem tego
pracownika, Biura pośrednictwa pracy, Casting [rekrutacja]
wykonawców, Dobór personelu [dla osób trzecich], Dobór
personelu za pomocą metod psychotechnicznych, Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji,
Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo
dotyczące reklamy w zakresie działalności gospodarczej,
Doradztwo dotyczące reklamy prasowej, Doradztwo dotyczące reklamy, Doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Doradztwo reklamowe i marketingowe,
Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie,
Doradztwo w zakresie analizy nawyków i potrzeb nabywczych konsumentów świadczone za pomocą danych sensorycznych, jakościowych i ilościowych, 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 programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży
towarów i usług dla osób trzecich, Badanie rynku, Dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu,
Dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowej, Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Dostarczanie
informacji na temat reklamy, Dostarczanie przewodników
reklamowych do przeszukiwania konsultowanych on-line,
Działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci
telematycznych i telefonicznych, Elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, Gromadzenie informacji
związanych z reklamą, Indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, Informacja marketingowa, Kampanie marketingowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, Kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania
w formie stron internetowych, 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, Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne
dla konsumentów, Pozyskiwanie umów [dla osób trzecich],
Pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług,
na rzecz innych, Pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, Pośrednictwo w zawieraniu
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pośredni-
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czenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich,
Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz
osób trzecich, Pośredniczenie w umowach dotyczących
sprzedaży i zakupu towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz
innych, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, Pozyskiwanie
umów na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie
świadczenia usług, Pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż
towarów i usług, Prenumerata gazet [dla osób trzecich], Prenumeraty dzienników elektronicznych, Prenumerowanie gazet, Procedury administracyjne związane z roszczeniami
gwarancyjnymi, Procedury administracyjne związane
ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub
komputera, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Biznesowa obsługa centrów handlowych dla osób
trzecich, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Nabywanie dostępu do kanałów telewizyjnych, Negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, Negocjowanie kontraktów reklamowych, Negocjowanie transakcji
handlowych w zakresie działalności artystycznej, Negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Negocjowanie
umów kupna i sprzedaży towarów, Organizacja usług w zakresie powitań telefonicznych oraz telefonicznych usług recepcjonistów na rzecz osób trzecich, Organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych, Outsourcing [doradztwo
biznesowe], Planowanie spotkań biznesowych, Planowanie
sukcesji w firmach, Pomoc przy prowadzeniu franszyz,
Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednictwo w zakresie reklamy,
Prowadzenie przedsiębiorstw handlowych [dla osób trzecich], Prowadzenie przedsiębiorstw [dla osób trzecich], Przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób
trzecich, Przygotowywanie badań dotyczących spraw z zakresu działalności gospodarczej, Przygotowywanie opracowań projektów dotyczących tematyki działalności gospodarczej, Rejestracja komunikatów pisemnych i danych, Usługi
agencyjne w zakresie organizowania prezentacji osób w celach biznesowych, Usługi doradcze w zakresie działalności
gospodarczej, Usługi impresariów w działalności artystycznej, Usługi menadżerskie świadczone na rzecz modeli i modelek, Usługi inspekcji i unowocześniania procesów biznesowych, Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi on-line
z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, Usługi outsourcingu w dziedzinie operacji z zakresu działalności gospodarczej, Usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami, Usługi planowania dla przedsiębiorstw,
Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa w interesach, Usługi przedstawicielstw handlowych, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub
w zarządzaniu nimi, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone przez agencje teatralne, Usługi w zakresie
zarządzania biznesowego świadczone na rzecz teatrów,
Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone autorom i pisarzom, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz aktorów, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz muzyków, Usługi
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz
modeli i modelek, Usługi zarządzania biznesowego dla piłka-
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rzy, Usługi zlecania na zewnątrz w postaci załatwiania umów
o świadczenie usług na rzecz innych, Zapewnianie recenzji
użytkowników w celach handlowych lub reklamowych,
Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zarządzanie biznesowe centrami
konferencyjnymi, Zarządzanie biznesowe hotelami, Zarządzanie biznesowe klubami sportowymi, Zarządzanie biznesowe lokalami rozrywkowymi, Zarządzanie biznesowe
na rzecz zawodowych sportowców, Zarządzanie biznesowe
programami refundacji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie
biznesowe restauracjami, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie miejsc wydarzeń sportowych [dla osób
trzecich], Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
obiektów sportowych [dla osób trzecich], Zarządzanie działalnością gospodarczą dotyczące osobistości świata sportu,
Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie handlu,
Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą [dla osób trzecich], Zarządzanie działalnością handlową, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie
na rzecz zawodowych sportowców, Zarządzanie procesami
biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, Zarządzanie procesami biznesowymi, Zarządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie, Zarządzanie projektami działalności gospodarczej [dla osób trzecich], Dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, Impresariat w działalności artystycznej,
Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, Usługi
franczyzowe związane z pomocą dla firm, Usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, Usługi agencji wyszukiwania talentów [impresariat w działalności artystycznej].
524135
(220) 2021 02 04
MWPL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) DAFTCODE
(510), (511) 42 Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Hosting, oprogramowanie
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania
komputerowego, Rozwój sprzętu komputerowego, Usługi
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów
informatycznych, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Planowanie, projektowanie i rozwój stron
internetowych on-line na rzecz osób trzecich, Projektowanie
i opracowywanie systemów komputerowych, Projektowanie,
tworzenie i programowanie stron internetowych, Tworzenie
i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe,
Zarządzanie projektami komputerowymi, Zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych.
(210)
(731)

524155
(220) 2021 02 05
BANYŚ MATEUSZ FIRMA HANDLOWA JEANSLY,
Bęczków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jeansly
(210)
(731)
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(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej tradycyjnej oraz za pośrednictwem Internetu w zakresie odzieży,
obuwia, nakryć głowy, akcesoriów i dodatków modowych,
torebek, plecaków, portfeli, pasków, biżuterii, chust, szali,
Usługi reklamowe, Organizowanie pokazów mody w celach
handlowych i reklamowych.
524157
(220) 2021 02 04
HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TENfertil
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 Suplementy diety wspomagające płodność.
524158
(220) 2021 02 04
HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TENfertil ON

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 Suplementy diety wspomagające płodność.
(210)
(731)
(540)
(540)

524159
(220) 2021 02 05
LEONIEC PIOTR SENSIVA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
FOCUS RF

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 9 Urządzenie elektryczne do celów kosmetycznych wykorzystujące fale radiowe.
(210) 524160
(220) 2021 02 05
(731) MAYER MARIO, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Sesshi
(510), (511) 8 Nożyczki, Nożyczki do włosów, Nożyczki fryzjerskie, Nożyczki ząbkowane, Brzytwy, Grzebienie, zgrzebła [narzędzia ręczne], Szczotki druciane [narzędzia ręczne],
Szczotki stalowe [narzędzia obsługiwane ręcznie].
524161
(220) 2021 02 05
GUMOTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Mielec
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) Aquabin
(510), (511) 11 Zbiorniki do oczyszczania ścieków do celów
domowych, Instalacje do oczyszczania ścieków, Przydomowe oczyszczalnie ścieków, Przenośne przyrządy do przetwarzania ścieków, 20 Zbiorniki na wodę z tworzyw sztucznych,
Zbiorniki na wodę do celów domowych, niemetalowe ani
niemurowane, Zbiorniki na wodę niemetalowe [pojemniki].
(210)
(731)
(540)
(540)

524162
(220) 2021 02 05
BUDZIARSKA MARCELINA, Smolice
(znak słowno-graficzny)
KUCYKOWE PRZEDSZKOLE

(531) 03.03.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Przedszkola, Usługi przedszkoli, Nauczanie
przedszkolne, Edukacja przedszkolna, Usługi przedszkoli [edukacja], Usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka],
Kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym,
43 Ośrodki opieki dziennej, Centra opieki nad dziećmi, Opieka nad dziećmi w klubach malucha, Usługi w zakresie ośrodków opieki dziennej, Placówki opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi.
524167
(220) 2021 02 05
POLFLUID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielątkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLUIDOL

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.16, 26.13.01, 26.13.25
(510), (511) 1 Preparaty emulgujące, Chłodziwa, 3 Czyszczące rozpuszczalniki o właściwościach emulgujących, 4 Oleje
smarujące do chłodzenia metalu podczas skrawania, Oleje
smarujące do użytku jako ciecze chłodząco-smarujące [przy
obróbce skrawaniem], Smary do frezowania i gwintowania,
Mineralne oleje smarowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

524172
(220) 2021 02 05
GRADOWSKI JANUSZ, Kraków
(znak słowno-graficzny)
DISCOVERY GEO PARK
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(531) 26.15.09, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Muzea [usługi -] [wystawy], Organizacja wystaw w celach edukacyjnych, Organizacja wystaw do celów
kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie i urządzanie
wystaw w celach rozrywkowych, Usługi w zakresie wystaw
w celach edukacyjnych, Usługi w zakresie wystaw dla celów
rozrywkowych, Parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo
i muzea, Prowadzenie parków rozrywki, Usługi parków tematycznych i parków rozrywki.
(210) 524174
(220) 2021 02 05
(731) BONDUELLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Bonduelle Good Lunch
(510), (511) 29 Owoce i warzywa konserwowane, mrożone,
głęboko mrożone, suszone i gotowane, Fasola, Soczewica,
Mieszanki owoców suszonych, Mieszanki owoców i orzechów, Gotowe dania warzywne, Mrożone gotowe posiłki
składające się głównie z warzyw, Mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych,
Przetworzona ciecierzyca, Przetworzona soja, Groch łuskany, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy
i nasiona roślin strączkowych), Mieszanki warzywne, Nasiona
jadalne, 30 Gotowe przekąski na bazie zbóż, Gotowe dania
na bazie zbóż, ryżu, kaszy, makaronu, Produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, Mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, Ryż, Kasze spożywcze, Makarony, Wyroby
piekarnicze, Tapioka, Sago, Kuskus [kasza].
524177
(220) 2021 02 05
DR. OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.01.05, 26.01.15, 29.01.12
(510), (511) 29 Konserwowane, mrożone, chłodzone, liofilizowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, Przetwory
owocowe i warzywne, Owoce w formie ekstraktów lub
w proszku jako dodatki do żywności, Owoce kandyzowane,
Orzechy i pestki przetworzone, Batony na bazie orzechów
i nasion, Batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, Przekąski z owoców, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie orzechów, pestek i nasion, Przekąski na bazie warzyw,
Przekąski na bazie tofu, Przekąski na bazie soi, Kandyzowane
przekąski owocowe, Przekąski na bazie suszonych owoców,
Substytuty mleka, Gotowe dania i desery na bazie produktów mlecznych (instant i do gotowania oraz gotowe) także
z dodatkiem owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, nasion i orzechów, także przetworzonych,
i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami
funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości
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cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi
naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub
glutenu, i /lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych,
kwiatowych, roślinnych, Gotowe dania na bazie owoców
i warzyw konserwowanych, mrożonych, suszonych i gotowanych instant i do gotowania oraz gotowe także wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami
mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również
o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi,
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i/lub wegetariańskie, i/lub
wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem
koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Gotowe dania
na bazie przetworzonych orzechów i pestek instant i do gotowania oraz gotowe także wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru,
lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i/lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne,
i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub
dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Zupy, Algi do żywności dla ludzi, Chipsy
ziemniaczane, Chipsy warzywne, Chipsy owocowe, Galaretki,
w tym galaretki owocowe także z dodatkiem warzyw i owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów,
i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami,
składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem,
stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i/lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych,
Dżemy, Kompoty, Pasty owocowe i warzywne, Przeciery
owocowe w formie musów, Pasty do pieczywa na bazie produktów mlecznych, Pasty do pieczywa na bazie orzechów,
Pasty do pieczywa na bazie owoców, Masło orzechowe, Produkty mleczne, Napoje z produktów mlecznych, Napoje
mleczne zawierające owoce, Jogurt, Kefir [napój mleczny],
Koktajle mleczne, Puddingi mleczne, Kompozycje owoców
przetworzonych, Miąższ owoców, Napoje mleczne z przewagą mleka, Koktajle i napoje na bazie substytutów mleka
z dodatkiem owoców i warzyw także przetworzonych, i/lub
z dodatkiem ziaren, nasion, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub
protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami,
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione
produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone stewią,
ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi,
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i/lub wegetariańskie, i/lub
wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, Napoje na bazie mleka
kokosowego, Napoje na bazie mleka migdałowego, Napoje
na bazie mleka orzechowego, Purée z warzyw, także w proszku, Purée z owoców, także w proszku, Wszystkie wyżej wymienione produkty wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroele-

91

mentami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez
zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i/lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, Daktyle,
Aloes spożywczy, Ekstrakty alg do celów spożywczych,
Jagody, konserwowane, Kukurydza cukrowa, przetworzona,
Lecytyna do celów kulinarnych, Oleje jadalne, Masło arachidowe, Masło kakaowe, Masło kokosowe [olej kokosowy],
Migdały mielone, Mleko, Mleko kokosowe, Mleko migdałowe, Mleko owsiane, Mleko ryżowe, Mleko sojowe, Mleko
w proszku, Mleko z orzeszków ziemnych, Mleko z orzeszków
ziemnych do celów kulinarnych, Nasiona jadalne, Nasiona
słonecznika przetworzone, Nasiona przetworzone, Olej
i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], Orzechy aromatyzowane, Orzechy kandyzowane, Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy ziemne przetworzone, Owoce konserwowane w alkoholu, Pektyna do celów kulinarnych, Agar-agar do celów kulinarnych, Pyłki kwiatowe jako żywność,
Rodzynki, Serwatka, Skórki owocowe, Sok cytrynowy do celów kulinarnych, Wiórki kokosowe, Bita śmietana, Proszek
do stworzenia bitej śmietany, 30 Produkty zbożowe, w tym
śniadaniowe preparaty zbożowe, jaglanki, gryczanki, owsianki, ryż, muesli i płatki zbożowe, instant i do gotowania oraz
gotowe i/lub z dodatkiem produktów skrobiowych, orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem produktów mlecznych,
i/lub owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, i/lub
wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru,
o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią,
ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi,
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i/lub wegetariańskie, i/lub
wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem
koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Wyroby piekarnicze i cukiernicze w postacie gotowych mieszanek
do sporządzenia w domu, także instant, w proszku, w formie
gotowego ciasta, świeże, schłodzone, mrożone, także na bazie zbóż lub z dodatkiem zbóż i produktów skrobiowych,
orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem produktów mlecznych, substytutów mleka, masła, tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, i/lub owoców i warzyw także przetworzonych,
ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao,
i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi,
witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez
zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi
substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu,
i/lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub
bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych,
roślinnych, Przyprawy do pieczenia, Słodycze, Guma do żucia, Batony w tym batony energetyczne, Ciasta, Ciastka, Herbatniki, Przekąski wytwarzane z muesli, Przekąski z produktów zbożowych, w tym z ekstrudowanych zbóż, Ekspandowane zboża przeznaczone do spożycia dla ludzi, Przekąski
składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, Przekąski
składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Chrupki
zbożowe, Chrupki serowe, Chipsy jako produkty zbożowe,
Musy (słodycze), Czekolada, Desery instant i do gotowania
oraz gotowe także z dodatkiem owoców także przetworzo-
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nych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub nasion, orzechów
także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub
wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru,
o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią,
ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi,
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i/lub wegetariańskie, i/lub
wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem
koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Desery na bazie tapioki instant i do gotowania oraz gotowe także z dodatkiem owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub nasion i orzechów także przetworzonych, i/lub
kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro
i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie
wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru,
lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i/lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne,
i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub
dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Sosy owocowe, Pasty do pieczywa na bazie czekolady i kakao, Pasta migdałowa, Napoje kawowe, Kakaowe napoje, Napoje czekoladowe, Mrożone napoje [frappe], Napoje z lodów, Czekoladowe napoje spożywcze
nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, Napoje
na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi,
Słodkie dekoracje do ciast, w tym pisaki spożywcze, Gotowe
dania na bazie produktów zbożowych i mącznych świeże,
mrożone, schłodzone, gotowe do spożycia, także instant,
w proszku, w postaci gotowych mieszanek do przygotowania w domu także z dodatkiem warzyw, owoców, ziaren,
orzechów także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania
cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem,
stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i/lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Dania na bazie mąki, dania na bazie zbóż, dania na bazie skrobi
świeże, mrożone, schłodzone, gotowe do spożycia, także instant, w proszku, w postaci gotowych mieszanek do przygotowania w domu także z dodatkiem warzyw, owoców, ziaren, orzechów także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami,
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione
produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami
słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i/lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Budynie, w tym budynie zbożowe instant i do gotowania oraz
gotowe, i/lub z dodatkiem produktów skrobiowych, orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem produktów mlecznych,
substytutów mleka, masła, tłuszczów roślinnych, i/lub owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów,
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i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, /lub wzbogacone
dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej
zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem
lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez
laktozy i/lub glutenu, i/lub wegetariańskie, i/lub wegańskie
i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów,
ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Kisiele instant i do gotowania oraz gotowe, także z dodatkiem produktów skrobiowych,
i/lub owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami,
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione
produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami
słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i/lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Pieczywo, Chleb, Chleb bezdrożdżowy, Ciasto [masa do pieczenia], Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto na wypieki, Ciasto
w proszku, Dania liofilizowane, których głównym składnikiem są produkty zbożowe, dania liofilizowane, których
głównym składnikiem jest makaron, Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, Jogurt mrożony [lody
spożywcze], Lody, Kanapki wegetariańskie lub wegańskie,
Pizza, także w wersji wegetariańskiej lub wegańskiej, Zapiekanki wegetariańskie lub wegańskie, Napoje czekoladowe
z mlekiem, Napoje kawowe z mlekiem, Orzechy w czekoladzie, Pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, Pasty na bazie czekolady, Płatki kukurydziane, Produkty
spożywcze na bazie owsa, Przekąski na bazie ryżu, Puddingi,
Sorbety [lody] z dodatkiem orzechów, ziaren, nasion, i/lub
owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami
mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również
o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi,
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i/lub wegetariańskie, i/lub
wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem
koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Suchary, Wafle ryżowe, Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, Wyroby
cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, Nielecznicze
słodycze do zastosowania jako część diety polegającej
na kontrolowaniu kalorii, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Wszystkie wyżej wymienione produkty również wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami
mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również
o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi,
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i/lub wegetariańskie, i/lub
wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem
koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Nielecznicze
wyroby cukiernicze w formie galaretki oraz żelków także
z dodatkiem owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalny-
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mi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez
zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi
substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu,
i/lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub
bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych,
roślinnych, Placki, naleśniki i racuchy w postaci gotowych
mieszanek do sporządzenia w domu, w formie gotowego
ciasta, świeże, schłodzone, mrożone, także na bazie zbóż lub
z dodatkiem zbóż i produktów skrobiowych, orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem produktów mlecznych, substytutów mleka, masła, tłuszczów roślinnych, i/lub owoców i warzyw także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów,
i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone
dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej
zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem
lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez
laktozy i/lub glutenu, i/lub wegetariańskie, i/lub wegańskie
i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów,
ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Miód, Cukier, Przyprawy,
Esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, Gryka, przetworzona, Herbata, Herbata mrożona, Kakao, Preparaty z kakao, Kasza bulgur, Kasza
kukurydziana, Kasza manna, Kasze spożywcze, Kawa, Kawa
niepalona, Substytuty kawy oraz napoje na bazie substytutów kawy również wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi,
witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez
zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi
substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i/lub
wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, Kukurydza mielona, Kukurydza prażona [popcorn], Kuskus, Mąka, Mąka gryczana do celów spożywczych, Mąka jęczmienna, Mąka kukurydziana, Mąka orzechowa, Mąka pszenna, Mąka z tapioki, Mąka
ziemniaczana, Mleczko pszczele, Napary, inne niż do celów
leczniczych, Napoje na bazie rumianku, Nielecznicze napoje
na bazie herbaty, Preparaty roślinne zastępujące kawę, Propolis,
Przetworzona komosa ryżowa, Przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, Mączka z roślin strączkowych, Ryż, Ryż błyskawiczny, Sago, Siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], Naturalne substancje słodzące, Syrop z agawy [słodzik naturalny], Syropy i melasa, Tapioka, Ziarna sezamu [przyprawy],
Zioła do celów spożywczych, Proszek do pieczenia, soda
do pieczenia, Przyprawy i dodatki smakowe do ciast, aromaty
do ciast, Drożdże w proszku, Enzymy do ciast, Karmel, Kremy
budyniowe w proszku, Mięta do wyrobów cukierniczych, Nadzienia na bazie czekolady i kawy do wyrobów cukierniczych,
Masy śmietanowe do ciast i deserów, Aromaty waniliowe, Cukier waniliowy, Ekstrakty smakowe do ciast, Kremy do ciast, Polewy cukiernicze, Czekolada na polewy lub posypki do wyrobów cukierniczych i ciast, Lukry, posypki cukrowe do deserów
i ciast, Słodkie sosy do deserów i ciast, także instant, Gofry, naleśniki, placki i racuchy także w proszku, Słodka masa plastyczna
do wyrobów cukierniczych.
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(531) 29.01.12, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 29 Konserwowane, mrożone, chłodzone, liofilizowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, Przetwory owocowe i warzywne, Owoce w formie ekstraktów lub
w proszku jako dodatki do żywności, Owoce kandyzowane, Orzechy i pestki przetworzone, Batony na bazie orzechów i nasion, Batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, Przekąski z owoców, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie orzechów, pestek i nasion, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie tofu, Przekąski na bazie soi,
Kandyzowane przekąski owocowe, Przekąski na bazie suszonych owoców, Substytuty mleka, Gotowe dania i desery na bazie produktów mlecznych (instant i do gotowania
oraz gotowe) także z dodatkiem owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, nasion i orzechów,
także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub
wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami,
składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione
produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone
miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu,
i/lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne,
i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów,
i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych,
kwiatowych, roślinnych, Gotowe dania na bazie owoców
i warzyw konserwowanych, mrożonych, suszonych i gotowanych instant i do gotowania oraz gotowe także wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem,
stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami
słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i/lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także
z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków
smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Gotowe dania na bazie przetworzonych orzechów
i pestek instant i do gotowania oraz gotowe także wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem,
stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami
słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i/lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także
z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków
smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślin-
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nych, Zupy, Algi do żywności dla ludzi, Chipsy ziemniaczane, Chipsy warzywne, Chipsy owocowe, Galaretki, w tym
galaretki owocowe także z dodatkiem warzyw i owoców
także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów,
i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami,
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione
produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone
miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu,
i/lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne,
i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów,
i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych,
kwiatowych, roślinnych, Dżemy, Kompoty, Pasty owocowe
i warzywne, Przeciery owocowe w formie musów, Pasty
do pieczywa na bazie produktów mlecznych, Pasty
do pieczywa na bazie orzechów, Pasty do pieczywa
na bazie owoców, Masło orzechowe, Produkty mleczne,
Napoje z produktów mlecznych, Napoje mleczne zawierające owoce, Jogurt, Kefir [napój mleczny], Koktajle
mleczne, Puddingi mleczne, Kompozycje owoców przetworzonych, Miąższ owoców, Napoje mleczne z przewagą mleka, Koktajle i napoje na bazie substytutów mleka
z dodatkiem owoców i warzyw także przetworzonych,
i/lub z dodatkiem ziaren, nasion, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro
i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone stewią, ksylitolem lub innymi
naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy
i/lub glutenu, i/lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub
organiczne, i/lub bio, Napoje na bazie mleka kokosowego,
Napoje na bazie mleka migdałowego, Napoje na bazie
mleka orzechowego, Purée z warzyw, także w proszku,
Purée z owoców, także w proszku, Wszystkie wyżej wymienione produkty wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie
wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub
glutenu, i/lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, Daktyle, Aloes spożywczy, Ekstrakty alg
do celów spożywczych, Jagody, konserwowane, Kukurydza cukrowa, przetworzona, Lecytyna do celów kulinarnych, Oleje jadalne, Masło arachidowe, Masło kakaowe,
Masło kokosowe [olej kokosowy], Migdały mielone, Mleko,
Mleko kokosowe, Mleko migdałowe, Mleko owsiane, Mleko ryżowe, Mleko sojowe, Mleko w proszku, Mleko
z orzeszków ziemnych, Mleko z orzeszków ziemnych
do celów kulinarnych, Nasiona jadalne, Nasiona słonecznika przetworzone, Nasiona przetworzone, Olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], Orzechy aromatyzowane, Orzechy kandyzowane, Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy ziemne przetworzone, Owoce konserwowane w alkoholu, Pektyna do celów kulinarnych, Agar-agar
do celów kulinarnych, Pyłki kwiatowe jako żywność, Rodzynki, Serwatka, Skórki owocowe, , Sok cytrynowy do celów kulinarnych, Wiórki kokosowe, Bita śmietana, Proszek
do stworzenia bitej śmietany, 30 Produkty zbożowe,
w tym śniadaniowe preparaty zbożowe, jaglanki, gryczanki, owsianki, ryż, muesli i płatki zbożowe, instant i do gotowania oraz gotowe i/lub z dodatkiem produktów skrobio-
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wych, orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem produktów
mlecznych, i/lub owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub
protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi,
witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej
wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności,
bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru,
lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub
glutenu, i/lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Wyroby piekarnicze i cukiernicze w postacie gotowych mieszanek do sporządzenia w domu, także instant, w proszku, w formie gotowego
ciasta, świeże, schłodzone, mrożone, także na bazie zbóż
lub z dodatkiem zbóż i produktów skrobiowych, orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem produktów mlecznych,
substytutów mleka, masła, tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, i/lub owoców i warzyw także przetworzonych,
ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao,
i/lub protein, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej
wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności,
bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru,
lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub
glutenu, i/lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Przyprawy do pieczenia,
Słodycze, Guma do żucia, Batony w tym batony energetyczne, Ciasta, Ciastka, Herbatniki, Przekąski wytwarzane
z muesli, Przekąski z produktów zbożowych, w tym z ekstrudowanych zbóż, Ekspandowane zboża przeznaczone
do spożycia dla ludzi, Przekąski składające się głównie
z wyciśniętych ziaren zbóż, Przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Chrupki zbożowe, Chrupki
serowe, Chipsy jako produkty zbożowe, Musy (słodycze),
Czekolada, Desery instant i do gotowania oraz gotowe
także z dodatkiem owoców także przetworzonych,
ich koncentratów, ekstraktów, i/lub nasion, orzechów także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub
wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami,
składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione
produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone
miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu,
i/lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne,
i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów,
i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych,
kwiatowych, roślinnych, Desery na bazie tapioki instant
i do gotowania oraz gotowe także z dodatkiem owoców
także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów,
i/lub nasion i orzechów także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro
i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez
laktozy i/lub glutenu, i/lub wegetariańskie, i/lub wegań-
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skie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Sosy owocowe,
Pasty do pieczywa na bazie czekolady i kakao, Pasta migdałowa, Napoje kawowe, Kakaowe napoje, Napoje czekoladowe, Mrożone napoje [frappe], Napoje z lodów, Czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, Napoje na bazie herbaty z owocowymi
dodatkami smakowymi, Słodkie dekoracje do ciast, w tym
pisaki spożywcze, Gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mącznych świeże, mrożone, schłodzone, gotowe
do spożycia, także instant, w proszku, w postaci gotowych
mieszanek do przygotowania w domu także z dodatkiem
warzyw, owoców, ziaren, orzechów także przetworzonych, i/lub kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również
o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią,
ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i/lub wegetariańskie,
i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych,
Dania na bazie mąki, dania na bazie zbóż, dania na bazie
skrobi świeże, mrożone, schłodzone, gotowe do spożycia,
także instant, w proszku, w postaci gotowych mieszanek
do przygotowania w domu także z dodatkiem warzyw,
owoców, ziaren, orzechów także przetworzonych, i/lub
kakao, i/lub czekolady, i/lub wzbogacone dodatkami
funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi,
mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami,
wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej
zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi,
i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i/lub wegetariańskie, i/lub
wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem
koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych,
herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Budynie, w tym budynie zbożowe instant i do gotowania oraz
gotowe, i/lub z dodatkiem produktów skrobiowych, orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem produktów mlecznych,
substytutów mleka, masła, tłuszczów roślinnych, i/lub
owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein, i/lub
wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami,
składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione
produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone
miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu,
i/lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne,
i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów,
i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych,
kwiatowych, roślinnych, Kisiele instant i do gotowania
oraz gotowe, także z dodatkiem produktów skrobiowych,
i/lub owoców także przetworzonych, ich koncentratów,
ekstraktów, i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej
wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności,
bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru,
lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub
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glutenu, i/lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Pieczywo, Chleb, Chleb
bezdrożdżowy, Ciasto [masa do pieczenia], Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto na wypieki, Ciasto w proszku, Dania
liofilizowane, których głównym składnikiem są produkty
zbożowe, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, Dania liofilizowane, których głównym
składnikiem jest ryż, Jogurt mrożony [lody spożywcze],
Lody, Kanapki wegetariańskie lub wegańskie, Pizza, także
w wersji wegetariańskiej lub wegańskiej, Zapiekanki wegetariańskie lub wegańskie, Napoje czekoladowe z mlekiem, Napoje kawowe z mlekiem, Orzechy w czekoladzie,
Pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy,
Pasty na bazie czekolady, Płatki kukurydziane, Produkty
spożywcze na bazie owsa, Przekąski na bazie ryżu, Puddingi, Sorbety [lody] z dodatkiem orzechów, ziaren, nasion, i/lub owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein,
/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami,
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione
produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone
miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu,
i/lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne,
i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów,
i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych,
kwiatowych, roślinnych, Suchary, Wafle ryżowe, Wyroby
cukiernicze na bazie migdałów, Wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, Nielecznicze słodycze
do zastosowania jako część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe,
Wszystkie wyżej wymienione produkty również wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami
mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami,
prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty
również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem,
stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami
słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i/lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także
z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków
smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Nielecznicze wyroby cukiernicze w formie galaretki
oraz żelków także z dodatkiem owoców także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub wzbogacone
dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru,
o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu, i/lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także
z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków
smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Placki, naleśniki i racuchy w postaci gotowych mieszanek do sporządzenia w domu, w formie gotowego
ciasta, świeże, schłodzone, mrożone, także na bazie zbóż
lub z dodatkiem zbóż i produktów skrobiowych, orzechów, ziaren, nasion, z dodatkiem produktów mlecznych,
substytutów mleka, masła, tłuszczów roślinnych, i/lub
owoców i warzyw także przetworzonych, ich koncentratów, ekstraktów, i/lub czekolady, i/lub kakao, i/lub protein,
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i/lub wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro i makroelementami,
probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione
produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone
miodem, stewią, ksylitolem lub innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez laktozy i/lub glutenu,
i/lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne,
i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów,
i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych,
kwiatowych, roślinnych, Miód, Cukier, Przyprawy, Esencje
do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne
i olejki eteryczne, Gryka, przetworzona, Herbata, Herbata
mrożona, Kakao, Preparaty z kakao, Kasza bulgur, Kasza
kukurydziana, Kasza manna, Kasze spożywcze, Kawa,
Kawa niepalona, Substytuty kawy oraz napoje na bazie
substytutów kawy również wzbogacone dodatkami funkcjonalnymi, witaminami, składnikami mineralnymi, mikro
i makroelementami, probiotykami, prebiotykami, wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowania cukru, o obniżonej zawartości cukru, lub słodzone miodem, stewią, ksylitolem lub
innymi naturalnymi substancjami słodzącymi, i/lub bez
laktozy i/lub glutenu, i/lub wegetariańskie, i/lub wegańskie i/lub organiczne, i/lub bio, także z dodatkiem koncentratów, ekstraktów, i/lub dodatków smakowych, herbacianych, ziołowych, kwiatowych, roślinnych, Kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, Kukurydza mielona,
Kukurydza prażona [popcorn], Kuskus, Mąka, Mąka gryczana do celów spożywczych, Mąka jęczmienna, Mąka kukurydziana, Mąka orzechowa, Mąka pszenna, Mąka z tapioki,
Mąka ziemniaczana, Mleczko pszczele, Napary, inne niż
do celów leczniczych, Napoje na bazie rumianku, Nielecznicze napoje na bazie herbaty, Preparaty roślinne zastępujące kawę, Propolis, Przetworzona komosa ryżowa, Przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, Mączka z roślin strączkowych, Ryż, Ryż błyskawiczny, Sago, Siemię
lniane do celów kulinarnych [przyprawa], Naturalne substancje słodzące, Syrop z agawy [słodzik naturalny], Syropy
i melasa, Tapioka, Ziarna sezamu [przyprawy], Zioła do celów spożywczych, Proszek do pieczenia, soda do pieczenia, Przyprawy i dodatki smakowe do ciast, aromaty
do ciast, Drożdże w proszku, Enzymy do ciast, Karmel, Kremy budyniowe w proszku, Mięta do wyrobów cukierniczych, Nadzienia na bazie czekolady i kawy do wyrobów
cukierniczych, Masy śmietanowe do ciast i deserów, Aromaty waniliowe, Cukier waniliowy, Ekstrakty smakowe
do ciast, Kremy do ciast, Polewy cukiernicze, Czekolada
na polewy lub posypki do wyrobów cukierniczych i ciast,
Lukry, posypki cukrowe do deserów i ciast, Słodkie sosy
do deserów i ciast, także instant, Gofry, naleśniki, placki
i racuchy także w proszku, Słodka masa plastyczna do wyrobów cukierniczych.
(210)
(731)
(540)
(540)

524182
(220) 2021 02 05
SZULC ALICJA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SUNRISE ENERGY INTELIGENTNA FOTOWOLTAIKA

Nr ZT10/2021

(531) 02.01.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Akumulatory energii fotowoltaicznej, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Moduły fotowoltaiczne, Falowniki fotowoltaiczne, Komórki fotowoltaiczne,
Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania
promieniowania słonecznego na energię elektryczną,
Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, Instalacje
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej
[elektrownie fotowoltaiczne], Kalibrowane referencyjne
ogniwa fotowoltaiczne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Śledzenie i monitorowanie zużycia energii
na rzecz innych osób do celów badania sprawozdań finansowych, Promowanie korzyści z energooszczędnych
technologii oświetlenia dla profesjonalistów w dziedzinie
oświetlenia, Pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania
biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, Usługi w zakresie rozliczeń świadczone w sektorze
energetycznym, Usługi porównywania cen energii, Pozyskiwanie kontraktów dotyczących dostaw energii, Usługi
agencji importowo-eksportowych w dziedzinie energii.
524183
(220) 2021 02 05
INVETTE HOLDING GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) KO INVETTE
(510), (511) 35 Marketing internetowy, Kampanie marketingowe, Usługi marketingowe, Usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, Usługi marketingowe
za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe
on-line, Usługi marketingu bezpośredniego.
(210)
(731)

(210) 524184
(220) 2021 02 05
(731) KWAŚNIAK PAWEŁ, Łomianki
(540) (znak słowny)
(540) sunhelp
(510), (511) 9 Panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, 37 Montaż instalacji na placach budowy,
42 Doradztwo w zakresie oszczędności energii.
(210) 524188
(220) 2021 02 05
(731) HANKUS RAFAŁ MIX INVEST, Żywiec
(540) (znak słowny)
(540) Trixhouse
(510), (511) 35 Udostępnianie powierzchni reklamowej,
czasu reklamowego i mediów, Udostępnianie i wynajem
przestrzeni reklamowej w Internecie, Usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania,
41 Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki.
(210) 524192
(220) 2021 02 05
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała;
R-Wines sarl, Bordeaux, FR
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT10/2021
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(540) LE GRAND NOIR

(531)

03.04.11, 03.04.24, 03.04.26, 29.01.14, 25.01.01, 25.01.05,
25.01.15, 27.05.01, 05.03.04, 05.03.13, 05.03.19
(510), (511) 33 Wina nieobjęte jedną z kontrolowanych
lub chronionych nazw pochodzenia z obszaru objętego
kontrolą lub chronioną nazwą pochodzenia „BORDEAUX”.
(551) wspólne prawo ochronne
524194
(220) 2021 02 05
AVENIR MEDICAL POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAMILY OPTIC

(210)
(731)

(531) 02.09.04, 26.01.06, 26.01.05, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 3 Roztwory do czyszczenia szkieł okularów,
Ściereczki nasączone środkiem czyszczącym do czyszczenia
okularów, 5 Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
Roztwory do płukania soczewek kontaktowych, Roztwory
nawilżające do soczewek kontaktowych, Roztwory do dezynfekcji soczewek kontaktowych, Krople do oczu, 9 Artykuły
optyczne, Urządzenia i przyrządy optyczne, Okulary, Oprawki
do okularów i okularów przeciwsłonecznych, Soczewki okularowe, Okulary antyrefleksyjne, Okulary korekcyjne, Okulary
do czytania, Gotowe okulary do czytania, Okulary przeciwsłoneczne, Okulary do uprawiania sportu, Okulary progresywne,
Okulary ochronne, Okulary pływackie, Okulary przeciwoświetleniowe, Okulary 3D, Okulary dla rowerzystów, Okulary inteligentne, Soczewki kontaktowe, Soczewki optyczne, Pryzmaty,
Szkła powiększające, Lornetki, Teleskopy, Mikroskopy, Łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, Paski
do okularów, Futerały na okulary, Etui na okulary, Pojemniki
do soczewek kontaktowych, Futerały na urządzenia optyczne,
Szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, Części do okularów, Soczewki korekcyjne [optyka], Szklane soczewki optyczne, Woreczki na okulary, Etui na akcesoria optyczne, Gogle korekcyjne do pływania, Optyczne artykuły, Osłony do okularów,
Pojemniczki na szkła kontaktowe, Smycze do okularów, Łańcuszki do binokli, Zauszniki do okularów, Urządzenia do mycia szkieł kontaktowych, Uchwyty do okularów, Rzemienie
do okularów, Paski do okularów przeciwsłonecznych, 10 Aparaty słuchowe i akcesoria do nich, Elektryczne aparaty słuchowe i akcesoria do nich, Aparaty słuchowe dla niesłyszących
i akcesoria do nich, Aparaty słuchowe sterowane elektrycznie i akcesoria do nich, Adaptery do aparatów słuchowych,
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Zatyczki do uszu, Zatyczki do uszu [przyrządy do ochrony
uszu], Wkładki douszne do użytku medycznego, Wkładki douszne będące elementami aparatów słuchowych, Przyrządy
do badania wzroku, Urządzenia do badania wzroku, Przyrządy do badania oczu, Urządzenia do badania oczu, 35 Usługi
sprzedaży następujących towarów: krople do oczu, suplementy diety, roztwory do czyszczenia szkieł okularów, ściereczki nasączone środkiem czyszczącym do czyszczenia okularów, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, roztwory
do płukania soczewek kontaktowych, roztwory nawilżające
do soczewek kontaktowych, roztwory do dezynfekcji soczewek kontaktowych, artykuły optyczne, urządzenia i przyrządy
optyczne, okulary, oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, soczewki okularowe, okulary przeciwsłoneczne,
okulary do uprawiania sportu, soczewki kontaktowe, soczewki
optyczne, pryzmaty, szkła powiększające, lornetki, teleskopy,
mikroskopy, okulary do czytania, gotowe okulary do czytania,
łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, paski do okularów, futerały na okulary, etui na okulary, pojemniki
do soczewek kontaktowych, futerały na urządzenia optyczne,
szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, okulary antyrefleksyjne, okulary korekcyjne, okulary progresywne, okulary
ochronne, okulary pływackie, okulary przeciwoświetleniowe,
okulary 3D, okulary dla rowerzystów, okulary inteligentne, okulary przeciwsłoneczne, części do okularów, oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, soczewki korekcyjne
[optyka], szklane soczewki optyczne, woreczki na okulary, etui
na akcesoria optyczne, futerały na okulary, gogle korekcyjne
do pływania, optyczne artykuły, osłony do okularów, pojemniczki na szkła kontaktowe, smycze do okularów, łańcuszki
do binokli, zauszniki do okularów, urządzenia do mycia szkieł
kontaktowych, uchwyty do okularów, rzemienie do okularów,
paski do okularów przeciwsłonecznych, aparaty słuchowe
i akcesoria do nich, elektryczne aparaty słuchowe i akcesoria do nich, aparaty słuchowe dla niesłyszących i akcesoria
do nich, aparaty słuchowe sterowane elektrycznie i akcesoria
do nich, adaptery do aparatów słuchowych, zatyczki do uszu,
zatyczki do uszu [przyrządy do ochrony uszu], wkładki douszne do użytku medycznego, wkładki douszne będące elementami aparatów słuchowych, przyrządy do badania wzroku,
urządzenia do badania wzroku, przyrządy do badania oczu,
urządzenia do badania oczu, Prowadzenie sklepu internetowego opartego na sprzedaży i doradztwie z zakresu optyki,
oftalmiki i kontaktologii, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, Pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, Usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw,
Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu
franczyzowego, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, Usługi zarządzania biurowego
[dla osób trzecich], Usługi w zakresie czynności biurowych,
Usługi w zakresie administracji biurowej [dla osób trzecich],
Usługi sekretarskie i biurowe, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, Pomoc przy prowadzeniu
franczyz, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo w sprawach zarządzania personelem,
Doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, Usługi w zakresie
pośrednictwa pracy, Księgowość, Księgowość administracyjna, Usługi reklamowe, Dystrybucja materiałów reklamowych,
Dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, Dystrybucja próbek reklamowych, Doradztwo dotyczące reklamy,
Doradztwo reklamowe i marketingowe, Usługi doradcze
dotyczące reklamy, Badanie rynku, Analiza reakcji na reklamę
i badania rynkowe, Badania opinii publicznej, Analizy prognoz
ekonomicznych do celów działalności gospodarczej, Sporzą-
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dzanie raportów ekonomicznych, Promocja sprzedaży dla
osób trzecich, Usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, Usługi franchisingowe w zakresie zakładania i prowadzenia salonów optycznych, Prowadzenie sklepu
w zakresie soczewek kontaktowych i akcesoriów pielęgnacyjnych, 37 Naprawa i konserwacja aparatów słuchowych dla
osób niesłyszących, Naprawa okularów, Udzielanie informacji
związanych z naprawą i konserwacją okularów, Budowa sklepów, 41 Edukacja, Usługi edukacyjne, Szkolenia edukacyjne,
Szkolenia biznesowe, Usługi szkolenia personelu, Organizacja warsztatów i seminariów, Organizacja i przeprowadzanie
seminariów szkoleniowych, Szkolenia z zakresu optometrii,
44 Usługi okulistyczne, Diagnostyka okulistyczna, Zabiegi
okulistyczne, Usługi ortooptyczne, Usługi optyczne, Badania
optyczne, Dopasowywanie soczewek optycznych, Usługi badania wzroku [zakłady optyczne], Dopasowywanie okularów,
Usługi informacyjne dotyczące soczewek kontaktowych, Usługi optometryczne, Doradztwo związane z badaniem słuchu,
Poradnictwo medyczne związane z utratą słuchu, Usługi przesiewowych badań wzroku, Badanie słuchu.
(210)
(731)
(540)
(540)

524207
(220) 2021 02 05
KONIECZKO ANITA, Poronin
(znak słowno-graficzny)
SERCE TATR

(531) 02.09.01, 06.01.01, 06.01.02, 06.01.04, 27.05.01
(510), (511) 43 Udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Pensjonaty, domy gościnne, Zapewnianie
zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach.
524215
(220) 2021 02 06
SAM-BUD-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gogolin
(540) (znak słowny)
(540) Pellet Gold
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, mieszanki węgla,
Paliwa mineralne, Paliwa w formie brykietów, granulek, Brykiety materiałów palnych, Antracyt, Brykiety, Pastylki paliwowe, 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wysyłkowa i katalogowa paliw stałych, grafitu, koksu,
węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych, paliw w formie
brykietów, granulek, brykietów, materiałów palnych, Organizowanie sieci sprzedaży, Agencje eksportowo - importowe, Pośrednictwo handlowe, Prezentacja oferty handlowej
w Internecie, Promocja sprzedaży, Dostarczanie informacji
handlowej, Organizowanie giełd, aukcji, przetargów, pokazów towarów, targów oraz wystaw w celach handlowych,
reklamowych lub promocyjnych, 39 Składowanie, pakowanie, konfekcjonowanie i magazynowanie paliw stałych,
grafitu, koksu, węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych,
paliw w formie brykietów, granulek, brykietów materiałów
palnych, Transport.
(210)
(731)

(210)
(731)

524216
(220) 2021 02 06
SAM-BUD-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gogolin

Nr ZT10/2021

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOGROSZEK Classic

(531)

27.05.01, 29.01.14, 26.04.02, 26.04.22, 01.15.05, 26.03.02,
26.03.13, 26.03.22, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, Mieszanki węgla,
Paliwa mineralne, Paliwa w formie brykietów, granulek, Brykiety materiałów palnych, Antracyt, Brykiety, Pastylki paliwowe, 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wysyłkowa i katalogowa paliw stałych, grafitu, koksu,
węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych, paliw w formie
brykietów, granulek, brykietów, materiałów palnych, Organizowanie sieci sprzedaży, Agencje eksportowo - importowe, Pośrednictwo handlowe, Prezentacja oferty handlowej
w Internecie, Promocja sprzedaży, Dostarczanie informacji
handlowej, Organizowanie giełd, aukcji, przetargów, pokazów towarów, targów oraz wystaw w celach handlowych,
reklamowych lub promocyjnych, 39 Składowanie, pakowanie, konfekcjonowanie i magazynowanie paliw stałych,
grafitu, koksu, węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych,
paliw w formie brykietów, granulek, brykietów materiałów
palnych, Transport.
524217
(220) 2021 02 06
SAM-BUD-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gogolin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOGROSZEK Comfort

(210)
(731)

(531)

02.01.23, 02.01.30, 01.15.05, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02,
26.04.22, 26.03.02, 26.03.13, 26.03.22
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, Mieszanki węgla,
Paliwa mineralne, Paliwa w formie brykietów, granulek, Brykiety materiałów palnych, Antracyt, Brykiety, Pastylki paliwowe, 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wysyłkowa i katalogowa paliw stałych, grafitu, koksu,
węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych, paliw w formie
brykietów, granulek, brykietów, materiałów palnych, Organizowanie sieci sprzedaży, Agencje eksportowo - importowe, Pośrednictwo handlowe, Prezentacja oferty handlowej
w Internecie, Promocja sprzedaży, Dostarczanie informacji
handlowej, Organizowanie giełd, aukcji, przetargów, poka-

Nr ZT10/2021
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zów towarów, targów oraz wystaw w celach handlowych,
reklamowych lub promocyjnych, 39 Składowanie, pakowanie, konfekcjonowanie i magazynowanie paliw stałych,
grafitu, koksu, węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych,
paliw w formie brykietów, granulek, brykietów materiałów
palnych, Transport.
524219
(220) 2021 02 06
SAM-BUD-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gogolin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOLESŁAW CHROBRY
(210)
(731)
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(531)

27.05.01, 29.01.13, 26.05.01, 26.05.09, 26.05.16, 26.05.22,
02.01.01, 02.01.04, 02.01.23, 26.01.01, 24.09.01, 24.09.03,
24.09.05, 24.09.24, 24.09.25
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, Mieszanki węgla,
Paliwa mineralne, Paliwa w formie brykietów, granulek, Brykiety materiałów palnych, Antracyt, Brykiety, Pastylki paliwowe, 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wysyłkowa i katalogowa paliw stałych, grafitu, koksu,
węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych, paliw w formie
brykietów, granulek, brykietów, materiałów palnych, Organizowanie sieci sprzedaży, Agencje eksportowo - importowe, Pośrednictwo handlowe, Prezentacja oferty handlowej
w Internecie, Promocja sprzedaży, Dostarczanie informacji
handlowej, Organizowanie giełd, aukcji, przetargów, pokazów towarów, targów oraz wystaw w celach handlowych,
reklamowych lub promocyjnych, 39 Składowanie, pakowanie, konfekcjonowanie i magazynowanie paliw stałych,
grafitu, koksu, węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych,
paliw w formie brykietów, granulek, brykietów materiałów
palnych, Transport.
524222
(220) 2021 02 06
SAM-BUD-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gogolin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOP EKOGROSZEK
(210)
(731)

(531)

02.01.01, 02.01.02, 02.01.04, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.13,
24.09.02, 24.09.03, 24.09.24, 24.09.25, 26.05.01,
26.05.09, 26.05.16, 26.05.22, 26.01.01
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, Mieszanki węgla,
Paliwa mineralne, Paliwa w formie brykietów, granulek, Brykiety materiałów palnych, Antracyt, Brykiety, Pastylki paliwowe, 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wysyłkowa i katalogowa paliw stałych, grafitu, koksu,
węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych, paliw w formie
brykietów, granulek, brykietów, materiałów palnych, Organizowanie sieci sprzedaży, Agencje eksportowo - importowe, Pośrednictwo handlowe, Prezentacja oferty handlowej
w Internecie, Promocja sprzedaży, Dostarczanie informacji
handlowej, Organizowanie giełd, aukcji, przetargów, pokazów towarów, targów oraz wystaw w celach handlowych,
reklamowych lub promocyjnych, 39 Składowanie, pakowanie, konfekcjonowanie i magazynowanie paliw stałych,
grafitu, koksu, węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych,
paliw w formie brykietów, granulek, brykietów materiałów
palnych, Transport.
524220
(220) 2021 02 06
SAM-BUD-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gogolin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUGUST II MOCNY

(210)
(731)

(531)

01.01.04, 01.01.10, 26.04.02, 26.04.10, 26.04.22, 27.05.01,
29.01.12, 26.03.01, 26.03.05, 26.04.06, 26.04.13
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, Mieszanki węgla,
Paliwa mineralne, Paliwa w formie brykietów, granulek, Brykiety materiałów palnych, Antracyt, Brykiety, Pastylki paliwowe, 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wysyłkowa i katalogowa paliw stałych, grafitu, koksu,
węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych, paliw w formie
brykietów, granulek, brykietów, materiałów palnych, Organizowanie sieci sprzedaży, Agencje eksportowo - importowe, Pośrednictwo handlowe, Prezentacja oferty handlowej
w Internecie, Promocja sprzedaży, Dostarczanie informacji
handlowej, Organizowanie giełd, aukcji, przetargów, pokazów towarów, targów oraz wystaw w celach handlowych,
reklamowych lub promocyjnych, 39 Składowanie, pakowanie, konfekcjonowanie i magazynowanie paliw stałych,
grafitu, koksu, węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych,
paliw w formie brykietów, granulek, brykietów materiałów
palnych, Transport.
(210)
(731)

524223
(220) 2021 02 06
SAM-BUD-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gogolin
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOP PELLET Platinum

Nr ZT10/2021

handlowe, Prezentacja oferty handlowej w Internecie, Promocja
sprzedaży, Dostarczanie informacji handlowej, Organizowanie
giełd, aukcji, przetargów, pokazów towarów, targów oraz wystaw w celach handlowych, reklamowych lub promocyjnych,
39 Składowanie, pakowanie, konfekcjonowanie i magazynowanie paliw stałych, grafitu, koksu, węgla, mieszanek węgla, paliw
mineralnych, paliw w formie brykietów, granulek, brykietów
materiałów palnych, Transport.
524225
(220) 2021 02 06
SAM-BUD-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gogolin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTUR Pellet

(210)
(731)

(531)

01.01.04, 01.01.10, 26.03.02, 26.03.05, 26.03.19, 27.05.01,
29.01.13, 26.04.02, 26.04.10, 26.04.22, 26.04.06, 26.04.13
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, Mieszanki węgla,
Paliwa mineralne, Paliwa w formie brykietów, granulek, Brykiety materiałów palnych, Antracyt, Brykiety, Pastylki paliwowe, 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wysyłkowa i katalogowa paliw stałych, grafitu, koksu,
węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych, paliw w formie
brykietów, granulek, brykietów, materiałów palnych, Organizowanie sieci sprzedaży, Agencje eksportowo - importowe, Pośrednictwo handlowe, Prezentacja oferty handlowej
w Internecie, Promocja sprzedaży, Dostarczanie informacji
handlowej, Organizowanie giełd, aukcji, przetargów, pokazów towarów, targów oraz wystaw w celach handlowych,
reklamowych lub promocyjnych, 39 Składowanie, pakowanie, konfekcjonowanie i magazynowanie paliw stałych,
grafitu, koksu, węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych,
paliw w formie brykietów, granulek, brykietów materiałów
palnych, Transport.
524224
(220) 2021 02 06
SAM-BUD-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gogolin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOP PELLET Gold

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 24.01.08, 24.17.02
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, Mieszanki węgla, Paliwa mineralne, Paliwa w formie brykietów, granulek, Brykiety materiałów palnych, Antracyt, Brykiety, Pastylki paliwowe,
35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w sklepach,
hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wysyłkowa i katalogowa paliw stałych, grafitu, koksu, węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych, paliw w formie brykietów,
granulek, brykietów, materiałów palnych, Organizowanie sieci
sprzedaży, Agencje eksportowo - importowe, Pośrednictwo
handlowe, Prezentacja oferty handlowej w Internecie, Promocja
sprzedaży, Dostarczanie informacji handlowej, Organizowanie
giełd, aukcji, przetargów, pokazów towarów, targów oraz wystaw w celach handlowych, reklamowych lub promocyjnych,
39 Składowanie, pakowanie, konfekcjonowanie i magazynowanie paliw stałych, grafitu, koksu, węgla, mieszanek węgla, paliw
mineralnych, paliw w formie brykietów, granulek, brykietów
materiałów palnych, Transport.
(210) 524229
(220) 2021 02 07
(731) KAMIŃSKI MACIEJ, Słupsk
(540) (znak słowny)
(540) Green Out
(510), (511) 31 Rośliny konopi, 34 Zioła do palenia.

(531)

29.01.15, 27.05.01, 24.01.03, 24.01.15, 26.04.02, 24.17.02,
01.01.04
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, Mieszanki węgla, Paliwa mineralne, Paliwa w formie brykietów, granulek, Brykiety materiałów palnych, Antracyt, Brykiety, Pastylki paliwowe,
35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w sklepach,
hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wysyłkowa i katalogowa paliw stałych, grafitu, koksu, węgla, mieszanek węgla, paliw mineralnych, paliw w formie brykietów,
granulek, brykietów, materiałów palnych, Organizowanie sieci
sprzedaży, Agencje eksportowo - importowe, Pośrednictwo

524235
(220) 2021 02 07
BIZNES HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biznes Hub

(210)
(731)
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(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.06, 26.04.09
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Administrowanie działalnością gospodarczą firm
zagranicznych, Administrowanie i zarządzanie działalnością
gospodarczą, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne,
Doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, Doradztwo handlowe
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Nadzór nad działalnością gospodarczą na rzecz osób trzecich, Nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Organizacja działalności gospodarczej,
Organizacja usług w zakresie powitań telefonicznych oraz
telefonicznych usług recepcjonistów na rzecz osób trzecich,
Organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, Organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, Outsourcing
[doradztwo biznesowe], Planowanie dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, Planowanie działalności gospodarczej, Planowanie strategiczne dla
działalności gospodarczej, Planowanie sukcesji w firmach,
Planowanie w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw,
Pomoc dla przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu
ich interesami, Pomoc dla przedsiębiorstw przemysłowych
w zakresie prowadzenia ich interesów, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
Pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, Pomoc
w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tworzenia przedsiębiorstw
handlowych, Pomoc w zakresie planowania działalności
gospodarczej, Pomoc w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu, Pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu sprawami
biznesowymi, Pomoc w zarządzaniu sprawami gospodarczymi, Porady w zakresie działalności gospodarczej, Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, Usługi
doradcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi
zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi ekspertów
do spraw efektywności działalności gospodarczej, Usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi w zakresie czynności biurowych, Usługi w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, Usługi
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące organizacji
wspólnych przedsięwzięć, Usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej, Usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej
dla przedsiębiorstw, Usługi w zakresie planowania i ustalania
strategii działalności gospodarczej, Usługi w zakresie strategii biznesowych, Usługi w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, Usługi zarządzania biurowego [dla osób trzecich], Usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju
przedsiębiorstw, Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie
procesami biznesowymi, Administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej, Administrowanie działalnością gospodarczą, Administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, Świadczenie usług sekretarskich, Świadczenie usług sekretarskich
podczas tworzenia firmy, Usługi sekretariatu, Usługi sekretarskie, Usługi sekretarskie i biurowe, Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie
administracji biurowej [dla osób trzecich], Usługi umawiania
spotkań [prace biurowe], Usługi w zakresie odbierania telefonów [dla osób trzecich], Usługi w zakresie odbierania telefo-
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nów i przekazywania wiadomości, Usługi w zakresie odbierania telefonów, Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów,
Doradztwo biznesowe, Doradztwo dotyczące działalności
gospodarczej, Doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w dziedzinie
przejmowania firm, Doradztwo w sprawach działalności
gospodarczej, Doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie efektywności
biznesowej, Doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw,
Doradztwo w zakresie nabywania przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji
lub zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami,
Doradztwo w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania działalności gospodarczej,
Doradztwo w zakresie planowania działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw,
Doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw,
Doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania firmą, Doradztwo związane z zarządzaniem,
Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla firm,
Konsultacje w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
Konsultacje w zakresie organizacji działalności gospodarczej
i ekonomiki przedsiębiorstwa, Usługi w zakresie księgowości
i rachunkowości, Usługi księgowe na potrzeby fuzji i przejęć, Usługi administracyjne w zakresie kierowania klientów
na konsultacje z prawnikiem, Doradztwo w zakresie marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego,
Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Planowanie
strategii marketingowych, Usługi doradcze w zakresie marketingu, 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Dzierżawa biur,
Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości],
Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem pomieszczeń
biurowych, Wynajem nieruchomości, Wynajem lokali na cele
biurowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

524293
(220) 2021 02 09
JANICKI PAWEŁ, Żary
(znak słowno-graficzny)
YXY

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.19
(510), (511) 41 Pisanie piosenek, Publikowanie piosenek,
Usługi rozrywkowe świadczone przez piosenkarzy, Usługi
w zakresie pisania tekstów piosenek, Występy muzyczne
i piosenkarskie.
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524294
(220) 2021 02 09
KOSTRZEWA MICHAŁ, Kielce
(znak słowno-graficzny)
SUSHI YA

(531)

26.04.01, 26.04.16, 26.04.18, 26.11.02, 26.11.07, 26.01.03,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
Usługi restauracji sprzedających sushi, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi
w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, Serwowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie
żywności i napojów dla gości, Oferowanie żywności i napojów dla gości.
(210)
(731)
(540)
(540)

524297
(220) 2021 02 09
JAWORSKA ANNA, Jarocin
(znak słowno-graficzny)
NEOME

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z elektroniką użytkową, Usługi sprzedaży detalicznej związanej
z elektrycznymi urządzeniami kosmetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych.
(210) 524298
(220) 2021 02 09
(731) TUPAJ PIOTR, Płock
(540) (znak słowny)
(540) AP HARDY
(510), (511) 6 Metalowe klucze do zamków, Klucze, Metalowe klucze uniwersalne do ślusarstwa, Zamki i klucze,
z metalu, Metalowe klucze surowe, Metalowe klucze, 9 Kserografy, Urządzenia i przyrządy kserograficzne, 14 Przyrządy
zegarmistrzowskie, Tarcze do artykułów zegarmistrzowskich,
Etui [dopasowane] na artykuły zegarmistrzowskie, Bębenki
do sprężynki naciągowej [zegarmistrzostwo], Etui z metali
szlachetnych na artykuły zegarmistrzowskie, Części i akcesoria do przyrządów zegarmistrzowskich, Kasetki do prezentacji artykułów zegarmistrzowskich, Przyrządy zegarmistrzowskie wykonane ze złota, Przyrządy zegarmistrzowskie
z mechanizmami kwarcowymi, 20 Karty dostępu [klucze]
z tworzyw sztucznych, niekodowane, Karty - klucze z tworzyw sztucznych, niekodowane, Klucze - karty z tworzyw
sztucznych, niekodowane, Plastikowe klucze do dorobie-

Nr ZT10/2021

nia, Klucze z tworzyw sztucznych, Klucze bezpieczeństwa,
nie z metalu, Klucze do otwierania zamków (niemetalowe -),
Niemetalowe klucze do otwierania zamków, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z obuwiem, Rejestracja zwrotu kluczy,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części
samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, Prezentowanie towarów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, Prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Prezentowanie
produktów finansowych w mediach komunikacji dla celów
sprzedaży detalicznej, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
urządzeń kuchennych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem
domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi
urządzeniami do budowy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie futer, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nićmi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
części samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi urządzeniami
do budowy, Usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z maszynami budowlanymi, Usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje do generalnych wykonawców budowlanych, Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
Organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, Aukcje
nieruchomości, 37 Naprawa butów, Udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i przyrządów
do produkcji butów, Naprawa i konserwacja przyrządów zegarmistrzowskich i chronometrycznych, Usługi budowlane,
Budowa domów, Usługi zarządzania budową, Budownictwo
mieszkaniowe, Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa nieruchomości
mieszkalnych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych,
Budowanie nieruchomości, Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości [budownictwo].
524323
(220) 2021 02 09
EURONOVA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonowo Pomorskie
(540) (znak słowny)
(540) EURONOVA FINESJA
(510), (511) 33 Ekstrakty alkoholowe (spirytus), Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Brandy, Cydr, Napoje destylowane, Dżin, Gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa,
Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Rum, Whisky, Wódka.
(210)
(731)
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(210) 524331
(220) 2021 02 09
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) MAXIGRA FEMINA
(510), (511) 5 Żele do stymulacji seksualnej, Nawilżające
żele intymne, Preparaty do ułatwiania stosunków seksualnych, Nawilżające żele dopochwowe, Środki do nawilżania
pochwy, Płyny do przemywania pochwy do celów medycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

524333
(220) 2021 02 09
PUCKIE HOSPICJUM P.W. ŚW. OJCA PIO, Puck
(znak słowno-graficzny)
PUCKIE HOSPICJUM PW. ŚW. OJCA PIO

(531) 26.01.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Edukacyjne aplikacje mobilne, 16 Plakaty, Albumy
fotograficzne i kolekcjonerskie, Broszury, Książki, Publikacje
edukacyjne, Publikacje szkoleniowe, Publikacje informacyjne, Fotografie, Kalendarze, Kartki z życzeniami, Koperty,
Materiały drukowane, Formularze [blankiety, druki], Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Notatniki, Notesy, Papier,
Rysunki, 35 Sprzedaż detaliczna w zakresie płyt CD, kaset
magnetofonowych, kaset wideo i DVD, programów, książek, produktów papierniczych, materiałów piśmiennych,
kart pocztowych, kalendarzy, zakładek do książek, zeszytów, kartek okolicznościowych, albumów, atlasów, bloczków
do pisania, materiałów do nauczania, notatników, notesów
podręcznych, plakatów, publikacji, fotografii, kopert, kubków,
świec, zniczy, nalepek, naklejek, rysunków, obrazów, blankietów, broszur, druków, emblematów, Sprzedaż detaliczna
i detaliczna on-line muzyki, materiałów audio, materiałów
wideo, elektronicznych publikacji tekstowych, elektronicznych publikacji obrazowych, Sprzedaż materiałów okolicznościowych związanych z działalnością hospicjum, 36 Usługi finansowe związane z prowadzeniem i inspirowaniem
działalności na rzecz osób w podeszłym wieku i osób niesamodzielnych ze względów zdrowotnych oraz ich rodzin
i bliskich, Finansowanie badań socjologicznych, psychologicznych oraz medycznych w zakresie diagnozy problemów
społecznych dotyczących chorób nowotworowych i innych
chorób, Organizowanie funduszy na cele statutowe, Zbiórki
funduszy na cele statutowe, Usługi w zakresie nieruchomości, Wynajem i zarządzenie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi, 41 Organizowanie i prowadzenie szkoleń
i warsztatów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie wykładów i seminariów, Organizowanie i prowadzenie konferencji
edukacyjnych, Edukacja i rozpowszechnianie wiedzy o opiece paliatywnej i hospicyjnej, Edukacja i rozpowszechnianie
wiedzy na temat problemów i potrzeb osób starszych lub
osób niesamodzielnych ze względów zdrowotnych oraz
ich rodzin i bliskich, Organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Publikowanie książek, Publikowanie
czasopism, katalogów i broszur, Publikowanie drukowanych
materiałów edukacyjnych, Publikowanie drukowanych materiałów szkoleniowych, Publikowanie drukowanych materia-
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łów informacyjnych, Publikowanie materiałów drukowanych,
innych niż teksty reklamowe, Publikowanie książek w formie
elektronicznej, Publikowanie czasopism, katalogów i broszur
w formie elektronicznej, Publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej, Publikowanie
drukowanych materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej, Publikowanie drukowanych materiałów informacyjnych w formie elektronicznej, Publikowanie materiałów
drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, Montaż filmów, Montaż wideo, Montaż programów
telewizyjnych, Montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu,
Edycja nagrań wideo, Edycja nagrań audio, Prezentowanie
programów telewizyjnych, Prezentowanie filmów, Produkcja
nagrań wideo, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja
programów telewizyjnych, Produkcja filmów, Produkcja nagrań audiowizualnych, Projektowanie animacji, 42 Badania
i analizy naukowe, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie
diagnozy problemów społecznych dotyczących chorób nowotworowych i innych chorób, Prowadzenie stron internetowych, Prowadzenie aplikacji mobilnych, 43 Dostarczanie
żywności osobom potrzebującym [usługi charytatywne],
Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie jedzenia
i napojów, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia, Zapewnianie cateringu w zakresie jedzenia i picia [usługi charytatywne], Tymczasowe zakwaterowanie, Tymczasowe zakwaterowanie [usługi
charytatywne], Prowadzenie ośrodków opieki nad osobami
w podeszłym wieku i osób niesamodzielnych ze względów
zdrowotnych, w tym ośrodków całodobowej opieki, Udostępnianie miejsc noclegowych, 44 Prowadzenie hospicjów
domowych, Opieka paliatywna, Opieka pielęgniarska, Opieka psychologiczna, Opieka medyczna i zdrowotna, Domowa
opieka medyczna i zdrowotna, Domowa opieka pielęgniarska, Masaż, Fizjoterapia, usługi medyczne, Usługi telemedyczne, Usługi terapeutyczne, Konsultacje medyczne, Usługi
doradcze w zakresie zdrowia, Porady w zakresie farmakologii, Usługi w zakresie badań medycznych, Usługi informacji
medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi
oceny medycznej, Zdalne monitorowanie danych określających zdrowie lub stan osoby, Wypożyczanie sprzętu medycznego.
524335
(220) 2021 02 09
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pedicetamol
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych,
Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane
do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje
do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki,
Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne
niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy
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do mycia, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze], Maseczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka
do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze
produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty
ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty
do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji
włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty
do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji
ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpieli, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry,
Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny
do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków,
Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpieli, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeutyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu,
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji zębów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów,
Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty
toaletowe, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe,
Środki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki
do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina kosmetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycznego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne
środki do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu
do odkażania skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Artykuły spożywcze
dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy
do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki],
Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana
dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki
witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, Farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceutyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycznych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Higieniczne (Bandaże -), Intymne preparaty nawilżające, Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych,
Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do użytku
dermatologicznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku
medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Kro-
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ple do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa do celów medycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów
do celów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsamy, Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne,
Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt,
Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny do płukania
jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty
toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze
płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów,
Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę
pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową,
Lecznicze kuracje do skóry głowy, Lecznicze kremy do skóry,
Lecznicze pudry dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała,
Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki
dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opatrunkowy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe,
medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty
spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy
diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku
[żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki
witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Mydła dezynfekujące, Napoje dla niemowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe
do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chusteczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone
chusteczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty
lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Odkażający preparat do mycia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Okłady,
Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory,
Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, Peelingi [preparaty] do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych,
Podpaski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty
i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne
do celów medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów medycznych,
Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla
kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety,
Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe
do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty
dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe
dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne,
Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji,
Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczające do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów
medycznych, Sole do celów medycznych, Słodycze do celów leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych,
Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye
lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do celów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyj-
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ne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny
intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki do uwalniania leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki
odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione
preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Substancje chłonne do higieny osobistej, Substancje dietetyczne dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy diety, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy
mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające,
Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki [lecznicze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higieniczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów farmaceutycznych, Wata do celów medycznych, Waciki
do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku medycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone
płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witaminowe, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki
do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów
medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody
mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione
strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych,
Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne do celów
farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych,
Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycznego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające
do użytku osobistego, Żelki witaminowe, Zioła lecznicze,
Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność
dla diet medycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, Żywność
homogenizowana przystosowana do celów medycznych,
10 Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceutycznych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Aplikatory do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmienia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gąbek
[do użytku medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły
do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne, Bandaże
nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe, Buteleczki
z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki do karmienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania
mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząbkowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medyczne, Łyżki do podawania leków, Maski higieniczne do celów
medycznych, Maski medyczne, Maski na twarz do użytku
medycznego, Maski ochronne na nos do użytku medycznego, Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski
ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne
do celów medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia piersią, Osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, Pojemniki do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do karmienia, Pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów medycznych, Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych,
Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykawki do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termometry lekarskie, Zakraplacze do oczu, Zakraplacze do celów
medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia do butelek do karmienia, Zawieszki
do smoczków.
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524336
(220) 2021 02 09
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 26.01.06, 29.01.12
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych,
Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane
do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje
do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki,
Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne
niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy
do mycia, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze], Maseczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka
do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze
produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty
ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty
do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji
włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty
do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji
ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpieli, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry,
Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny
do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków,
Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpieli, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeutyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu,
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji zębów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów,
Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty
toaletowe, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe,
Środki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki
do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina ko-
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smetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycznego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne
środki do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu
do odkażania skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Artykuły spożywcze
dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy
do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki],
Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana
dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki
witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, Farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceutyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycznych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Higieniczne (Bandaże -), Intymne preparaty nawilżające, Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych,
Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do użytku
dermatologicznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku
medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Krople do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa do celów medycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów
do celów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsamy, Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne,
Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt,
Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny do płukania
jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty
toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze
płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów,
Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę
pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową,
Lecznicze kuracje do skóry głowy, Lecznicze kremy do skóry,
Lecznicze pudry dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała,
Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki
dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opatrunkowy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe,
medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty
spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy
diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku
[żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki
witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Mydła dezynfekujące, Napoje dla niemowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe
do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chusteczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone
chusteczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty
lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Odkażający preparat do mycia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Okłady,
Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory,
Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, Peelingi [preparaty] do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pielusz-
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ki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych,
Podpaski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty
i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne
do celów medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów medycznych,
Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla
kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety,
Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe
do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty
dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe
dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne,
Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji,
Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczające do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów
medycznych, Sole do celów medycznych, Słodycze do celów leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych,
Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye
lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do celów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny
intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki do uwalniania leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki
odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione
preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Substancje chłonne do higieny osobistej, Substancje dietetyczne dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy diety, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy
mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające,
Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki [lecznicze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higieniczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów farmaceutycznych, Wata do celów medycznych, Waciki
do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku medycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone
płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witaminowe, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki
do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów
medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody
mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione
strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych,
Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne do celów
farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych,
Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycznego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające
do użytku osobistego, Żelki witaminowe, Zioła lecznicze,
Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność
dla diet medycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, Żywność
homogenizowana przystosowana do celów medycznych,
10 Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceu-
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tycznych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Aplikatory do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmienia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gąbek
[do użytku medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły
do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne, Bandaże
nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe, Buteleczki
z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki do karmienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania
mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząbkowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medyczne, Łyżki do podawania leków, Maski higieniczne do celów
medycznych, Maski medyczne, Maski na twarz do użytku
medycznego, Maski ochronne na nos do użytku medycznego, Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski
ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne
do celów medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia piersią, Osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, Pojemniki do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do karmienia, Pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów medycznych, Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych,
Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykawki do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termometry lekarskie, Zakraplacze do oczu, Zakraplacze do celów
medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia do butelek do karmienia, Zawieszki
do smoczków.
524337
(220) 2021 02 09
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pediprofen

(210)
(731)

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych,
Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane
do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki
oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki
pielęgnacyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki],
Kosmetyki, Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy do mycia, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy
i balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze], Maseczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne,
Mleczka do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku
osobistego], Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe,
Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze
preparaty do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty
do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych, Nieleczni-
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cze preparaty do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty
do pielęgnacji ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpieli, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki do mycia zębów, Nielecznicze płyny
do oczyszczania skóry, Nielecznicze płyny do płukania ust,
Nielecznicze płyny do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny
do mycia, Preparaty do kąpieli, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeutyczne, Preparaty blokujące
promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci,
Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji zębów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów, Preparaty higieniczne
w postaci środków toaletowych, Preparaty fitokosmetyczne,
Preparaty przeciwpotne, Preparaty toaletowe, Spraye
do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe, Środki do higieny
jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, Szampony,
Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina kosmetyczna, Zasypki
do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycznego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne środki do mycia,
Antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry,
Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Artykuły spożywcze dla diabetyków
[specjalnie wyprodukowane], Balsamy do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki], Chemiczne tabletki
dopochwowe, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność do celów medycznych,
Dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne
środki spożywcze do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, Farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceutyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i naturalne środki
lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycznych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Higieniczne
(Bandaże -), Intymne preparaty nawilżające, Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Kompresy,
Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do użytku dermatologicznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Krople do oczu,
Krople do uszu, Krople do nosa do celów medycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsamy, Lecznicze
dodatki do żywności, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicza
guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne, Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt, Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny do płukania jamy ustnej,
Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Lecznicze preparaty
do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty toaletowe,
Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze płyny
do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów, Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, Lecznicze
kuracje do skóry głowy, Lecznicze kremy do skóry, Lecznicze
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pudry dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała, Lecznicze
szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki dla ludzi,
Maści lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opatrunkowy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy diety,
Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku [żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Mydła dezynfekujące, Napoje dla niemowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe
do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chusteczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone chusteczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki
do stosowania jako suplementy diety, Odkażający preparat
do mycia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków,
Okłady, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki
do ran, Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, Peelingi [preparaty] do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych, Podpaski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty
farmaceutyczne, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry,
Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty i substancje lecznicze, Preparaty
i substancje mineralne do celów medycznych, Preparaty
medyczne, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów medycznych, Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla kobiet, Preparaty witaminowe
w postaci suplementów diety, Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne
witaminy i mikroelementy, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe do celów medycznych,
Probiotyki (suplementy), Produkty dietetyczne do celów
medycznych, Produkty żywnościowe dla niemowląt, Puste
kapsułki na środki farmaceutyczne, Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji, Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczające do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów medycznych, Sole
do celów medycznych, Słodycze do celów leczniczych, Sole
mineralne do celów medycznych, Spraye antyalergiczne,
Spraye antybakteryjne, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye lecznicze, Spraye
do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, Spraye
do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do celów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny intymnej
dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki do uwalniania
leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Substancje chłonne do higieny osobistej, Substancje dietetyczne
dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy diety,
Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki do ssania
do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające,
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Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki [lecznicze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higieniczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów farmaceutycznych, Wata do celów medycznych, Waciki
do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku medycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone
płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witaminowe, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki
do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów
medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody
mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione
strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych, Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne
do celów farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych, Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycznego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele
nawilżające do użytku osobistego, Żelki witaminowe, Zioła
lecznicze, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla diet medycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, Żywność homogenizowana przystosowana
do celów medycznych, 10 Aplikatory do leków, Aplikatory
do preparatów farmaceutycznych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Aplikatory do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmienia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gąbek [do użytku medycznego],
Aplikatory bandaży, Artykuły do opieki nad niemowlętami,
Bandaże elastyczne, Bandaże nieelastyczne [usztywniające],
Bandaże uciskowe, Buteleczki z kroplomierzem do celów
medycznych, Buteleczki do karmienia niemowląt, Butelki
dla dzieci, Buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania mleka matki, Butelki
do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząbkowanie, Inhalatory,
Laktatory, Lateksowe rękawice medyczne, Łyżki do podawania leków, Maski higieniczne do celów medycznych, Maski
medyczne, Maski na twarz do użytku medycznego, Maski
ochronne na nos do użytku medycznego, Maski ochronne
na twarz do użytku medycznego, Maski ochronne na usta
do użytku medycznego, Maski sanitarne do celów medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia piersią, Osłony
ochronne na twarz do użytku medycznego, Pojemniki
do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do karmienia,
Pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw
z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów medycznych,
Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych, Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykawki
do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termometry lekarskie, Zakraplacze do oczu, Zakraplacze do celów
medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia do butelek do karmienia, Zawieszki
do smoczków.
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych,
Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane
do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje
do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki,
Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne
niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy
do mycia, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze], Maseczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka
do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze
produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty
ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty
do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji
włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty
do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji
ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpieli, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry,
Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny
do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków,
Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpieli, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeutyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu,
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji zębów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów,
Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty
toaletowe, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe,
Środki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki
do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina kosmetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycznego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne
środki do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu
do odkażania skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Artykuły spożywcze
dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy
do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki],
Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana
dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki
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witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, Farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceutyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycznych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Higieniczne (Bandaże -), Intymne preparaty nawilżające, Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych,
Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do użytku
dermatologicznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku
medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Krople do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa do celów medycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów
do celów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsamy, Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne,
Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt,
Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny do płukania
jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty
toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze
płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów,
Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę
pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową,
Lecznicze kuracje do skóry głowy, Lecznicze kremy do skóry,
Lecznicze pudry dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała,
Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki
dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opatrunkowy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe,
medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty
spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy
diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku
[żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki
witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Mydła dezynfekujące, Napoje dla niemowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe
do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chusteczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone
chusteczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty
lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Odkażający preparat do mycia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Okłady,
Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory,
Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, Peelingi [preparaty] do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych,
Podpaski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty
i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne
do celów medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów medycznych,
Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla
kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety,
Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe
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do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty
dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe
dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne,
Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji,
Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczające do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów
medycznych, Sole do celów medycznych, Słodycze do celów leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych,
Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye
lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do celów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny
intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki do uwalniania leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki
odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione
preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Substancje chłonne do higieny osobistej, Substancje dietetyczne dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy diety, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy
mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające,
Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki [lecznicze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higieniczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów farmaceutycznych, Wata do celów medycznych, Waciki
do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku medycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone
płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witaminowe, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki
do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów
medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody
mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione
strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych,
Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne do celów
farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych,
Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycznego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające
do użytku osobistego, Żelki witaminowe, Zioła lecznicze,
Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność
dla diet medycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, Żywność
homogenizowana przystosowana do celów medycznych,
10 Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceutycznych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Aplikatory do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmienia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gąbek
[do użytku medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły
do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne, Bandaże
nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe, Buteleczki
z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki do karmienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania
mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząbkowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medyczne, Łyżki do podawania leków, Maski higieniczne do celów
medycznych, Maski medyczne, Maski na twarz do użytku
medycznego, Maski ochronne na nos do użytku medycznego, Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski
ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne
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do celów medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia piersią, Osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, Pojemniki do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do karmienia, Pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów medycznych, Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych,
Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykawki do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termometry lekarskie, Zakraplacze do oczu, Zakraplacze do celów
medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia do butelek do karmienia, Zawieszki
do smoczków.
524339
(220) 2021 02 09
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 26.01.06, 29.01.13
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych, Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczyszczające
do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgnacyjne dla
niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje do ciała,
Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, Kostki mydła
do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze],
Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy do mycia, Kremy
do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki],
Kremy do skóry, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze], Maseczki do skóry [kosmetyki],
Maski kosmetyczne, Mleczka do ciała, Mleczka kosmetyczne,
Mydła i żele, Nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], Nasączone chusteczki do użytku
kosmetycznego, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody,
Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt,
Nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze
produkty ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe,
Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpieli, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry,
Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Opakowania
uzupełniające do dozowników kosmetyków, Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpieli, Preparaty
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do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeutyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu, Preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty
do opalania, Preparaty do pielęgnacji zębów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów, Preparaty higieniczne
w postaci środków toaletowych, Preparaty fitokosmetyczne,
Preparaty przeciwpotne, Preparaty toaletowe, Spraye do ciała,
Sole do kąpieli, Środki toaletowe, Środki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina kosmetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele
do użytku kosmetycznego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne środki do mycia, Antybakteryjne żele
na bazie alkoholu do odkażania skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Artykuły
spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki], Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana
dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne
napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne
preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych,
Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty roślinne
i ziołowe do celów leczniczych, Farmaceutyczne preparaty
i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceutyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycznych, Herbata
lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Higieniczne (Bandaże -), Intymne preparaty nawilżające, Kapsułki na lekarstwa,
Kapsułki do celów farmaceutycznych, Kompresy, Kremy dla
dzieci [lecznicze], Kremy do użytku dermatologicznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Krople do oczu, Krople
do uszu, Krople do nosa do celów medycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów do celów medycznych
i weterynaryjnych, Lecznicze balsamy, Lecznicze dodatki
do żywności, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne, Lecznicze napary ziołowe,
Lecznicze oliwki dla niemowląt, Lecznicze pastylki do ssania,
Lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, Lecznicze preparaty
do leczenia skóry, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów,
Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu
do nosa, Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze
płyny do włosów, Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, Lecznicze kuracje do skóry głowy, Lecznicze kremy
do skóry, Lecznicze pudry dla niemowląt, Lecznicze pudry
do ciała, Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opatrunkowy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko
w proszku [żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące
tabletki witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Mydła dezynfekujące, Napoje dla
niemowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe
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do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chusteczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone
chusteczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty
lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Odkażający preparat do mycia
rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Okłady, Opatrunki
medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pastylki do ssania
do celów farmaceutycznych, Peelingi [preparaty] do użytku
medycznego, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Pieluchy
jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki jednorazowe,
Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych, Podpaski, Preparaty
antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty enzymatyczne
do celów medycznych, Preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów medycznych, Preparaty nutraceutyczne dla ludzi,
Produkty higieniczne dla kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Preparaty witaminowe i mineralne,
Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy
i mikroelementy, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Probiotyki
(suplementy), Produkty dietetyczne do celów medycznych,
Produkty żywnościowe dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji, Roztwory soli do irygacji zatok i nosa,
Roztwory oczyszczające do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów medycznych, Sole do celów medycznych,
Słodycze do celów leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych, Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne,
Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania
na skórę, Spraye lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne
drogi oddechowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do celów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów
higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych,
Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki
do uwalniania leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażające,
Środki odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych,
Substancje chłonne do higieny osobistej, Substancje dietetyczne dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy
diety, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy
mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki do ssania
do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające, Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki [lecznicze],
Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higieniczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów farmaceutycznych, Wata do celów medycznych, Waciki do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku medycznego, Wilgotne ręczniki
papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witaminowe, Witaminy prenatalne, Wkładki
higieniczne, Wkładki do stanika dla karmiących matek, Woda
utleniona do celów medycznych, Woda źródlana do celów
medycznych, Wody mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych, Wyciągi
z ziół leczniczych, Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby che-
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miczne do celów farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych, Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycznego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele
nawilżające do użytku osobistego, Żelki witaminowe, Zioła
lecznicze, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych
wymaganiach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla diet medycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność
liofilizowana przystosowana do celów medycznych, Żywność
homogenizowana przystosowana do celów medycznych,
10 Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceutycznych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Aplikatory do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmienia
i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gąbek
[do użytku medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły
do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne, Bandaże
nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe, Buteleczki
z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki do karmienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania
mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząbkowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medyczne,
Łyżki do podawania leków, Maski higieniczne do celów medycznych, Maski medyczne, Maski na twarz do użytku medycznego, Maski ochronne na nos do użytku medycznego,
Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski
ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne
do celów medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia piersią, Osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, Pojemniki do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do karmienia, Pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw
z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów medycznych,
Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych, Strzykawki
do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykawki do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termometry lekarskie,
Zakraplacze do oczu, Zakraplacze do celów medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia do butelek do karmienia, Zawieszki do smoczków.
524342
(220) 2021 02 09
OCTOPUS PC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) (znak słowny)
(540) RIVLO
(510), (511) 9 Obudowy komputerowe, Zasilacze awaryjne
UPS, Elektroniczne zasilacze, Zasilacze sieciowe, Wentylatory chłodzące wewnętrzne do komputerów, Wentylatory
do procesorów głównych [CPU], Myszki komputerowe, Podkładki pod myszki, Zapasowe ślizgacze do myszki, Klawiatury, Klawiatury bezprzewodowe, Klawiatury komputerowe,
Klawiatury wielofunkcyjne do komputerów, Komputery,
Komputery do użycia z rowerami, Komputery i sprzęt komputerowy, Komputery kwantowe, Komputery osobiste, Komputery podróżne, Komputery przenośne [laptopy], Komputery typu all-in-one, Komputery typu mainframe, Podręczne
komputery, Podręczne komputery PC, Kable elektryczne
do przesyłania dźwięków i obrazów, Kable do głośników,
Kable do komputerów, Kable do transmisji danych, Głośniki,
Głośniki bezprzewodowe, Głośniki komputerowe, Głośniki
z wbudowanymi wzmacniaczami, Głośniki samochodowe,
Przenośne głośniki, Słuchawki stereofoniczne, Słuchawki [zakładane na głowę], Adaptery kart komputera.
(210)
(731)

(210) 524351
(220) 2021 02 10
(731) BRZESKI MARIUSZ, Lniano
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) G GLOBAL - TECH MARIUSZ BRZESKI

(531) 27.05.01, 26.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Instalacja sprzętu hydraulicznego, Usługi
w zakresie konstrukcji hydraulicznych, Instalacja systemów
wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, Odnawianie instalacji
wodno-kanalizacyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

524352
(220) 2021 02 10
CIBA TOMASZ, Trzebnica
(znak słowno-graficzny)
Calma Środowiskowe Centrum Psychiatrii
i Psychoterapii

(531) 03.13.01, 03.13.24, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 44 Badania psychologiczne, Badanie osobowości do celów psychologicznych, Doradztwo psychologiczne,
Konsultacje psychologiczne, Leczenie psychologiczne, Opieka psychologiczna, Poradnictwo psychologiczne, Porady
psychologiczne, Psychoterapia, Usługi psychologów, Usługi
psychoterapeuty, Usługi psychoterapeutyczne, Zapewnianie
leczenia psychologicznego, Konsultacje psychiatryczne, Psychiatria, Testy psychiatryczne, Usługi psychiatryczne.
(210) 524353
(220) 2021 02 10
(731) ROMANIUK MYKHAILO, Iwano-Frankiwsk, UA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	 R P ROMANIUK & PARTNERS LAW FIRM

(531)

26.04.01, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.09, 27.05.10, 24.17.25,
29.01.12
(510), (511) 45 Usługi prawne, Usługi prawne związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, Usługi prawne
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi
rejestracyjne (prawne), Usługi w zakresie doradztwa prawnego, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi wsparcia
prawnego, Usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], Usługi prawne świadczone w związku
z procesami sądowymi, Usługi prawne w dziedzinie imigracji, Usługi informacji prawnej.
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524355
(220) 2021 02 10
GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VEGE BOX CAFE

(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 39 Dostarczanie żywności przez restauracje,
Dostarczanie koszy zawierających żywność i napoje,
Dostawa pizzy, Dostawa produktów spożywczych, Dostawa
żywności, Dostawa żywności i napojów przygotowanych
do spożycia, 43 Restauracje, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Bary sałatkowe, Bary przekąskowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Kafeterie [bufety], Kawiarnia, Oferowanie żywności i napojów w bistrach,
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, Restauracje z grillem, Stołówki, Usługi barowe, Catering,
Organizowanie przyjęć okolicznościowych, Przygotowanie
dań żywnościowych na zamówienie oraz dostawa.
524397
(220) 2021 02 10
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTO RACE KRAKSA NA MAXA

(210)
(731)
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(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.17, 01.15.21, 17.02.05
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Lalki,
Figurki zabawkowe do kolekcjonowania, Zabawki pluszowe,
Lalki pluszowe.
524402
(220) 2021 02 10
VERTICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) VERTICON
(510), (511) 6 Konstrukcje metalowe, 7 Podnośniki [urządzenia], Urządzenia podnośnikowe, Przenośniki, Roboty przemysłowe, 42 Usługi inżynieryjne, Opracowywanie projektów
technicznych, Badania w dziedzinie mechaniki.
(210)
(731)

524403
(220) 2021 02 10
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mamaluszki
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05, 24.17.10,
24.17.12, 27.03.15
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Lalki,
Figurki zabawkowe do kolekcjonowania, Zabawki pluszowe,
Lalki pluszowe, Zabawki elektroniczne.
524404
(220) 2021 02 10
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Neo PIANKA

(210)
(731)

(531)

29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.09, 26.05.01,
26.05.06
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Modele
pojazdów do zabawy, Figurki zabawkowe do kolekcjonowania.
524401
(220) 2021 02 10
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Perełki z Muszelki
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.14
(510), (511) 16 Materiały do modelowania, Modelina polimerowa, Tworzywa sztuczne do modelowania, Masy specjalne do modelowania, 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zestawy kreatywne do zabawy, Plastelina do zabawy,
Zabawki do ściskania.
(210)
(731)
(540)
(540)

524405
(220) 2021 02 10
BLANKIEWICZ JOANNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
EKODOM
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(531) 05.01.05, 05.01.16, 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Akumulatory energii fotowoltaicznej, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Fotowoltaiczne urządzenia
i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Komórki
fotowoltaiczne, Moduły fotowoltaiczne, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Ładowarki
do samochodów elektrycznych, 11 Pompy ciepła, Pompy
ciepła do przetwarzania energii, Elementy ogrzewania elektrycznego w postaci folii, 37 Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń
i instalacji fotowoltaicznych, Montaż i konserwacja instalacji
fotowoltaicznych.
524406
(220) 2021 02 10
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Neopianka
(510), (511) 16 Materiały do modelowania, Modelina polimerowa, Tworzywa sztuczne do modelowania, Masy specjalne do modelowania, 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zestawy kreatywne do zabawy, Plastelina do zabawy,
Zabawki do ściskania.

(210)
(731)
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(531) 24.17.02, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi szkolenia zawodowego, Prowadzenie
warsztatów [szkolenia], Nauczanie i szkolenia, Usługi szkolenia
dla personelu, Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, Doradztwo w zakresie
szkolenia i doskonalenia zawodowego, 44 Usługi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne, Konsultacje dotyczące kosmetyków,
Doradztwo dotyczące kosmetyków, Zabiegi kosmetyczne dla
włosów, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne
dla twarzy, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Nakładanie
produktów kosmetycznych na twarz, Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Nakładanie produktów kosmetycznych
na ciało, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej,
Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Usługi zabiegów
kosmetycznych na twarz i ciało, Salony piękności, Usługi
salonów piękności, Świadczenie usług przez salony piękności, Udzielanie informacji związanych z usługami salonów
piękności.
524419
(220) 2021 02 11
PYTEL MAGDALENA ODIS ŚWIATA CIEKAWI,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Structured TEACCHing
(210)
(731)

524407
(220) 2021 02 10
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Słomkołaki
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.14
(510), (511) 21 Słomki do picia, Kubki, Przybory kuchenne,
28 Zabawki i akcesoria do zabawy.
(210)
(731)
(540)
(540)

524418
(220) 2021 02 11
ADAMOWICZ ANNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
I A T.S.T. INSTYTUT ADAMOWICZA TRANSPERSONAL
SKIN THERAPY

(531) 02.07.10, 26.03.01, 26.03.14, 26.03.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Skomputeryzowane szkolenia, Nauczanie
i szkolenia, Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia w zakresie psychologii, 44 Usługi diagnozy psychologicznej.
524425
(220) 2021 02 11
SUPLO TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Health Yeah
(510), (511) 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi naukowe i technologiczne.
(210)
(731)

524427
(220) 2021 02 11
SUPLO TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Suplo
(510), (511) 42 Usługi w zakresie projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi projektowania,
Usługi naukowe i technologiczne, Testowanie, stwierdzanie
autentyczności i kontrola jakości.
(210)
(731)
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524440
(220) 2021 02 09
BATOR MIKOŁAJ EKOLOGICZNA PRZETWÓRNIA,
Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21
(510), (511) 29 Zupy, Warzywa kiszone, Kimchi, Gotowe dania warzywne, 30 Octy, Kombucha, 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, 43 Usługi restauracyjne.
(210) 524443
(220) 2021 02 09
(731) MERAMONT SPÓŁKA AKCYJNA, Września
(540) (znak słowny)
(540) MERAMO sport
(510), (511) 28 Sprzęt sportowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

524452
(220) 2021 02 11
JAROSZ HANNA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
Goldenkurs
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ne], Odczynniki diagnostyczne do użytku in vitro w dziedzinie biochemii, chemii klinicznej i mikrobiologii, Środki
biochemiczne do użytku naukowego i badawczego in vitro,
5 Preparaty diagnostyczne, Medyczne odczynniki diagnostyczne, Materiały do testów diagnostycznych do użytku
medycznego, Preparaty diagnostyczne in vitro do celów
medycznych, Odczynniki do użytku laboratoryjnego in vitro
[do celów medycznych], 9 Urządzenia i przyrządy do badań
naukowych i laboratoryjnych w dziedzinie biochemii, chemii
klinicznej i mikrobiologii, 10 Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, Analizatory automatyczne do diagnostyki
medycznej, Urządzenia do przeprowadzania testów diagnostycznych do celów medycznych, Aparatura stosowana
do diagnostyki medycznej in vitro, Analizatory do identyfikacji oraz oznaczania lekooporności bakterii i wirusów do celów medycznych, Zestawy diagnostyczne do diagnostyki
medycznej in vitro składające się z analizatora i jednorazowych kartridżów, Zestawy diagnostyczne do identyfikacji
oraz oznaczania lekooporności bakterii i wirusów do celów
medycznych składające się z analizatora i jednorazowych
kartridżów.
(210)
(731)
(540)
(540)

524484
(220) 2021 02 11
MILEWSKA ALICJA BEAN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
‰ bean ALKOMATY

(531) 26.01.01, 26.01.06, 24.17.07, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.01
(510), (511) 9 Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące.
(531)

27.05.01, 29.01.13, 26.13.01, 26.13.99, 03.01.08, 03.01.16,
03.01.24, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 41 Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych.

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

524485
(220) 2021 02 11
MILEWSKA ALICJA BEAN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
‰ ALCO KALIBRUJEMY.PL SKLEP I SERWIS
ALKOMATÓW

(210) 524456
(220) 2021 02 11
(731) DAKHNO OLEKSANDR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Banana Socks
(510), (511) 25 Skarpetki.
524458
(220) 2021 02 11
CURIOSITY DIAGNOSTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Curiosity Diagnostics

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 1 Preparaty diagnostyczne do użytku naukowego lub badawczego, inne niż do użytku medycznego, Odczynniki do użytku w diagnostyce in vitro [inne niż medycz-

(531) 01.15.15, 19.07.01, 24.17.07, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 9 Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące.
524491
(220) 2021 02 11
KOBIEC JERZY PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
MAXIM, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) GALLUX
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie
gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: odzież,
obuwie i nakrycia głowy.
(210)
(731)
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524492
(220) 2021 02 11
RECA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Choszczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RECA RS

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej, Urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, Instalacje
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Fotowoltaiczne moduły słoneczne,
Kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej,
Falowniki fotowoltaiczne, Elektryczne przemienniki częstotliwości, Komórki fotowoltaiczne, Panele fotowoltaiczne,
Panele słoneczne, Płyty słoneczne, Panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Przenośne panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Matryce do paneli
słonecznych, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Ogniwa
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Baterie słoneczne do użytku domowego, Baterie słoneczne do celów
przemysłowych, Czujniki elektroniczne do pomiaru promieniowania słonecznego, Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia
do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej,
Urządzenia i przyrządy do prowadzenia dystrybucji energii
elektrycznej, Aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, Komponenty elektryczne i elektroniczne, Kable
i przewody elektryczne, Filtry elektryczne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line w zakresie następujących
towarów: urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii
elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania
promieniowania słonecznego na energię elektryczną, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii
elektrycznej z energii słonecznej, instalacje fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], fotowoltaiczne moduły słoneczne, kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, falowniki fotowoltaiczne, elektryczne przemienniki częstotliwości, komórki
fotowoltaiczne, panele fotowoltaiczne, panele słoneczne,
płyty słoneczne, panele słoneczne do wytwarzania energii
elektrycznej, przenośne panele słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, matryce do paneli słonecznych, akumulatory energii fotowoltaicznej, ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, baterie słoneczne do użytku domowego, baterie słoneczne do celów przemysłowych, czujniki elektroniczne do pomiaru promieniowania słonecznego, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii
elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy
do prowadzenia dystrybucji energii elektrycznej, aparatura
i urządzenia do kontrolowania elektryczności, komponenty
elektryczne i elektroniczne, kable i przewody elektryczne, filtry elektryczne, 37 Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń
i instalacji fotowoltaicznych, Montaż i konserwacja instalacji
fotowoltaicznych, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną,
Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią
słoneczną w budynkach mieszkalnych, Instalacja systemów
paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, Konserwacja i naprawa instalacji ener-

Nr ZT10/2021

gii słonecznej, Instalacja systemów ogrzewania słonecznego,
Montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego,
Budowa użytkowych instalacji słonecznych, Konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną.
(210)
(731)
(540)
(540)

524495
(220) 2021 02 12
STĘRZEWSKA ANNA NAUKA MARZEŃ, Piła
(znak słowno-graficzny)
Wizualna matematyka

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.14
(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 on-line z komputerowej bazy danych lub za pomocą
Internetu czy ekstranetów, Elektroniczna publikacja tekstów
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Publikowanie
materiałów multimedialnych on-line, Publikowanie tekstów
edukacyjnych, Zapewnianie szkoleń on-line, Zapewnianie
kursów szkoleniowych on-line, Usługi nauki na odległość
świadczone on-line, Udzielanie informacji edukacyjnych
on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem
Internetu, Organizacja webinariów.
524498
(220) 2021 02 10
INVEST ARTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EK
(210)
(731)

(531) 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji
personelu.
(210)
(731)

524499
(220) 2021 02 10
INVEST ARTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EK eurokontakt.agencja pośrednictwa pracy

(531) 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji
personelu.
(210)
(731)
(540)
(540)

524507
(220) 2021 02 12
PARCHOWSKA JOANNA, Józefów
(znak słowno-graficzny)
WHY NOT

(531) 04.05.02, 04.05.05, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05
(510), (511) 25 Artykuły odzieżowe w stylu sportowym,
Chusty [odzież], Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Duże
luźne kaptury [odzież], Dzianina [odzież], Dolne części ubrań
[odzież], Body [odzież], Galowa odzież wieczorowa, Garnitury trzyczęściowe [odzież], Golfy [odzież], Jednoczęściowa
odzież dla niemowląt i małych dzieci, Kaptury [odzież], Kombinezony [odzież], 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], Mufki [odzież], Narzutki na ramiona [odzież], Nauszniki [odzież], Nieprzemakalna odzież wierzchnia, Odzież,
Odzież do spania.
(210)
(731)
(540)
(540)

524511
(220) 2021 02 10
PALEWSKI JAROSŁAW FRUMAX, Koszalin
(znak słowno-graficzny)
F FRUMAX EUROPEAN TIMBER SOLUTIONS

(531)

05.03.13, 05.03.14, 26.04.05, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01,
27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 19 Deski podłogowe, Deski podłogowe drewniane, Listwy niemetalowe, Parkiety.
524527
(220) 2021 02 11
ASROOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) AS ROOM

(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 35 Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pozyskiwanie umów
[dla osób trzecich], Pokazy handlowe [dla osób trzecich],
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Negocjowanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie
umów biznesowych dla osób trzecich, Pośredniczenie
i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich,
Promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci
komputerowe i komunikacyjne, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich,
Usługi doradztwa biznesowego, Doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, 42 Usługi w zakresie doradztwa technologicznego, Doradztwo w zakresie
projektów technologicznych, Doradztwo związane z usługami technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia w prąd
i energię, Audyt energetyczny, Doradztwo w zakresie
oszczędności energii.
(210)
(731)
(540)
(540)

524538
(220) 2021 02 12
GACH EWA EWA PROJEKTUJE, Kraków
(znak słowno-graficzny)
ep EWA PROJEKTUJE Interior design

(531) 26.04.01, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 42 Architektura, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Usługi projektowania wnętrz, Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, Dostarczanie informacji
w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, Planowanie [projektowanie]
łazienek, Planowanie [projektowanie] kuchni, Planowanie
[projektowanie] biur, Profesjonalne doradztwo dotyczące
projektowania wnętrz, Usługi w zakresie projektowania, Projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie kuchni, Projektowanie
łazienek, Projektowanie umeblowania, Świadczenie usług
w zakresie projektowania wnętrz budynków, Projektowanie
wnętrz budynków, Usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz, Usługi doradcze w zakresie projektowania.
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524544
(220) 2021 02 12
ELKO SPÓŁKA JAWNA
P. KŁOSIŃSKI, D. MIZERSKI, J. STASZAK, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) DOK-ELSAFE
(510), (511) 6 Metalowe rampy dla pojazdów, Metalowe
rampy załadowcze [konstrukcje], Kliny metalowe, 9 Świetlne
znaki sygnalizacyjne [sprzęt bezpieczeństwa], Świetlne znaki
nawigacyjne do celów bezpieczeństwa lub ostrzegawcze,
Sygnały świetlne bezpieczeństwa.
(210)
(731)

524549
(220) 2021 02 12
PUBY I HOTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHE THE LABEL

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Bielizna osobista, biustonosze, biustonosze
samonośne, body [bielizna], długie luźne stroje, dzianina
[odzież], gabardyna [odzież], garnitury, gorsety, gorsety [bielizna damska], gorsy koszul, halki [bielizna], halki, półhalki, kamizelki, kaptury [odzież], karczki koszul, kieszenie do odzieży,
kimona, kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony [odzież], kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krótkie haleczki
na ramiączkach, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem
chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, majtki, majtki
damskie, mankiety, maski na oczy do spania, odzież, odzież
gimnastyczna, odzież gotowa, odzież haftowana, odzież
z imitacji skóry, okrycia wierzchnie [odzież], opaski na głowę,
palta, paski [odzież], pikowane kurtki [odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, sportowe, poncza,
pulowery, rękawiczki, sari, skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki,
szlafroki, trykoty [ubrania].

Nr ZT10/2021

524757
(220) 2021 02 16
ALAB LABORATORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zrobbadanie.pl
(210)
(731)

(531) 16.01.06, 01.13.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne.
524810
(220) 2021 02 18
TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE
POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KLONAFEN
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne do profilaktyki
i leczenia chorób i schorzeń, które mają podłoże neurologiczne lub wpływają na układ nerwowy, w szczególności
do leczenia stanów lękowych, bezsenności i innych stanów
niepokoju.
(210)
(731)

524811
(220) 2021 02 18
TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE
POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LORAPOL
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne do profilaktyki
i leczenia chorób i schorzeń, które mają podłoże neurologiczne lub wpływają na układ nerwowy, w szczególności
do leczenia stanów lękowych, bezsenności i innych stanów
niepokoju.
(210)
(731)

524969
(220) 2021 02 20
VOLHARDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) MATAKI
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy.
(210)
(731)

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

476461, 510857, 523066, 523984, 524167, 524458

2

476461, 523066

3

506875, 508260, 512188, 513704, 513705, 515670, 517142, 517525, 518828, 518829, 519238, 519239, 520718,
521918, 522424, 522556, 522557, 522923, 522927, 523066, 523567, 523711, 523982, 524167, 524194, 524335,
524336, 524337, 524338, 524339

4

510857, 517142, 523409, 524167, 524215, 524216, 524217, 524219, 524220, 524222, 524223, 524224, 524225

5

503950, 506875, 508510, 512188, 513003, 513704, 513705, 515973, 517323, 519238, 519239, 520718, 522115,
522274, 522275, 522424, 522556, 522557, 523256, 523260, 523348, 523499, 523528, 523541, 523542, 523559,
523562, 523939, 523940, 523941, 523943, 523946, 523947, 523948, 523984, 524157, 524158, 524194, 524331,
524335, 524336, 524337, 524338, 524339, 524458, 524810, 524811

6

517111, 517133, 517159, 517285, 517874, 518010, 521258, 523066, 523791, 524298, 524402, 524544

7

515973, 517111, 523168, 523276, 523592, 523791, 524402

8

523066, 523276, 523711, 524160

9

497311, 501110, 509104, 509572, 517111, 517119, 518202, 518495, 518643, 518973, 519704, 519705, 519824,
519861, 520610, 520612, 520613, 521258, 521450, 522003, 523049, 523066, 523164, 523168, 523485, 523487,
523490, 523500, 523533, 523853, 523928, 523984, 524159, 524182, 524184, 524194, 524298, 524333, 524342,
524405, 524458, 524484, 524485, 524492, 524495, 524544

10

513704, 513705, 522841, 523528, 523984, 524194, 524335, 524336, 524337, 524338, 524339, 524458

11

517119, 517284, 518010, 518643, 519704, 519705, 523277, 523791, 523971, 524161, 524405

12

522367, 523201, 523602

14

512141, 512142, 518010, 522066, 522950, 523975, 524298

16

497311, 501110, 509572, 510426, 510718, 520118, 520130, 520610, 521258, 521450, 522112, 522226, 522387,
522394, 522950, 523066, 523164, 523592, 523928, 524333, 524404, 524406

17

517284, 523066

18

509684, 516939, 519359, 519513, 522115, 523727

19

510857, 517159, 522225, 523066, 523258, 524511

20

506499, 512141, 512142, 518010, 519513, 521258, 521918, 522996, 523523, 523564, 524161, 524298

21

516586, 522367, 524407

22

521776, 523727

23

521776

24

517429, 521776, 523727, 523821

25

501110, 513357, 513358, 513438, 516939, 517151, 517429, 518828, 519704, 519705, 521776, 521918, 521933,
522115, 522310, 522327, 523066, 523267, 523524, 523727, 523821, 524456, 524491, 524507, 524549

26

513357, 513358, 513438, 521776

27

521776, 523066

28

501110, 510426, 519449, 521007, 522327, 523112, 524397, 524401, 524403, 524404, 524406, 524407, 524443,
524969

29

510718, 517323, 521604, 522003, 522184, 522274, 522275, 522326, 523542, 523715, 523721, 524174, 524177,
524178, 524440

30

517323, 518733, 521604, 522003, 522184, 522274, 522275, 523480, 523581, 523597, 523715, 523717, 524174,
524177, 524178, 524440

31

521407, 521604, 522003, 523513, 524229
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Nr ZT10/2021

1

2

32

514803, 521407, 522003, 522184, 522274, 522275, 523541, 523542, 523702, 523758, 523778, 523781, 523981,
523985

33

521627, 522003, 523066, 523702, 523991, 524015, 524019, 524021, 524192, 524323

34

515670, 518830, 521298, 521413, 522434, 523579, 524229

35

494514, 497311, 497314, 498625, 501098, 501110, 501846, 506352, 507422, 508260, 509572, 510718, 512141,
512142, 513357, 513358, 513438, 515670, 516430, 516939, 517112, 517120, 517133, 517142, 517151, 517159,
517323, 517525, 518010, 518202, 518823, 518828, 518829, 518830, 518831, 518940, 519239, 519449, 519513,
519704, 519705, 519861, 519972, 520610, 520612, 520613, 521258, 521292, 521408, 521604, 521918, 522003,
522066, 522112, 522115, 522226, 522387, 522394, 522424, 522495, 522914, 522996, 523049, 523066, 523267,
523309, 523454, 523455, 523467, 523523, 523524, 523587, 523592, 523598, 523705, 523706, 523724, 523727,
523820, 523846, 523928, 523931, 523937, 523975, 524134, 524155, 524182, 524183, 524188, 524194, 524215,
524216, 524217, 524219, 524220, 524222, 524223, 524224, 524225, 524235, 524297, 524298, 524333, 524440,
524491, 524492, 524498, 524499, 524527

36

498625, 519972, 521408, 522003, 522914, 522944, 523049, 523066, 523454, 523455, 523458, 523459, 523705,
523706, 523935, 523944, 524014, 524235, 524333

37

510857, 513003, 516430, 517133, 517159, 517284, 521258, 521292, 521408, 521539, 522914, 522991, 523066,
523454, 523455, 523464, 523791, 523853, 523930, 524184, 524194, 524298, 524351, 524405, 524492

38

497311, 501110, 513438, 518940, 518973, 520610, 520612, 520613, 522003, 522115, 523049, 523066, 523928

39

501098, 516430, 517111, 517112, 518831, 519972, 521292, 521882, 522045, 522226, 522914, 522991, 523066,
523454, 523455, 523713, 523850, 523931, 523937, 524215, 524216, 524217, 524219, 524220, 524222, 524223,
524224, 524225, 524355

40

508033, 517133, 517285, 521258, 521292, 521776, 522950, 523464, 523717, 523937

41

497311, 497314, 501110, 509572, 513438, 515211, 516430, 518495, 518823, 518940, 518973, 519972, 520610,
520612, 520613, 521007, 521371, 521407, 521539, 521882, 522003, 522115, 522226, 522387, 522394, 523049,
523066, 523164, 523241, 523462, 523511, 523533, 523602, 523711, 523713, 523724, 523928, 523931, 523938,
523944, 524162, 524172, 524188, 524194, 524293, 524333, 524418, 524419, 524452, 524495

42

476461, 501110, 516430, 517111, 517120, 517133, 517287, 518010, 518202, 518643, 519704, 519705, 519861,
519972, 520610, 520612, 520613, 521258, 521408, 522003, 522112, 522226, 522310, 522387, 522394, 522869,
522914, 522996, 523066, 523348, 523454, 523455, 523464, 523580, 523853, 523928, 523937, 524135, 524184,
524333, 524402, 524425, 524427, 524527, 524538

43

497314, 501098, 504362, 507422, 517091, 518733, 520118, 520130, 520610, 521292, 521407, 521408, 521671,
521882, 521965, 521966, 521967, 522003, 522913, 523274, 523563, 523581, 523584, 523945, 524162, 524207,
524294, 524333, 524355, 524440

44

497314, 516430, 517133, 517157, 518973, 520610, 520718, 522115, 522226, 522869, 523348, 523462, 523511,
523528, 523552, 523711, 523724, 523725, 523822, 523945, 523982, 524194, 524333, 524352, 524418, 524419,
524757

45

497314, 513438, 515211, 518495, 518845, 519972, 521882, 522003, 522226, 522387, 522394, 523049, 523533,
523713, 523928, 523930, 524353

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

504362
523931

Bomba BRAND
BON VILLAGE
BONA
Bonduelle Good Lunch
BRAND CREATION
BREXITER FAIR LUXURY
BROWARNE Pils JASNE PEŁNE
PASTERYZOWANE
Calma Środowiskowe Centrum Psychiatrii
i Psychoterapii
CARDINAL
CENTRUM MEDYCZNE Św. JERZEGO
Chill
ChillDog High Quality Food
cozawesele.com
Curiosity Diagnostics
CZAR PAR
DAFTCODE
DEKO
Delet
DEZY Clean
Dietetyk zwierzęcy Marek Busza
DISCOVERY GEO PARK
DOK-ELSAFE
DOKTOR LU
dono
DONO
DOPPIO
Doświadczenie to nasz znak towarowy
Dr Brick
EK eurokontakt.agencja pośrednictwa pracy
EK
EKODOM
EKOGROSZEK Classic
EKOGROSZEK Comfort
EKOKOMINKI
EKOMAT
ELEGANT
elektrohome
ELITE LOGISTICS
Ent One Investments
ep EWA PROJEKTUJE Interior design
estetyczna hurtownia.pl zaopatrujemy
profesjonalistów
EURONOVA FINESJA

521918
523991
517323
524174
521258
518829

# NOWASTENOLIMIT
* Bespoke
‰ ALCO KALIBRUJEMY.PL SKLEP
I SERWIS ALKOMATÓW
‰ bean ALKOMATY
1553 TENCZYNEK BROWAR RIS
3ORTHO
ab
ABIOTICA
ACARI
ACARI
ADIMUPLAN
Afra
AGRO GRA ADAMA
AJ HEARTS FUNDACJA
Ale Ziółko
Alega
AMBER REWAL
AMERICAN BURGER FRESH BEEF EST. 2015
AMORENO
Amstaf
AP HARDY
Aquabin
ArmadaClinic Domy Seniora
ARTMEDAL
ARTUR Pellet
AS ROOM
ATLAS
AUGUST II MOCNY
AuroACC
AuroZone
B BIURONIMO biuronimo.pl
babette
BACK TO PRL ZAPIECKANKI FIRMA BIDNA
ALE SOLIDNA BACK TO PRL
BACTEROMIC
Banana Socks
Baset
Bielenda KAMELEON MAGIC MASK
Bielenda Milky Primer
Bielenda Sweet Lips
BIOTECTUM
Biznes Hub
Blisko Serca
BOLESŁAW CHROBRY

524485
524484
523702
522841
522003
519239
519704
519705
503950
523939
521450
523944
521604
523846
520130
521965
523727
523946
524298
524161
523945
522950
524225
524527
523066
524220
523559
523562
523467
523274
522913
523984
524456
523943
523567
522923
522927
519861
524235
497314
524219

523758
524352
523260
523822
515670
523513
523713
524458
501110
524135
523587
523941
513003
523725
524172
524544
518973
512141
512142
523480
518495
510857
524499
524498
524405
524216
524217
523971
523168
523711
506352
522914
523049
524538
518831
524323
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EUROPEAN FINANCIAL CONGRESS
EVELINE
EWIGEO -USŁUGI GEODEZYJNEEXPLORNA
F FRUMAX EUROPEAN TIMBER SOLUTIONS
FABRYKA PZO BIURA
FABRYKA PZO MIESZKANIA
FABRYKA ZAPACHU
family bistro
FAMILY OPTIC
FAMOUS PEOPLE
Firestone
FITNESS w domu
FLUIDOL
FOCUS RF
FORWARD PROJECT
FOUNDATION FOR THE PRESERVATION
OF JEWISH HERITAGE IN POLAND
FUNDACJA OCHRONY DZIEDZICTWA
ŻYDOWSKIEGO www.fodz.pl
G GLOBAL - TECH MARIUSZ BRZESKI
GALERIA WNETRZ 146 meble - dodatki
GALLUX
Goldenkurs
gotujmy.pl
grafchem
Green Out
GREENBOX
GT
GUARDSON
GÜNTHER GROUP ECO INSTAL
HAPPYSAD
Health Yeah
HR homeland reflections
I A T.S.T. INSTYTUT ADAMOWICZA
TRANSPERSONAL SKIN THERAPY
ICE CRUSH
ICE tom
ICEUP!
Impossible light
INDIA GARDEN BHAGAT DINESH KUMAR
Industi
Innzar
INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ
RYNKOWĄ
insu
intermoto.pl
JANTAR REWAL
JANUSZ POMIDORSKI
JASKÓŁKA
Jeansly
Jedz na zdrowie

Nr ZT10/2021

2

1

2

522394
516586
523580
523348
524511
523455
523454
508260
523563
524194
524134
523201
523241
524167
524159
521539

Jogurt L plus +
JOKER
JURPOL SZYBY SAMOCHODOWE
K KOKOLOVE WE DO FASHION
KABOOM ORANŻADA
KABOOM
KENNEL CLUB KC
KERS
KIKAROOM
KLONAFEN
KŁ KUŹNIA ŁABĘDY S.A.
KO INVETTE
KORBIELOVE
korepetycje.edu.pl
KRAMM NIERUCHOMOŚCI
KRWAWY MARIO
KUCYKOWE PRZEDSZKOLE
LAB-EL
Labtego
LANTRANS logisitic beyond expectation
LE GRAND NOIR
LEX PREMIUM
LIDIA&TRAVEL ZWIEDZAJ Z NAMI
LIFE SPaCE in good taste
loco
LODOOVka
LOOV.LY
LORAPOL
mAG
Mamaluszki
MAREK’S
MATAKI
MAXIGRA FEMINA
MAZZIVO
meblowa 1
MERAMO sport
MiaBella
MŁYN KOPYTOWA MAKA.PL
MM NIERUCHOMOŚCI
MOGA
MomMe zimowy krem do zadań specjalnych
Mooye
MOTO RACE KRAKSA NA MAXA
Mr. KILLUKU
Mr.KILLUKU
MST
multiCELL 17, 5 kV - 24 kV
multiCELL 2S
multiCELL 2S-Gn
MYSZOJELEŃ
N KUBATURA

523715
523528
522367
523821
523778
523781
522226
523409
517287
524810
517285
524183
521407
520613
524014
523981
524162
509104
523982
522045
524192
518845
523850
521408
521933
523581
517142
524811
506875
524403
522495
524969
524331
519513
523523
524443
523309
523717
522944
518643
522556
520718
524397
513357
513358
517119
523485
523487
523490
516939
522869

515211
524351
522996
524491
524452
520610
476461
524229
517111
516430
512188
523791
523524
524425
522112
524418
522434
523464
523597
506499
523584
517120
523948
522387
498625
501846
520118
523985
524015
524155
497311

Nr ZT10/2021
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1

N
Nasza KUCHNIA POLSKA
NATURI Perfect
Neo PIANKA
NEOME
Neopianka
NEXT RESTO BAR
obuwie dla diabetyków
Odporni Mentalnie.PL
OdzieżKolarza.pl
OGNIOSTOP
OGRÓDEK DZIADUNIA
oio moio
OLA-TECH
OLTEX
OZDROWIEŃCY
P 13
P EQueen
p PRISMA DENT
parki przemysłowe Agencja Rozwoju
Przemysłu S.A. arp
PARTNER 4 RENT
PATRIA
Pedicetamol
Pediprofen
Pediprofen
Pellet Gold
Perełki z Muszelki
PETSLOVER
PIĘKNI I MŁODZI
PIZZERIA FALCON
PKS BIELSKO-BIAŁA SA
PM PERFUMERIA MARZEŃ
polprazol ACIDCONTROL
PoolsFACTORY
POWERBALL
Przedszkolaki Bystrzaki
PRZETWÓRSTWO MIĘSA ZMYŚLONY
PUCKIE HOSPICJUM PW. ŚW. OJCA PIO
PUKI PRZED SZKODĄ
Pyrol
RAID FAMILY
RAINBOW
RECA RS
Red Pike
REELPUR
remontuj.pl
Riposta
RIVLO
ROSA
ROSE ART & MUSIC PUBLISHING

123

2

1

2

521966
521967
523511
524404
524297
524406
517091
522310
521007
517151
523533
522184
513438
523853
521776
523541
510426
522327
523552

ROYAL CLINIC MEDICAL SPA
Rozvita
R P ROMANIUK & PARTNERS LAW FIRM
RS-88
S STYLOVY
safety step
Sales Robots
SANNEL APARTMENTS FOR RENT
SANNEL
scandinavian baby
SENSUEL
SERCE TATR
Sesshi
SHE THE LABEL
Shy Kitty LINGERIE
SID
SKOWRONEK
SL EXPRESS
Słomkołaki
SŁOWIK
SNAP
SOLEJ PIOTR SATEJA
Solgro
SOLIER
SQS x-act
Srebro i Złoto Lux Jewellery
Starpap
Stary Niedźwiedź
Stawosan Q7
Structured TEACCHing
SUBTELNIE PAWEŁ NAGLIK
sunhelp
SUNRISE ENERGY INTELIGENTNA
FOTOWOLTAIKA
suplement diety BIOTYNA forte 2, 5mg
Suplo
SUSHI YA
SWISS
Sztuka Metalu
świstak
Take!Cup
TENfertil ON
TENfertil
TenSmak ORIGINAL & CLASSIC FRIED
AMERICAN CHICKEN Classic CHRUPIĄCA
PANIERKA DO KURCZAKA
THE INTERNATIONAL OFFROAD CHALLENGE
OF MALAYSIA RAINFOREST CHALLENGE
RFC’ POLAND A Luis J.A Wee Presentation
TILIVO
TITTI
TOOLS

517157
522326
524353
523500
523267
518823
518202
523459
523458
517112
523462
524207
524160
524549
517429
523930
524021
522991
524407
524019
518830
517133
517284
519359
494514
523975
523592
523112
519238
524419
523938
524184

519972
501098
521627
524335
524337
524338
524215
524401
523724
509572
521671
523937
523598
523256
523258
521298
523928
523721
524333
523935
523947
515973
523579
524492
519449
519824
520612
523940
524342
521292
523164

524182
508510
524427
524294
522066
518010
522115
507422
524158
524157

518733

523602
523277
518828
523276

Nr ZT10/2021
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1

TOP EKOGROSZEK
TOP PELLET Gold
TOP PELLET Platinum
TOPMAT
TOWER OFFICE
TOWER OFFICE
Trixhouse
URTESTE
VEGE BOX CAFE
Velingrad
VERTICON
VR VINCENT ROSET
W. RETTER OLIGOMED
warszAWFska
Wash Kraft
WHY NOT

2

524222
524224
524223
517874
523705
523706
524188
523499
524355
514803
524402
509684
522424
521371
517525
524507

124
1

2

Wizualna matematyka

524495

wkręceni w DIETĘ

523542

wnp.pl

518940

WYGODA

521882

X-Line

523564

YAMLY

522274

YAMLY

522275

YVS

523820

YXY

524293

Z

524440

ZAŚNIK

521413

ZAWMARK

522225

zimowy krem do zadań specjalnych

522557

złota kraina

510718

zrobbadanie.pl

524757

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.
1081602
1242989
1266910
1511438

1513050
1557514
1575547
1575629
1575631
1575633
1575669
1575778
1575779
1575806
1575860
1575961
1576051
1576079
1576150
1576171

Karmod (2021 01 11)
CFE: 27.05.01
6, 19
YARGICI (2021 02 02)
CFE: 27.05.01
3, 5, 14, 18, 24, 25, 35
le Sac 11 (2020 12 11)
CFE: 27.05.01
18, 25
SIBERINA NATURAL COSMETICS OF SIBERIAN
HERBS (2020 12 28)
CFE: 05.03.13, 05.05.20, 24.17.02,
3, 35
27.01.12, 27.05.01, 29.01.12
NEOGY (2021 01 11)
CFE: 27.05.01
9, 11, 40
TRAXELBOX CROSS TOOLS (2021 01 21)
CFE: 02.01.08, 06.01.02, 26.04.05, 26.15.25,
9
27.01.02, 27.05.01, 29.01.13
FABERLIC MOLECULAR FORCE
(2020 12 29, 2020 10 01)
CFE: 27.05.01
5
Yellow goes Green (2020 09 23, 2020 07 07)
CFE: 05.03.15, 27.05.10,
9, 35, 36, 38, 42
29.01.13
homedoctor Smart Medicine
(2020 10 29, 2020 05 15)
CFE: 02.09.01, 27.05.10, 29.01.04
10,
SUPER BABY B (2020 07 27)
CFE: 01.01.01, 01.05.23, 02.05.06,
3
25.05.03, 27.05.10
JXGZZWIP-AI (2020 11 09, 2020 10 15)
CFE: 27.05.17
45
SULS (2020 09 14)
3, 5
(2020 11 19)
CFE: 28.03.00
43
Chaos Couture (2020 08 14)
25, 35, 45
OPARQUE (2020 11 12, 2020 07 07)
3
Valence (2020 12 07)
CFE: 27.05.17, 29.01.01
1, 16
cushfoam (2020 12 03, 2020 07 13)
CFE: 27.05.01
25
SECURE CONNECTED DEVICE Certified by
Eurofins (2020 12 15, 2020 09 11)
CFE: 14.05.21, 26.11.03, 27.05.01
9, 42, 45
PLASOLUTE (2020 10 27, 2020 08 27)
3, 5
PLASEQ (2020 10 27, 2020 08 27)
3, 5

1576192
1576223
1576250
1576283
1576302
1576304
1576308
1576424

1576467
1576479
1576492
1576499
1576514
1576542
1576610
1576723
1576771
1576799
1576811
1576816

enya (2020 11 19)
CFE: 27.05.01
15
PRODERMOLON
3, 5
(2020 10 27, 2020 08 27)
VIVASOLUTE (2020 10 27, 2020 08 27)
3, 5
ACNE CONTROL (2020 10 28)
3
SUPEROLOGY
9, 35, 42
(2020 11 13, 2020 11 12)
o (2020 09 28, 2020 04 02)
CFE: 26.01.03, 26.02.01,
35, 36, 39, 41, 43
27.05.21
IBEXA (2020 11 26, 2020 05 26)
9, 41, 42
WHISKYFLAVOUR PREMIUM WHISKY WF
SUBSCRIPTION BOX EST.2016 PORTUGAL
(2021 01 04, 2020 09 11)
CFE: 25.01.15, 26.07.07, 27.05.01
33
EPU-ANLI (2020 11 24)
CFE: 27.05.01
18, 20
CA Cheng An Cotton (2021 01 13)
CFE: 02.03.04, 05.07.21, 15.03.11,
22
26.01.03, 28.03.00
(2020 12 30)
CFE: 05.05.20
21
TESS FLIRT (2020 11 24, 2020 10 13)
CFE: 05.03.11, 05.05.19, 05.07.08,
30, 32
11.01.02, 25.01.15, 27.05.09, 29.01.15
(2020 12 09)
CFE: 26.01.01, 26.11.01, 28.03.00
6
DATO BATONO (2020 12 02, 2020 11 02)
CFE: 05.03.04, 05.07.10, 05.13.06,
33
26.01.15, 27.05.01
DUTYBOX (2020 08 26, 2020 06 30)
CFE: 01.15.15, 26.13.25, 27.05.01
3, 5, 21, 35
teamplay myCare Companion
9, 42
(2020 11 23, 2020 06 10)
GOFUNDME (2021 01 05, 2021 01 04)
9
VIL POP (2020 07 28)
CFE: 26.01.03, 27.05.02
30, 35, 39
orglo (2020 12 01)
3, 9, 10, 11, 21, 35, 42
BOEEP (2020 10 27)
CFE: 01.15.15, 26.15.01, 27.03.12,
11
27.05.09, 29.01.14

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1575961

3

1242989,
1576223,

1511438,
1576250,

1575633,
1576283,

1575778,
1576610,

1575860,
1576811

1576150,

1576171,

5

1242989,
1576610

1575547,

1575778,

1576150,

1576171,

1576223,

1576250,

6

1081602,

1576514

9

1513050,
1576771,

1557514,
1576811

1575629,

1576079,

1576302,

1576308,

1576723,

10

1575631,

1576811

11

1513050,

1576811,

1576816

14

1242989

15

1576192

16

1575961

18

1242989,

1266910,

1576467

19

1081602

20

1576467

21

1576492,

1576610,

1576811

22

1576479
1575806,

1576051

1575629,

1575806,

1576302,

1576304,

1576610,

1576302,

1576308,

1576723,

1576811

24

1242989

25

1242989,

1266910,

30

1576499,

1576799

32

1576499

33

1576424,

1576542

35

1242989,
1576799,

1511438,
1576811

36

1575629,

1576304

38

1575629

39

1576304,

40

1513050

41

1576304,

1576308

42

1575629,

1576079,

43

1575779,

1576304

45

1575669,

1575806,

1576799

1576079

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.
514873
516352
515590
517226
517421

517454

Trompenburg Holdings B.V.
2020 11 09
30, 32
NFL Properties Europe GmbH
2020 12 28
25, 35
FRANAS IWONA
2021 01 12
44
MDH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 01 19
10
BIELAWSKA WYTWÓRNIA NAPOJÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2021 02 12
32
BIELAWSKA WYTWÓRNIA NAPOJÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2021 02 12
32

517310
518619
519687
519687
518634
517130
518836

KOMPAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 02 09
35, 38, 41
MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
2021 02 09
43
FIRMA BUDOWLANA ANNA-BUD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 02 16
37, 42
BARTELA ANNA
2021 02 16
37, 42
Spyder Active Sports, Inc.
2021 02 16
9, 25, 41
Borealis AG
2021 02 19
1
KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA
2021 02 22
33

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526A ustawy – prawo własności przemysłowej
poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1558008

Swiss Pharma International AG
2021 02 16

5

SPROSTOWANIA
Nr BUP

Strona

Nr zgłoszenia

Jest

Powinno być

5/2021

15

519346

(731) TARKOWSKI PAWEŁ,
Warszawa

9/2021

45

522422

(554) znak słowno-przestrzenny (554) znak przestrzenny

(731) TARKOWSKI PAWEŁ,
Gdańsk

