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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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Warszawa, dnia 17 maja 2021 r.

Nr ZT20

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.
510513
(220) 2020 02 21
CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW JEDNOŚĆ,
Grójec
(540) (znak słowny)
(540) Krówka Polska Jedność
(510), (511) 30 cukierki, słodycze-cukierki.

(210)
(731)

(210) 515287
(220) 2020 06 26
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Wakacyjna trasa Dwójki
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych: urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, 16 papier i karton, druki, materiały
introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów
biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle
malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem
mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego,
grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich),
materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia,
wełna (wata) stalowa, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie),
wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, 24 tekstylia
i substytuty tekstyliów, narzuty na łóżka, obrusy, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe
i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, 30 kawa, herbata, kakao
i substytuty kawy, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód,
melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet,
sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 32 piwo, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów, 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, reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe,
38 telekomunikacja, 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, działalność sportowa, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe,
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, usługi
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
produkcja filmów, seriali, 42 badania oraz usługi-naukowe
i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe
i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania
i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe,
projektowanie graficzne.
(210) 515877
(220) 2020 07 10
(731) KUNERT ARTUR DAMTRI, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) DAMTRI
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych on-line, obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie sklepów
detalicznych w branży odzieżowej, Usługi w zakresie wy-
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syłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych,
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, Sprzedaż detaliczna
kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży.
(210)
(731)
(540)
(540)

(540) ANIONIT CLEAN

515880
(220) 2020 07 10
KUNERT ARTUR DAMTRI, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
DAMTRI

(531) 01.15.23, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi
sklepów detalicznych on-line, obejmujące odzież, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi
w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów
odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych,
Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży.
(210)
(731)
(540)
(540)
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515929
(220) 2020 07 10
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
SOKOŁÓW SKLEP FIRMOWY Promocja RAMA
PLAKATOWA

(531) 01.13.15, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki
dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekujące do użytku domowego, płyny dezynfekcyjne [inne niż mydło], preparaty do dezynfekcji rąk, środki wirusobójcze, środki
bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów medycznych,
środki dezynfekujące do przyrządów medycznych, preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty do dezynfekcji
powietrza (zamgławianie), płyny dezynfekujące do wszystkich powierzchni w tym wrażliwych na alkohol, płyny dezynfekcyjne do zastosowań w hodowli zwierząt, środki dezynfekcyjne w zastosowaniach hodowli ptactwa i zwierząt
eliminujących występowanie roztoczy, środki dezynfekcyjne
do zastosowań weterynaryjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

26.04.04, 26.04.09, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.11,
29.01.14
(510), (511) 36 administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, doradztwo i pośrednictwo w sprawach majątku
nieruchomego, dzierżawy i wynajmu nieruchomości, prowadzenie agencji nieruchomości, wyceny nieruchomości,
wynajmowania mieszkań i powierzchni biurowych, obsługa
finansowa w zakresie doradztwa finansowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

05.01.05, 05.01.16, 07.03.13, 27.05.01, 29.01.14, 05.03.13,
05.03.14
(510), (511) 29 mięso, wędliny, szynka, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa,
wyroby na bazie warzyw.

518553
(220) 2020 09 16
WASZKIEWICZ PIOTR, Chełm
(znak słowno-graficzny)
zamieszkajusiebie NIERUCHOMOŚCI

518629
(220) 2020 09 22
KALYCIOK ROMUALD, Nędza
(znak słowno-graficzny)
BM BELLONI & MORINI

(531)

518168
(220) 2020 09 11
GT PURITAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej, kalibrowanie referencyjne ogniw woltaicznych, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji,
zaopatrzenia w wodę, oraz instalacje sanitarne, akcesoria
łazienkowe, agregaty klimatyzacyjne i chłodnicze, aparatura grzewcza na energię słoneczną, aparatura i instalacje
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chłodnicze, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur
wodnych i gazowych, automatyczne urządzenia do regulacji
temperatury do grzejników centralnego ogrzewania, ciśnieniowe zbiorniki wody, centralne instalacje klimatyzacyjne,
instalacje i urządzenia do grzania, ogrzewania, chłodzenia
i wentylacji, grzejniki, kolektory słoneczne do celów grzewczych, kotły, palniki, bojlery i podgrzewacze, zbiorniki wody,
wymienniki ciepła, zawory stosowane w instalacjach centralnego ogrzewania, zawory do rur i rurociągów, zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, zawory regulujące poziom w zbiornikach, zawory termostatyczne, pompy
ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, urządzenia
do nadzoru ciśnienia, termiczne sterowniki do instalacji centralnego ogrzewania, oczyszczacze i nawilżacze powietrza
domowe, elektryczne, zbiorniki wody do grzejników co. zawierające wodę i umieszczone na grzejnikach co.
(210)
(731)
(540)
(540)

518846
(220) 2020 09 25
BODYCH ANDRZEJ, Chylice
(znak słowno-graficzny)
YY Bodyych

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 9 okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne,
oprawki do okularów, etui na okulary, 16 torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne,
pióra i długopisy, notatniki, 21 ściereczki do przecierania
okularów.
(210) 519137
(220) 2020 10 02
(731) MYŚLIWIEC SEBASTIAN, Stara Gorzelnia
(540) (znak słowny)
(540) MASTER OF GROWING
(510), (511) 9 czujniki temperatury, czujniki wilgotności,
regulatory oświetlenia, ciepła, tlenu, temperatury, 21 terraria do uprawy roślin, skrzynie i pojemniki do uprawy roślin,
dysze zraszające do węży ogrodowych, zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, spryskiwacze, ogrodnicze pojemniki
z pasywnie lub aktywnie kontrolowanym systemem nawadniania za pomocą kropel do użytku w hodowaniu roślin,
pojemniki do hodowli hydroponicznej, doniczki na kwiaty
i rośliny.
519764
(220) 2020 11 25
EASTERN TRADE CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przyborów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGROMILKA MARKA PRZYJAZNA ROLNIKOM
(210)
(731)

(531) 26.03.04, 26.04.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03, 29.01.04
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, 12 samochody, ciągniki,
40 usługi spawalnicze.
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(531) 26.01.05, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.11
(510), (511) 16 materiały drukowane, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, chorągiewki papierowe, transparenty z papieru, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, papier i karton, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych, dzieła sztuki oraz figurki
z papieru i kartonu, modele architektoniczne, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, obrazy
i zdjęcia, odbitki artystyczne graficzne, rysunki, rysunki graficzne, wycinanki papierowe, papier samoprzylepny, taśma
klejąca [materiały piśmienne], taśmy z papieru, taśmy samoprzylepne do celów biurowych, taśma klejąca, książki, afisze,
plakaty, agendy, arkusze informacyjne, arkusze wyników, banery wystawowe wykonane z kartonu, banery wystawowe
z papieru, bilety, bilety wstępu, biuletyny [materiały drukowane], biuletyny informacyjne, bloczki do notowania zamówień, cenniki, certyfikaty drukowane, czasopisma branżowe,
czasopisma [periodyki], czasopisma fachowe, czasopisma
komputerowe, czasopisma o tematyce ogólnej, czasopisma
prawnicze, częściowo drukowane formularze, drukowane arkusze informacyjne, drukowane bilety, drukowane diagramy,
drukowane emblematy, drukowane etykietki papierowe,
drukowane foldery informacyjne, drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane karty informacyjne, drukowane
materiały ilustracyjne, drukowane materiały instruktażowe
dotyczące telekomunikacji, drukowane materiały piśmienne,
drukowane materiały szkoleniowe, drukowane papierowe
tablice reklamowe, drukowane raporty z badań, drukowane
ulotki informacyjne, drukowane wzory, drukowane zaproszenia, drukowany materiał promocyjny, dzienniki, emblematy
papierowe, etui do notatników, etykiety adresowe, formularze [blankiety, druki], formularze czyste, fotografie [wydrukowane], fotografie oprawione i nieoprawione, gazety, gazety
codzienne, kalendarze, kalendarze drukowane, kalendarze
spotkań [agendy], kalendarze ścienne, kartki motywacyjne,
kartki okolicznościowe na zawiadomienia i podziękowania,
kartki świąteczne, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier,
karty drukowane, karty informacyjne, karty okolicznościowe,
katalogi, katalogi dotyczące oprogramowania komputerowego, koszulki do przechowywania zbiorów, książki adresowe, kwestionariusze drukowane, listy adresów, materiały
edukacyjne i instruktażowe, materiały drukowane do celów
instruktażowych, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], papierowe wyroby artystyczne, plakaty reklamowe, plakaty
wykonane z papieru, plany dnia [terminarze], pocztówki,
podręczniki instruktażowe do celów nauczania, podręczniki
użytkownika do sprzętu komputerowego, programy komputerowe w formie drukowanej, prospekty, przewodniki drukowane, publikacje drukowane, publikacje drukowane dotyczące komputerów, publikacje promocyjne, reprodukcje
graficzne, reprodukcje obrazów, spisy, terminarze [materiały
drukowane], ulotki, ulotki drukowane, ulotki instrukcyjne,
ulotki reklamowe, wizytówki, wkłady uzupełniające do kalendarza, zaproszenia, zawiadomienia [artykuły papiernicze],
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35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych
za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, elektroniczne przetwarzanie zamówień, usługi on-line z zakresu nawiązywania
kontaktów biznesowych, skomputeryzowane zarządzanie
biurem, skomputeryzowane zarządzanie działalnością gospodarczą [na rzecz osób trzecich], zarządzanie procesami
biznesowymi, wycena cyklu życia do celów biznesowych,
wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i planowania, wsparcie w dziedzinie zarządzania działalnościami
gospodarczymi, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, usługi zarządzania biurowego
[dla osób trzecich], usługi w zakresie strategii biznesowych,
usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności
gospodarczej, usługi w zakresie nawiązywania kontaktów
między przedsiębiorstwami gospodarczymi, usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, usługi w zakresie czynności biurowych, usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
organizacji wspólnych przedsięwzięć, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu,
usługi agencyjne w zakresie organizowania prezentacji osób
w celach biznesowych, przygotowywanie opracowań projektów dotyczących tematyki działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie reklamy, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowaniem przedsiębiorstw
na zasadach franchisingu, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu, pomoc w zakresie
planowania działalności gospodarczej, pomoc dotycząca
zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej, planowanie spotkań biznesowych, organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, negocjowanie i zawieranie
transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem
systemów telekomunikacji, dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, doradztwo biznesowe, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie
technologii informacyjnej, konsultacje w dziedzinie wycen
biznesowych, konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, porady, pytania i informacje dotyczące
działalności gospodarczej, usługi doradcze dotyczące działalności gospodarczej związane z prowadzeniem franszyz,
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi doradcze odnoszące się do zamawiania materiałów piśmiennych, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej dotyczące użycia komputerów,
usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wykorzystania wynalazków, usługi doradcze w zakresie strategii w działalności gospodarczej, usługi doradcze
związane z elektronicznym przetwarzaniem danych, usługi
doradcze związane z przetwarzaniem danych, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące administrowania technologią informacyjną, usługi konsultacyjne
i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą
i jej organizacji, usługi w zakresie konsultacji dotyczącej handlu zagranicznego, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi wyszukiwania i wybierania kadry kierowniczej, informacje na temat metod sprzedaży,
przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych ba-
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zach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, automatyczne przetwarzanie danych, doradztwo
związane z przetwarzaniem danych, elektroniczne przetwarzanie danych, gromadzenie informacji w rejestrach komputerowych, kompilacja danych dla osób trzecich, kompilacja
i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz
danych, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych
do -), komputerowe zarządzanie plikami, monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich, opracowywanie biznesowych danych statystycznych, przetwarzanie danych, skomputeryzowana kompilacja list zamówień, skomputeryzowana weryfikacja danych, skomputeryzowane gromadzenie indeksów klientów, skomputeryzowane przetwarzanie danych, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, usługi biurowe dla elektronicznego
operowania danymi, usługi przetwarzania danych on-line,
usługi przetwarzania danych w trybie on-line, wprowadzanie i przetwarzanie danych, zestawianie danych w komputerowych bazach danych, usługi wsparcia administracyjnego
i przetwarzania danych, abonowanie dostępu do serwisu
telekomunikacyjnych baz danych, organizacja subskrypcji
pakietów informacyjnych, pośrednictwo w nabywaniu usług
telematycznych, telefonicznych lub komputerowych [Internet], pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży
na rzecz osób trzecich, procedury administracyjne związane
ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem komputera,
procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń
kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera, produkcja
programów typu telezakupy, skomputeryzowane usługi
w zakresie składania zamówień on-line, udzielanie porad dla
konsumentów o produktach, usługi administracyjne w zakresie kierowania klientów na konsultacje z prawnikiem, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie
sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla
osób trzecich, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie zamówień on-line, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez
sklepy on-line, zarządzanie w ramach prowadzonej działalności w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz
osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, organizowanie wystaw i targów dla celów promocyjnych, publikacja tekstów reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, audyt przedsiębiorstw, badania rynku, analizy kosztów, outsourcing (doradztwo biznesowe), usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, statystyczne zestawienia, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące
kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, organizowanie wystaw
i targów w celach w celach handlowych lub reklamowych,
obróbka tekstów, powielanie dokumentów, tworzenie tekstów reklamowych, 45 usługi prawne, audyty zgodności
z prawem, alternatywne rozwiązywanie sporów, badania
prawne, badania patentowe, badania i rozpoznania prawne,
badania tytułów prawnych, badania w zakresie własności intelektualnej, badania w zakresie informacji prawnych, bada-

10

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

nia prawne w zakresie kwestii dotyczących ochrony własności przemysłowej, badania dotyczące statusu i pozycji marek
na rynku, doradztwo dotyczące licencjonowania patentów,
doradztwo dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej, doradztwo dotyczące udzielania licencji na znak towarowy, doradztwo dotyczące własności przemysłowej, doradztwo prawne, doradztwo prawne świadczone on-line, doradztwo w zakresie pozycjonowania marek, badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, doradztwo prawne
związane z mapowaniem patentów, doradztwo prawne
związane z prawami własności intelektualnej, doradztwo
oraz pomoc w zakresie ochrony własności intelektualnej, doradztwo w kwestiach praw własności przemysłowej, doradztwo w sporach sądowych, doradztwo w zakresie patentów,
doradztwo w zakresie aspektów prawnych franszyzy, doradztwo w zakresie sporów sądowych, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, doradztwo w zakresie zarządzania prawami autorskimi, doradztwo związane z licencjonowaniem oprogramowania komputerowego, doradztwo
związane z ochroną patentową, doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, doradztwo związane z rejestracją nazw domen, doradztwo w zakresie patentów i wzorów
użytkowych, doradztwo w zakresie znaków towarowych
i usługowych oraz wzorów przemysłowych, doradztwo
związane z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami
autorskimi, doradztwo w zakresie zarządzania i kradzieży
praw własności intelektualnej, dostarczanie informacji prawnych, egzekwowanie praw do własności intelektualnej, egzekwowanie praw do znaków towarowych, eksploatacja praw
własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez licencjonowanie [usługi prawne], fachowe usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, kompilacja informacji
prawnych, konsultacje w zakresie zgodności z przepisami
dotyczącymi ochrony danych, konsultacje z zakresu zarządzania własnością intelektualną, licencjonowanie baz danych jako usługi prawne, licencjonowanie koncepcji franczyzowych [usługi prawne], licencjonowanie materiałów drukowanych [usługi prawne], licencjonowanie materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo [usługi prawne], licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie oprogramowania komputerowego w usługach prawnych, licencjonowanie patentów, licencjonowanie
patentów i zastosowań patentowych [usługi prawne], licencjonowanie gier komputerowych, licencjonowanie praw
własności intelektualnej w dziedzinie znaków towarowych
[usługi prawne], licencjonowanie praw własności przemysłowej, licencjonowanie praw własności przemysłowej i praw
autorskich [usługi prawne], licencjonowanie praw związanych z filmami [usługi prawne], licencjonowanie praw związanych z produkcjami audio [usługi prawne], licencjonowanie praw związanych z produkcjami telewizyjnymi [usługi
prawne], licencjonowanie praw związanych z produkcjami
wideo [usługi prawne], licencjonowanie praw związanych
z programami, produkcjami i formatami telewizyjnymi, wideo i radiowymi [usługi prawne], licencjonowanie praw
związanych z wykorzystywaniem zdjęć [usługi prawne], licencjonowanie programów radiowych i telewizyjnych [usługi prawne], licencjonowanie systemów komunikacji bezprzewodowej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju [usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie własności
intelektualnej i praw autorskich, licencjonowanie własności
przemysłowej, licencjonowanie zarejestrowanych wzorów,
licencjonowanie zastosowań patentowych [usługi prawne],
licencjonowanie znaków towarowych [usługi prawne], mediacje, opracowywanie ekspertyz, opinii i analizy prawne,
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opracowywanie raportów dotyczących stanowienia i stosowania prawa, porady prawne i zastępstwo procesowe, porady prawne w zakresie franchisingu, pośrednictwo w procedurach prawnych, pośrednictwo w obrocie oraz licencjonowaniu własności intelektualnej, pośrednictwo w obrocie
prawami własności przemysłowej, prawne administrowanie
licencjami, profesjonalne konsultacje prawne dotyczące
franchisingu, profesjonalne usługi doradcze dotyczące praw
autorskich, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, profesjonalne usługi doradcze związane z licencjonowaniem praw autorskich, profesjonalne usługi doradcze związane z naruszeniem praw autorskich, przenoszenie tytułu własności, przygotowywanie przepisów, przygotowywanie raportów prawnych z zakresu praw człowieka,
przygotowywanie ekspertyz prawnych i prawno-patentowych, rejestracja nazw domen w celu identyfikacji użytkowników w globalnej sieci komputerowej, rejestracja nazw domen w celu identyfikacji użytkowników w globalnej sieci
komputerowej [usługi prawne], rejestrowanie nazw domen
[usługi prawne], reprezentowanie klientów przed urzędami
i sądami, reprezentowanie klientów w zakresie sporów związanych z domenami internetowymi, rozstrzyganie spraw
spornych, składanie wniosków o rejestrację wzorów przemysłowych, składanie wniosków o rejestrację znaków towarowych, składanie wniosków o udzielenie patentów, składanie
wniosków o udzielenie ochrony na wzory użytkowe, sporządzanie ekspertyz prawnych, udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, udzielanie informacji na temat praw
własności przemysłowej, udzielanie informacji sądowych,
udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi,
udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, udzielanie licencji osobom trzecim na korzystanie z praw własności przemysłowej i praw autorskich,
udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi adwokackie, usługi agencji licencjonujących prawa autorskie, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi
asystentów prawnych, usługi badań prawnych i sądowych
w dziedzinie własności intelektualnej, usługi biegłych sądowych, usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, usługi doradcze dotyczące licencjonowania własności
intelektualnej, usługi doradcze związane z prawami autorskimi oraz z naruszeniem praw autorskich, usługi doradcze
związane z rejestracją, usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla organizacji non-profit, usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla uniwersytetów
i instytucji badawczych, usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla wynalazców, usługi doradztwa
w zakresie własności intelektualnej w dziedzinie patentów
i zastosowań patentowych, usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie usług prawnych, usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, usługi informacyjne w zakresie
praw konsumenta, usługi informacyjne w zakresie standardów handlowych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi kancelarii patentowych, usługi licencjonowania związane z prawami
do przedstawień [usługi prawne], usługi licencjonowania
związane z produkcją towarów [usługi prawne], usługi licencjonowania przedmiotów własności przemysłowej, usługi licencjonowania związane z publikacją muzyki, usługi monitorowania prawnego, usługi monitorowania znaków towarowych, usługi monitorowania znaków towarowych do celów
doradztwa prawnego, usługi monitorowania i utrzymywania praw własności przemysłowej, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, usługi pomocy w sprawach
spornych, usługi prawne, usługi prawne pro bono, usługi
prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, usłu-
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gi prawne w zakresie mediacji, usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami
własności intelektualnej, usługi prawne w zakresie procedur
związanych z prawami własności przemysłowej, usługi prawne z zakresu wykorzystywania patentów, usługi prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi, kontrolowania
i udzielania praw licencyjnych, usługi prawne związane
z eksploatacją praw autorskich do druków, usługi prawne
związane z eksploatacją praw własności intelektualnej, usługi
prawne związane z eksploatacją praw własności przemysłowej i praw autorskich, usługi prawne związane z licencjonowaniem praw autorskich, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi prawne związane
z rejestracją domen internetowych, usługi prawne związane
z wykorzystywaniem praw do transmisji, usługi prawne
świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi rejestracyjne (prawne), usługi radców prawnych, usługi rzeczników patentowych, usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], usługi w zakresie badań
i dochodzeń prawniczych, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi wsparcia prawnego, usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych, usługi związane z ochroną własności przemysłowej, usługi w zakresie ochrony własności przemysłowej oraz doradztwo w tej dziedzinie, usługi w zakresie
ochrony własności intelektualnej oraz doradztwo w tej dziedzinie, usługi związane z przeniesieniem tytułu własności
[usługi prawne], usługi związane z własnością intelektualną,
usługi związane z bezpieczeństwem własności intelektualnej, wsparcie wspomagane komputerowo w zakresie sporów sądowych, wynajem nazw domen internetowych, wykonywanie badań w zakresie własności intelektualnej oraz
w zakresie przedmiotów ochrony własności przemysłowej,
wycena wartości niematerialnych i prawnych, zarządzanie
i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez licencjonowanie na rzecz osób trzecich
[usługi prawne], zarządzanie patentami, zarządzanie prawami własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi,
zarządzanie prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi, zarządzanie prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, zarządzanie własnością intelektualną, zarządzanie własnością przemysłową, zarządzanie znakami towarowymi.
(210) 519980
(220) 2020 10 25
(731) GRZELAK ANNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) easyTM
(510), (511) 16 materiały drukowane, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, chorągiewki papierowe, transparenty z papieru, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, papier i karton, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych, dzieła sztuki oraz figurki
z papieru i kartonu, modele architektoniczne, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, obrazy
i zdjęcia, odbitki artystyczne graficzne, rysunki, rysunki graficzne, wycinanki papierowe, papier samoprzylepny, taśma
klejąca [materiały piśmienne], taśmy z papieru, taśmy samoprzylepne do celów biurowych, taśma klejąca, książki, afisze,
plakaty, agendy, arkusze informacyjne, arkusze wyników, banery wystawowe wykonane z kartonu, banery wystawowe
z papieru, bilety, bilety wstępu, biuletyny [materiały drukowane], biuletyny informacyjne, bloczki do notowania zamówień, cenniki, certyfikaty drukowane, czasopisma branżowe,
czasopisma [periodyki], czasopisma fachowe, czasopisma
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komputerowe, czasopisma o tematyce ogólnej, czasopisma
prawnicze, częściowo drukowane formularze, drukowane arkusze informacyjne, drukowane bilety, drukowane diagramy,
drukowane emblematy, drukowane etykietki papierowe,
drukowane foldery informacyjne, drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane karty informacyjne, drukowane
materiały ilustracyjne, drukowane materiały instruktażowe
dotyczące telekomunikacji, drukowane materiały piśmienne,
drukowane materiały szkoleniowe, drukowane papierowe
tablice reklamowe, drukowane raporty z badań, drukowane
ulotki informacyjne, drukowane wzory, drukowane zaproszenia, drukowany materiał promocyjny, dzienniki, emblematy
papierowe, etui do notatników, etykiety adresowe, formularze [blankiety, druki], formularze czyste, fotografie [wydrukowane], fotografie oprawione i nieoprawione, gazety, gazety
codzienne, kalendarze, kalendarze drukowane, kalendarze
spotkań [agendy], kalendarze ścienne, kartki motywacyjne,
kartki okolicznościowe na zawiadomienia i podziękowania,
kartki świąteczne, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier,
karty drukowane, karty informacyjne, karty okolicznościowe,
katalogi, katalogi dotyczące oprogramowania komputerowego, koszulki do przechowywania zbiorów, książki adresowe, kwestionariusze drukowane, listy adresów, materiały
edukacyjne i instruktażowe, materiały drukowane do celów
instruktażowych, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], papierowe wyroby artystyczne, plakaty reklamowe, plakaty
wykonane z papieru, plany dnia [terminarze], pocztówki,
podręczniki instruktażowe do celów nauczania, podręczniki
użytkownika do sprzętu komputerowego, programy komputerowe w formie drukowanej, prospekty, przewodniki drukowane, publikacje drukowane, publikacje drukowane dotyczące komputerów, publikacje promocyjne, reprodukcje
graficzne, reprodukcje obrazów, spisy, terminarze [materiały
drukowane], ulotki, ulotki drukowane, ulotki instrukcyjne,
ulotki reklamowe, wizytówki, wkłady uzupełniające do kalendarza, zaproszenia, zawiadomienia [artykuły papiernicze],
35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych
za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, elektroniczne przetwarzanie zamówień, usługi on-line z zakresu nawiązywania
kontaktów biznesowych, skomputeryzowane zarządzanie
biurem, skomputeryzowane zarządzanie działalnością gospodarczą [na rzecz osób trzecich], zarządzanie procesami
biznesowymi, wycena cyklu życia do celów biznesowych,
wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i planowania, wsparcie w dziedzinie zarządzania działalnościami
gospodarczymi, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, usługi zarządzania biurowego
[dla osób trzecich], usługi w zakresie strategii biznesowych,
usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności
gospodarczej, usługi w zakresie nawiązywania kontaktów
między przedsiębiorstwami gospodarczymi, usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, usługi w zakresie czynności biurowych, usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
organizacji wspólnych przedsięwzięć, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu,
usługi agencyjne w zakresie organizowania prezentacji osób
w celach biznesowych, przygotowywanie opracowań projektów dotyczących tematyki działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie reklamy, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowaniem przedsiębiorstw
na zasadach franchisingu, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu, pomoc w zakresie
planowania działalności gospodarczej, pomoc dotycząca
zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie re-
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klamy, planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej, planowanie spotkań biznesowych, organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, negocjowanie i zawieranie
transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem
systemów telekomunikacji, dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, doradztwo biznesowe, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie
technologii informacyjnej, konsultacje w dziedzinie wycen
biznesowych, konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, porady, pytania i informacje dotyczące
działalności gospodarczej, usługi doradcze dotyczące działalności gospodarczej związane z prowadzeniem franszyz,
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi doradcze odnoszące się do zamawiania materiałów piśmiennych, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej dotyczące użycia komputerów,
usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wykorzystania wynalazków, usługi doradcze w zakresie strategii w działalności gospodarczej, usługi doradcze
związane z elektronicznym przetwarzaniem danych, usługi
doradcze związane z przetwarzaniem danych, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące administrowania technologią informacyjną, usługi konsultacyjne
i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą
i jej organizacji, usługi w zakresie konsultacji dotyczącej handlu zagranicznego, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi wyszukiwania i wybierania kadry kierowniczej, informacje na temat metod sprzedaży,
przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, automatyczne przetwarzanie danych, doradztwo
związane z przetwarzaniem danych, elektroniczne przetwarzanie danych, gromadzenie informacji w rejestrach komputerowych, kompilacja danych dla osób trzecich, kompilacja
i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz
danych, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych
do -), komputerowe zarządzanie plikami, monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich, opracowywanie biznesowych danych statystycznych, przetwarzanie danych, skomputeryzowana kompilacja list zamówień, skomputeryzowana weryfikacja danych, skomputeryzowane gromadzenie indeksów klientów, skomputeryzowane przetwarzanie danych, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, usługi biurowe dla elektronicznego
operowania danymi, usługi przetwarzania danych on-line,
usługi przetwarzania danych w trybie on-line, wprowadzanie i przetwarzanie danych, zestawianie danych w komputerowych bazach danych, usługi wsparcia administracyjnego
i przetwarzania danych, abonowanie dostępu do serwisu
telekomunikacyjnych baz danych, organizacja subskrypcji
pakietów informacyjnych, pośrednictwo w nabywaniu usług
telematycznych, telefonicznych lub komputerowych [Internet], pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży
na rzecz osób trzecich, procedury administracyjne związane
ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem komputera,
procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń
kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera, produkcja
programów typu telezakupy, skomputeryzowane usługi
w zakresie składania zamówień on-line, udzielanie porad dla
konsumentów o produktach, usługi administracyjne w za-
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kresie kierowania klientów na konsultacje z prawnikiem, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie
sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla
osób trzecich, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie zamówień on-line, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez
sklepy on-line, zarządzanie w ramach prowadzonej działalności w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz
osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, organizowanie wystaw i targów dla celów promocyjnych, publikacja tekstów reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, audyt przedsiębiorstw, badania rynku, analizy kosztów, outsourcing (doradztwo biznesowe), usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, statystyczne zestawienia, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące
kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, organizowanie wystaw
i targów w celach w celach handlowych lub reklamowych,
obróbka tekstów, powielanie dokumentów, tworzenie tekstów reklamowych, 45 usługi prawne, audyty zgodności
z prawem, alternatywne rozwiązywanie sporów, badania
prawne, badania patentowe, badania i rozpoznania prawne,
badania tytułów prawnych, badania w zakresie własności intelektualnej, badania w zakresie informacji prawnych, badania prawne w zakresie kwestii dotyczących ochrony własności przemysłowej, badania dotyczące statusu i pozycji marek
na rynku, doradztwo dotyczące licencjonowania patentów,
doradztwo dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej, doradztwo dotyczące udzielania licencji na znak towarowy, doradztwo dotyczące własności przemysłowej, doradztwo prawne, doradztwo prawne świadczone on-line, doradztwo w zakresie pozycjonowania marek, badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, doradztwo prawne
związane z mapowaniem patentów, doradztwo prawne
związane z prawami własności intelektualnej, doradztwo
oraz pomoc w zakresie ochrony własności intelektualnej, doradztwo w kwestiach praw własności przemysłowej, doradztwo w sporach sądowych, doradztwo w zakresie patentów,
doradztwo w zakresie aspektów prawnych franszyzy, doradztwo w zakresie sporów sądowych, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, doradztwo w zakresie zarządzania prawami autorskimi, doradztwo związane z licencjonowaniem oprogramowania komputerowego, doradztwo
związane z ochroną patentową, doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, doradztwo związane z rejestracją nazw domen, doradztwo w zakresie patentów i wzorów
użytkowych, doradztwo w zakresie znaków towarowych
i usługowych oraz wzorów przemysłowych, doradztwo
związane z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami
autorskimi, doradztwo w zakresie zarządzania i kradzieży
praw własności intelektualnej, dostarczanie informacji prawnych, egzekwowanie praw do własności intelektualnej, egzekwowanie praw do znaków towarowych, eksploatacja praw
własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez licen-
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cjonowanie [usługi prawne], fachowe usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, kompilacja informacji
prawnych, konsultacje w zakresie zgodności z przepisami
dotyczącymi ochrony danych, konsultacje z zakresu zarządzania własnością intelektualną, licencjonowanie baz danych jako usługi prawne, licencjonowanie koncepcji franczyzowych [usługi prawne], licencjonowanie materiałów drukowanych [usługi prawne], licencjonowanie materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo [usługi prawne], licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie oprogramowania komputerowego w usługach prawnych, licencjonowanie patentów, licencjonowanie
patentów i zastosowań patentowych [usługi prawne], licencjonowanie gier komputerowych, licencjonowanie praw
własności intelektualnej w dziedzinie znaków towarowych
[usługi prawne], licencjonowanie praw własności przemysłowej, licencjonowanie praw własności przemysłowej i praw
autorskich [usługi prawne], licencjonowanie praw związanych z filmami [usługi prawne], licencjonowanie praw związanych z produkcjami audio [usługi prawne], licencjonowanie praw związanych z produkcjami telewizyjnymi [usługi
prawne], licencjonowanie praw związanych z produkcjami
wideo [usługi prawne], licencjonowanie praw związanych
z programami, produkcjami i formatami telewizyjnymi, wideo i radiowymi [usługi prawne], licencjonowanie praw
związanych z wykorzystywaniem zdjęć [usługi prawne], licencjonowanie programów radiowych i telewizyjnych [usługi prawne], licencjonowanie systemów komunikacji bezprzewodowej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju [usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie własności
intelektualnej i praw autorskich, licencjonowanie własności
przemysłowej, licencjonowanie zarejestrowanych wzorów,
licencjonowanie zastosowań patentowych [usługi prawne],
licencjonowanie znaków towarowych [usługi prawne], mediacje, opracowywanie ekspertyz, opinii i analizy prawne,
opracowywanie raportów dotyczących stanowienia i stosowania prawa, porady prawne i zastępstwo procesowe, porady prawne w zakresie franchisingu, pośrednictwo w procedurach prawnych, pośrednictwo w obrocie oraz licencjonowaniu własności intelektualnej, pośrednictwo w obrocie
prawami własności przemysłowej, prawne administrowanie
licencjami, profesjonalne konsultacje prawne dotyczące
franchisingu, profesjonalne usługi doradcze dotyczące praw
autorskich, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, profesjonalne usługi doradcze związane z licencjonowaniem praw autorskich, profesjonalne usługi doradcze związane z naruszeniem praw autorskich, przenoszenie tytułu własności, przygotowywanie przepisów, przygotowywanie raportów prawnych z zakresu praw człowieka,
przygotowywanie ekspertyz prawnych i prawno-patentowych, rejestracja nazw domen w celu identyfikacji użytkowników w globalnej sieci komputerowej, rejestracja nazw domen w celu identyfikacji użytkowników w globalnej sieci
komputerowej [usługi prawne], rejestrowanie nazw domen
[usługi prawne], reprezentowanie klientów przed urzędami
i sądami, reprezentowanie klientów w zakresie sporów związanych z domenami internetowymi, rozstrzyganie spraw
spornych, składanie wniosków o rejestrację wzorów przemysłowych, składanie wniosków o rejestrację znaków towarowych, składanie wniosków o udzielenie patentów, składanie
wniosków o udzielenie ochrony na wzory użytkowe, sporządzanie ekspertyz prawnych, udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, udzielanie informacji na temat praw
własności przemysłowej, udzielanie informacji sądowych,
udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi,
udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji opro-
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gramowania, udzielanie licencji osobom trzecim na korzystanie z praw własności przemysłowej i praw autorskich,
udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi adwokackie, usługi agencji licencjonujących prawa autorskie, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi
asystentów prawnych, usługi badań prawnych i sądowych
w dziedzinie własności intelektualnej, usługi biegłych sądowych, usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, usługi doradcze dotyczące licencjonowania własności
intelektualnej, usługi doradcze związane z prawami autorskimi oraz z naruszeniem praw autorskich, usługi doradcze
związane z rejestracją, usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla organizacji non-profit, usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla uniwersytetów
i instytucji badawczych, usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla wynalazców, usługi doradztwa
w zakresie własności intelektualnej w dziedzinie patentów
i zastosowań patentowych, usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie usług prawnych, usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, usługi informacyjne w zakresie
praw konsumenta, usługi informacyjne w zakresie standardów handlowych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi kancelarii patentowych, usługi licencjonowania związane z prawami
do przedstawień [usługi prawne], usługi licencjonowania
związane z produkcją towarów [usługi prawne], usługi licencjonowania przedmiotów własności przemysłowej, usługi licencjonowania związane z publikacją muzyki, usługi monitorowania prawnego, usługi monitorowania znaków towarowych, usługi monitorowania znaków towarowych do celów
doradztwa prawnego, usługi monitorowania i utrzymywania praw własności przemysłowej, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, usługi pomocy w sprawach
spornych, usługi prawne, usługi prawne pro bono, usługi
prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, usługi prawne w zakresie mediacji, usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami
własności intelektualnej, usługi prawne w zakresie procedur
związanych z prawami własności przemysłowej, usługi prawne z zakresu wykorzystywania patentów, usługi prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi, kontrolowania
i udzielania praw licencyjnych, usługi prawne związane
z eksploatacją praw autorskich do druków, usługi prawne
związane z eksploatacją praw własności intelektualnej, usługi
prawne związane z eksploatacją praw własności przemysłowej i praw autorskich, usługi prawne związane z licencjonowaniem praw autorskich, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi prawne związane
z rejestracją domen internetowych, usługi prawne związane
z wykorzystywaniem praw do transmisji, usługi prawne
świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi rejestracyjne (prawne), usługi radców prawnych, usługi rzeczników patentowych, usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], usługi w zakresie badań
i dochodzeń prawniczych, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi wsparcia prawnego, usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych, usługi związane z ochroną własności przemysłowej, usługi w zakresie ochrony własności przemysłowej oraz doradztwo w tej dziedzinie, usługi w zakresie
ochrony własności intelektualnej oraz doradztwo w tej dziedzinie, usługi związane z przeniesieniem tytułu własności
[usługi prawne], usługi związane z własnością intelektualną,
usługi związane z bezpieczeństwem własności intelektualnej, wsparcie wspomagane komputerowo w zakresie sporów sądowych, wynajem nazw domen internetowych, wy-
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konywanie badań w zakresie własności intelektualnej oraz
w zakresie przedmiotów ochrony własności przemysłowej,
wycena wartości niematerialnych i prawnych, zarządzanie
i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez licencjonowanie na rzecz osób trzecich
[usługi prawne], zarządzanie patentami, zarządzanie prawami własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi,
zarządzanie prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi, zarządzanie prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, zarządzanie własnością intelektualną, zarządzanie własnością przemysłową, zarządzanie znakami towarowymi.
521853
(220) 2020 12 07
DHL PARCEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PACZKING
(510), (511) 12 pojazdy do poruszania się po ziemi, w powietrzu, po wodzie i po szynach, pojazdy elektryczne, przyczepy, samochody, ciągniki, ciężarówki, drony cywilne, drony
dostawcze, przyczepy (pojazdy), 35 fotokopiowanie, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy
telewizyjne, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 36 agencje celne, usługi finansowe, 39 spedycja,
dostarczanie towarów, wypożyczanie ciężarówek, usługi
kurierskie (wiadomości lub dostawy), transport, pakowanie
towarów, logistyka transportu, informacja o transporcie, informacja o składowaniu, dostawa towarów, dostarczanie
paczek, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, fracht, fracht [przewóz towarów], usługi kierowców,
informacja o magazynowaniu, pośrednictwo frachtowe,
przewożenie, przewóz samochodami ciężarowymi, rozładunek, transport samochodowy, składowanie towarów,
42 projektowanie systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego.

Nr ZT20/2021

oleje napędowe, oleje samochodowe, oleje smarowe, oleje
mineralne, oleje syntetyczne, oleje techniczne, dodatki niechemiczne do paliwa.
(210)
(731)
(540)
(540)

523079
(220) 2021 01 13
GAŁKA ARKADIUSZ, Czajków
(znak słowno-graficzny)
MUSKY

(210)
(731)

522191
(220) 2020 12 15
VENOL MOTOR OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CROST Motor oils & lubricants

(210)
(731)

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 oleje smarujące do przemysłowych urządzeń
chłodzących, oleje i tłuszcze przemysłowe, oleje i tłuszcze
mineralne do celów przemysłowych, smary do maszyn
i urządzeń przemysłowych, smary, kompozycje i środki pochłaniające pył i kurz, mieszanki w postaci olejów wiążące
pył, preparaty wiążące kurz, paliwo silnikowe, oleje silnikowe,

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 organizowanie aukcji internetowych, usługi
w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, udostępnianie katalogów
witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania
transakcji biznesowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

523252
(220) 2021 01 18
Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(znak słowno-graficzny)
GDANSK WORLD VILLAGE TAO VILLAS

(531) 24.17.21, 05.03.13, 26.11.01, 27.05.01, 26.04.07, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy, promocji i informacji handlowej, Doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie badania opinii publicznej, 36 Usługi w zakresie finansowania projektów
inwestycyjnych, Usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie
i wynajmu nieruchomości oraz ich wyceny, Tworzenie i pozyskiwanie kapitałów, Zarządzanie funduszem inwestycyjno-kapitałowym, Pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane, Pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości, mieszkań
i powierzchni handlowych, Zarządzanie i administrowanie
budynkami mieszkalnymi i biurowymi, Obsługa finansowa
budynków mieszkalnych i biurowych, Usługi zarządzania
nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, Usługi leasingu finansowego nieruchomości, maszyn i urządzeń,
pośrednictwo przy zwieraniu umów kredytowych, Sprzedaż
nieruchomości, 37 Usługi budowlane, Usługi developerskie,
Doradztwo dotyczące organizowania i zarządzania przedsiębiorstwami budowlanymi, Dostarczanie informacji związanej z działalnością gospodarczą w zakresie budownictwa,
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42 Usługi w zakresie projektowania urbanistycznego, architektonicznego i budowlanego oraz nadzór wykonawczy,
Usługi projektowania i wyposażania wnętrz, 45 Obsługa
prawna inwestycji budowlanych oraz wynajmu, sprzedaży
i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
(210)
(731)
(540)
(540)

523253
(220) 2021 01 18
Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(znak słowno-graficzny)
GDANSK WORLD VILLAGE TAO RESIDENCES

(531) 05.03.13, 24.17.21, 26.04.07, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy, promocji i informacji handlowej, Doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie badania opinii publicznej, 36 Usługi w zakresie finansowania projektów
inwestycyjnych, Usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie
i wynajmu nieruchomości oraz ich wyceny, Tworzenie i pozyskiwanie kapitałów, Zarządzanie funduszem inwestycyjno-kapitałowym, Pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane, Pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości, mieszkań
i powierzchni handlowych, Zarządzanie i administrowanie
budynkami mieszkalnymi i biurowymi, Obsługa finansowa
budynków mieszkalnych i biurowych, Usługi zarządzania
nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, Usługi leasingu finansowego nieruchomości, maszyn i urządzeń,
pośrednictwo przy zwieraniu umów kredytowych, Sprzedaż
nieruchomości, 37 Usługi budowlane, Usługi developerskie,
Doradztwo dotyczące organizowania i zarządzania przedsiębiorstwami budowlanymi, Dostarczanie informacji związanej z działalnością gospodarczą w zakresie budownictwa,
42 Usługi w zakresie projektowania urbanistycznego, architektonicznego i budowlanego oraz nadzór wykonawczy,
Usługi projektowania i wyposażania wnętrz, 45 Obsługa
prawna inwestycji budowlanych oraz wynajmu, sprzedaży
i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
523288
(220) 2021 01 18
KAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LODEMO

(210)
(731)

15

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 5 Błonnik pokarmowy, 29 Preparaty tłuszczowe,
mleko w proszku, 30 Cukier, glukoza, syrop glukozowy, czekolada, kakao, mieszanki w proszku do produkcji lodów i dla
cukiernictwa.
(210) 523503
(220) 2021 01 22
(731) GASIŃSKI GRZEGORZ MUCH CONSULTING, Cewlino
(540) (znak słowny)
(540) LekkoDuszki
(510), (511) 30 Dania gotowe i wytrawne przekąski Chipsy kukurydziane, Chipsy kukurydziane o smaku warzyw,
Chipsy kukurydziane o smaku wodorostów, Chipsy [produkty zbożowe], Chipsy ryżowe, Chipsy taco, Chipsy
tortilla, Chipsy zbożowe, Chrupki kukurydziane, Chrupki
kukurydziane o smaku sera, Chrupki ryżowe, Chrupki ryżowe w kształcie kulek (arare), Chrupki serowe, Chrupki serowe [przekąski], Chrupki serowe w kształcie kulek
[przekąski], Chrupki z pełnego ziarna pszenicy, Chrupki
zbożowe, Czipsy na bazie zbóż, Czipsy wonton, Dmuchane kuleczki serowe [przekąski kukurydziane], Czipsy z pity, Gotowe do spożycia solone przekąski z mąki
kukurydzianej formowane przez wyciskanie, Gotowe
przekąski na bazie zbóż, Krakersy krewetkowe, Krakersy
nadziewane serem, Krakersy o smaku mięsnym, Krakersy o smaku przypraw, Krakersy o smaku sera, Krakersy
o smaku warzyw, Krakersy o smaku ziołowym, Krakersy
ryżowe, Krakersy z preparatów zbożowych, Kukurydza
prażona [popcorn], Kukurydza prażona w kuchence mikrofalowej, Nachos, Popcorn smakowy, Precelki, Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski
na bazie tortilli, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski przygotowane z mąki ziemniaczanej, Przekąski przyrządzone
z mąki ziemniaczanej, Przekąski składające się głównie
z wyciśniętych ziaren zbóż, Przekąski składające się głównie z chleba, Przekąski składające się głównie ze zboża,
Przekąski składające się z produktów zbożowych, Przekąski składające się głównie z ryżu, Przekąski słone na bazie zbóż, Przekąski słone na bazie kukurydzy, Przekąski
sporządzone z produktów zbożowych, Przekąski wieloziarniste, Przekąski wykonane z kukurydzy, Przekąski
wykonane z mąki zbożowej, Przekąski wykonane z mąki
sojowej, Przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, Przekąski wykonane z mąki ryżowej, Przekąski wykonane
z mąki razowej, Przekąski na bazie pszenicy, Przekąski
wykonane z pszenicy, Przekąski wykonane z ryżu, Przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, Przekąski wykonane ze sproszkowanych sucharów, Przekąski wytwarzane
z muesli, Przekąski wytwarzane z produktów zbożowych,
Przekąski z ekstrudowanej pszenicy, Przekąski z kukurydzy, Przekąski z kukurydzy w formie ciasta francuskiego,
Przekąski z kukurydzy w formie kół, Przekąski z produktów zbożowych, Przekąski zbożowe o smaku sera, Przetworzona kukurydza do prażenia, Przetworzona kukurydza prażona.
(210)
(731)
(540)
(540)

523578
(220) 2021 01 25
DESA UNICUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
DESA UNICUM HOME
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, Brąz (Wyroby artystyczne z -), Chorągiewki z metalu
(wiatrowskazy), Dekoracje ścienne 3D wykonane z metali
nieszlachetnych, Dzieła sztuki z brązu, Dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, Figurki ozdobne z metali nieszlachetnych, Figurki ozdobne wykonane z metali nieszlachetnych,
Figurki, statuetki z metali nieszlachetnych, Figurki wykonane z brązu będące dziełami sztuki, Figurki wykonane
z brązu, Figurki z metali nieszlachetnych będące dziełami
sztuki, Figurki z metali nieszlachetnych, Figurki z metali
pospolitych, Figurki ze stopów łatwotopliwych (stop cyny
z ołowiem), Figury z metali pospolitych, Kolumny na trofea wykonane z metali nieszlachetnych, 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria, Przyrządy do mierzenia czasu,
Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], Wyroby
biżuteryjne, Pozostałe artykuły z metali szlachetnych oraz
kamieni szlachetnych i ich imitacje, Kamienie szlachetne,
perły, metale szlachetne i ich imitacje, 16 Oleodruki, Odbitki sitodrukowe, Odbitki artystyczne graficzne, Obrazy
[malarstwo], oprawione lub nie, Obrazy i zdjęcia, Obrazy, Makiety architektoniczne, Litograficzne dzieła sztuki,
Grawiury [litografia], Figurki z papieru, Figurki wykonane
z tektury, Figurki wykonane z papieru, Figurki [statuetki]
z papieru mâché, Drukowane reprodukcje obrazów, Dekoracje ścienne 3D wykonane z tektury, Dekoracje ścienne 3D wykonane z papieru, Akwarele [skończony obraz],
Akwarele [skończone obrazy], Akwarele, Akwaforty [grafika], Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
Czasopisma z plakatami, Książki z plakatami, Oprawione
plakaty, Plakaty reklamowe, Plakaty wykonane z papieru,
Plakaty z kartonu, Plakaty z papieru, Reprodukcje fotograficzne, Ramki i stojaki do fotografii, Pudełka do przechowywania fotografii, Podpisane fotografie, Fotografie
[wydrukowane], 19 Figury z betonu, Figury marmurowe,
Figurki z marmuru, Figurki z kamienia, Figurki z betonu,
Dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, Dekoracje wykonane z kamienia, Betonowe rzeźby,
20 Dzieła sztuki z ambroidu, Dekoracyjne płyty ścienne
[meble] nietekstylne, Dekoracje wiszące [ozdoby], Dekoracje ścienne 3D wykonane z drewna, Dzieła sztuki z bursztynu, Dzieła sztuki z bambusa, Dzieła sztuki z drewna,
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Dzieła sztuki z korka, Dzieła sztuki z łupiny orzecha, Dzieła sztuki ze słomy,
Dzwonki wiatrowe [dekoracja], Dzwonki wietrzne, Figurki
drewniane, Figurki miniaturowe [z tworzyw sztucznych],
Figurki wykonane z cementu gipsowego, Figurki wykonane z gipsu, Figurki wykonane z pochodnych gipsu, Figurki
wykonane z tworzyw sztucznych, Figurki wykonane z żywicy drzewnej, Figurki z drewna, Figurki z kości, Figurki
z kości słoniowej, Figurki z ratanu, Figurki z wosku, Figurki z żywicy, Figurki z żywicy odlewane na zimno, Figury
drewniane, Figury odlewane z tworzyw sztucznych, Figury z tworzyw sztucznych, Figury z wosku, Kościane figurki,
Kościane rzeźby, Krucyfiksy z drewna, wosku, gipsu lub
tworzyw sztucznych, inne niż biżuteria, 21 Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Statuetki, figurki,
tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak
porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi aukcyjne, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej dotyczące
dzieł sztuki, obiektów kolekcjonerskich, dzieł rzemiosła
artystycznego, produktów rzemieślniczych, mebli i antyków, 41 Usługi galerii sztuki świadczone on-line za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, Usługi galerii
sztuki.

Nr ZT20/2021

524075
(220) 2021 02 04
POLSKIE MIĘSO I WĘDLINY ŁUKOSZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chybie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZŁOTY KURCZAK Łukosz TRUST 4 FOOD
(210)
(731)

(531)

03.07.03, 03.07.24, 25.01.05, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Drób, Drób gotowany, Pieczony drób, Drób,
nieżywy, Ekstrakty drobiowe, Potrawy gotowe na bazie drobiu, Gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, Hamburgery z kurczaka, Kawałki kurczaka, Kawałki kurczaka do kanapek, Kiełbasy z kurczaka, Krokiety z kurczaka, Kurczak, Kurczak
gotowany, Kurczak liofilizowany, Kurczak smażony, Kurczak
teriyaki, Nuggetsy z kurczaka [małe kawałki kurczaka w panierce], Pasztet z kurczaka, Mus z kurczaka, Mrożone posiłki
składające się głównie z kurczaka, Pieczony kurczak, Przystawki mrożone składające się głównie z kurczaka, Pulpety
z kurczaka, Sałatka z kurczaka, Skrzydełka kurczaka, Suszone
mięso kurczaka, Szarpany kurczak, Udka z kurczaka, Świeży
kurczak, Ugotowane posiłki składające się głównie z kurczaka, Wywar z kurczaka.
524260
(220) 2021 02 05
EIFFAGE IMMOBILIER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kocham Pragę
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 9 Materiały w formie elektronicznej, w szczególności: publikacje, teksty, obrazy i prezentacje multimedialne
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, foto-
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grafie, reprodukcje graficzne, Notesy elektroniczne, Mobilne
aplikacje, Aplikacje mobilne na telefon, Edukacyjne aplikacje
mobilne, Aplikacje internetowe, Kupony mobilne do pobrania, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie
do użytku w urządzeniach mobilnych, Oprogramowanie
umożliwiające bezprzewodową komunikację pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, w tym pomiędzy komputerami, serwerami, laptopami, palmtopami, telefonami
komórkowymi, telefonami bezprzewodowymi, smartfonami, wideofonami oraz innymi bezprzewodowymi urządzeniami elektronicznymi, Oprogramowanie komputerowe
do odbierania, nagrywania, zapisywania, synchronizacji,
przetwarzania, przechowywania, odtwarzania i transmisji informacji, danych, dźwięków i obrazów, Oprogramowanie
umożliwiające połączenie on-line z portalami internetowymi
i bazami danych, Oprogramowanie umożliwiające transfer
danych i oprogramowania pomiędzy różnymi urządzeniami
elektronicznymi, Oprogramowanie służące do lokalizacji
użytkowników, określania ich preferencji na podstawie zebranych wcześniej danych, komunikowania ich ze sobą
oraz do synchronizacji i transmisji treści reklamowych oraz
informacji związanych z wydarzeniami kulturalnymi i towarzyskimi, mapami, nawigacją, ruchem ulicznym i pogodą
do ich urządzeń i przyrządów bezprzewodowych, Elektroniczne i magnetyczne nośniki danych, w tym płyty (dyski)
CD i DVD, pamięci USB/pendrive’y, karty pamięci i dyski zewnętrzne, Kody telematyczne, kody QR, Karty kodowane
magnetycznie, 16 Materiały drukowane, w tym papierowe
materiały reklamowe, szkoleniowe i instruktażowe, książki,
podręczniki, czasopisma, biuletyny, magazyny ilustrowane
(periodyki), publikacje, prospekty, foldery, prezentacje, broszury, ulotki, katalogi, kartoteki, kalendarze, albumy, atlasy,
rejestry, indeksy, raporty, skorowidze, bilbordy, afisze, plakaty,
drukowane repertuary i rozkłady godzinowe, druki zawiadomień i zaproszeń, bilety, bony i kupony, Wizytówki, karty
nie kodowane magnetycznie, 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, Karty niekodowane magnetycznie, 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, 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, Torby i materiały do pakowania z papieru i/lub tworzyw sztucznych, 20 Wieszaki na klucze, meble nadmuchiwane, poduszki nadmuchiwane, balony reklamowe nadmuchiwane, obiekty nadmuchiwane do celów reklamowych,
Nie ujęte w innych klasach elementy wystroju wnętrz i artykuły dekoracyjne wykonane z drewna, korka, trzciny, wikliny,
rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw
sztucznych, Artykuły reklamowe i promocyjne w postaci
statuetek, figurek, dzieł sztuki, ozdób, dekoracji, biżuterii i naczyń wykonanych z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych i/lub takie artykuły wykonane przez połączenie ze sobą
dwóch lub więcej wymienionych wyżej rodzajów materiałów, 35 Usługi w zakresie public relations, Usługi w zakresie
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zarządzania i administrowania działalnością gospodarczą
z uwzględnieniem zasad CSR (społecznej działalności biznesu), Usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży świadczone za pośrednictwem Internetu, sieci telekomunikacyjnych, sieci radiowych oraz innych sieci umożliwiających bezprzewodową komunikację pomiędzy różnymi
urządzeniami elektronicznymi, Usługi w zakresie reklamy,
marketingu i promocji sprzedaży świadczone za pośrednictwem portali internetowych i mediów społecznościowych,
Usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży
świadczone przy wykorzystaniu kodów telematycznych i kodów QR, Pośrednictwo w udostępnianiu odbiorcom kodów
telematycznych i kodów QR usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży świadczone za pośrednictwem
radia, telewizji i prasy i/lub z wykorzystaniem bilbordów, afiszy, plakatów, neonów, flag i transparentów, Reklama mobilna na pojazdach, Usługi w zakresie opracowywania i publikowania tekstów i materiałów reklamowych, Usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci
próbek, ulotek, katalogów, prospektów i broszur, Usługi
w zakresie organizowania wystaw, targów, loterii, zawodów
i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych, Usługi
polegające na świadczeniu pomocy w prowadzeniu działalności handlowej i gospodarczej oraz w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Usługi w zakresie zarządzania w działalności
handlowej i gospodarczej, Usługi w zakresie administrowania działalnością handlową i gospodarczą, Usługi w zakresie
dostarczania informacji handlowych do osób trzecich, Usługi
w zakresie udostępniania miejsca na stronach internetowych
zawierających reklamy promujące przedsiębiorstwa, towary
i usługi osób trzecich, Usługi w zakresie udostępniania miejsca na stronach internetowych, na których użytkownicy
mogą wystawiać towary i/lub usługi na sprzedaż i dokonywać zakupów towarów i/lub usług oferowanych przez innych, Usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej,
Usługi w zakresie rynkowych badań statystycznych, Usługi
w zakresie badań rynkowych służących określaniu rynkowych preferencji odbiorców, Prace biurowe, Usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi zgromadzonymi
na serwerach, w pamięci komputerów oraz w pamięci bezprzewodowych urządzeń elektronicznych, Usługi w zakresie
wyszukiwania danych i informacji w plikach komputerowych, Usługi w zakresie wyszukiwania danych i informacji
za pośrednictwem Internetu i sieci bezprzewodowych, Usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz
danych oraz sortowania, systematyzacji i wyszukiwania danych w komputerowych bazach danych, Usługi w zakresie
księgowości i rachunkowości, w tym usługi w tym zakresie
świadczone on-line, Usługi informacyjne i doradcze w zakresie wszystkich wymienionych wyżej usług, 36 Usługi deweloperskie, polegające na pośredniczeniu w pozyskiwaniu
gruntów pod inwestycje budowlane oraz w zawieraniu
umów sprzedaży, najmu i/lub dzierżawy obiektów i lokali
mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz obiektów
użyteczności publicznej, przeznaczonych do sprzedaży, wynajęcia lub wydzierżawienia, Usługi w zakresie finansowania
przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie
i/lub przygotowaniu do użytku obiektów i lokali mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej, Usługi doradcze i usługi pośrednictwa w sprawach dotyczących kupna, sprzedaży, zamiany, wynajmu i/lub
dzierżawy nieruchomości, Usługi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, Usługi doradcze w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami,
Usługi w zakresie wyceny nieruchomości, Usługi doradztwa
finansowego w zakresie ustanawiania hipotek, uzyskiwania
kredytów hipotecznych i zawierania umów kredytowych,

18

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Usługi polegające na kredytowaniu inwestycji budowlanych
oraz na tworzeniu funduszów budownictwa mieszkaniowego, Usługi maklerskie w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, Usługi w zakresie kupna,
sprzedaży, zamiany, dzierżawy i najmu nieruchomości, Usługi w zakresie organizacji, prowadzenia i obsługi wydarzeń
mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne,
Organizacja zbiórek charytatywnych, Usługi w zakresie sponsorowania finansowego, Usługi w zakresie sponsorowania
i patronatu finansowego, Usługi w zakresie sponsorowania
imprez o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub rozrywkowym, Usługi informacyjne i doradcze w zakresie wszystkich wymienionych wyżej usług, 37 Usługi polegające
na uzbrajaniu terenu pod inwestycje budowlane, Usługi polegające na rozbiórce i burzeniu obiektów budowlanych
w celu pozyskania gruntów pod inwestycje budowlane,
Usługi deweloperskie polegające na prowadzeniu prac budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych w odniesieniu do wszelkiego rodzaju nieruchomości, w tym: obiektów
i lokali mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz
obiektów użyteczności publicznej przeznaczonych do sprzedaży, wynajęcia lub wydzierżawienia, Usługi w zakresie tynkowania, Usługi malarskie, Usługi w zakresie konserwacji, restauracji, odnawiania i zabezpieczania dzieł sztuki, Usługi
w zakresie nadzoru budowlanego nad przedsięwzięciami
inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu do użytku wszelkiego rodzaju nieruchomości, w tym:
obiektów i lokali mieszkalnych, biurowych i przemysłowych
oraz obiektów użyteczności publicznej, Usługi ogólnobudowlane oraz usługi konstrukcyjne, montażowe, wykończeniowe, naprawcze, remontowe, restauratorskie i konserwacyjne w dziedzinie budownictwa, Usługi w zakresie budowania kompleksów handlowych, kompleksów przemysłowych
oraz osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, Usługi
w zakresie budownictwa „pod klucz”, Usługi w zakresie wykonywania wszelkich instalacji budowlanych, w tym: instalacji centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, grzewczych,
klimatyzacyjnych, elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych, Usługi polegające na wykonywaniu konstrukcji
i pokryć dachowych, Usługi polegające na wykonywaniu robót ziemnych i nawierzchniowych, Usługi informacyjne dotyczące robót budowlanych oraz robót konstrukcyjnych,
montażowych, wykończeniowych, naprawczych, remontowych, restauracyjnych, konserwacyjnych i instalacyjnych
w dziedzinie budownictwa, Usługi informacyjne i doradcze
w zakresie wszystkich wymienionych wyżej usług, 41 Usługi
z zakresu kultury, edukacji i rozrywki, Usługi w zakresie organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym, edukacyjnym
lub rozrywkowym, Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia imprez o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub rozrywkowym, Usługi w zakresie udzielania informacji o wydarzeniach i imprezach kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych oraz rezerwacji miejsc na te imprezy i wydarzenia,
Usługi w zakresie organizacji, prowadzenia i obsługi zjazdów,
kongresów, konferencji, sympozjów, seminariów i szkoleń,
Usługi w zakresie organizowania wystaw, loterii, zawodów
i konkursów o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub
rozrywkowym, Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia
zajęć, konkursów i wystaw o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub rozrywkowym, Usługi w zakresie organizacji
i prowadzenia wystaw o charakterze artystycznym, Usługi
muzeów, Usługi w zakresie udostępniania obiektów muzealnych, Usługi w zakresie udostępniania pomieszczeń i sprzętu
muzealnego, Usługi w zakresie wystaw muzealnych, w tym
wystaw stałych i czasowych, Usługi kustoszy muzealnych,
przewodników muzealnych i animatorów kultury, Usługi artystów plastyków i twórców graffiti, Usługi artystów malarzy,
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Usługi w zakresie artystycznego malowania murali, Usługi
redaktorskie i wydawnicze, Usługi w zakresie publikowania
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Usługi w zakresie publikacji książek, czasopism, broszur, ulotek i materiałów informacyjnych, edukacyjnych i instruktażowych, Usługi w zakresie dystrybucji książek, czasopism, broszur, ulotek i materiałów informacyjnych, edukacyjnych i instruktażowych, Usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych wyżej usług, 42 Usługi architektów i biur
projektowych, Usługi projektowe w dziedzinie urbanistyki
i budownictwa, Usługi projektowe w dziedzinie architektury,
w tym również architektury wnętrz i architektury przestrzeni,
Usługi projektowe w zakresie dekoracji i wyposażenia
wnętrz, Usługi artystów grafików, Usługi w zakresie grafiki artystycznej, Usługi projektowe dotyczące planowania kompleksów handlowych, kompleksów przemysłowych oraz
osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, Usługi w zakresie technicznego doradztwa budowlanego, Usługi polegające na prowadzeniu prac badawczych i rozwojowych w zakresie zagospodarowania przestrzeni, Usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska, Usługi w zakresie prowadzenia
pomiarów geodezyjnych oraz pomiarów gruntu, Usługi polegające na wykonywaniu badań, ekspertyz, opinii i analiz
technicznych w zakresie budownictwa, urbanistyki i architektury, Usługi w zakresie projektowania stron internetowych, sklepów internetowych i aplikacji internetowych, Usługi w zakresie hostingu aplikacji mobilnych, Usługi w zakresie
projektowania i opracowywania oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, Usługi informacyjne i doradcze
w zakresie wszystkich wymienionych wyżej usług.
(210) 524310
(220) 2021 02 07
(731) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska
(540) (znak słowny)
(540) ANTIC STONE
(510), (511) 19 Niemetalowe materiały budowlane w tym
betonowa kostka brukowa, betonowe płyty ażurowe, betonowe płyty chodnikowe i tarasowe.
(210) 524312
(220) 2021 02 07
(731) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska
(540) (znak słowny)
(540) TALUS
(510), (511) 19 Niemetalowe materiały budowlane w tym
betonowa kostka brukowa, betonowe płyty ażurowe, betonowe płyty chodnikowe i tarasowe.
(210) 524314
(220) 2021 02 07
(731) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska
(540) (znak słowny)
(540) ANCIENT BRICK
(510), (511) 19 Niemetalowe materiały budowlane w tym
betonowa kostka brukowa, betonowe płyty ażurowe, betonowe płyty chodnikowe i tarasowe.
(210) 524318
(220) 2021 02 07
(731) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska
(540) (znak słowny)
(540) QUADRATUM
(510), (511) 19 Niemetalowe materiały budowlane w tym
betonowa kostka brukowa, betonowe płyty ażurowe, betonowe płyty chodnikowe i tarasowe.
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524378
(220) 2021 02 08
UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Luxury CREAM FUDGE

(210)
(731)
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-barów, barów przekąskowych, barów samoobsługowych,
stołówek, przenośnych placówek gastronomicznych, kawiarni,
kafeterii, cukierni, winiarni, Usługi w zakresie przygotowywania
oraz dostarczania potraw i napojów, Usługi cateringowe, Usługi
w zakresie przygotowywania dań na wynos, Usługi w zakresie
prowadzenia hoteli, moteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych, Usługi w zakresie prowadzenia ośrodków SPA, ośrodków kempingowych, Wynajmowanie sal na urządzanie imprez
okolicznościowych, Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanej zastawy stołowej.
524437
(220) 2021 02 09
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bakoma BOTANICALS PROSTY SKŁAD
(210)
(731)

(531)

03.04.01, 03.04.02, 25.07.17, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.06,
26.01.18, 26.01.19, 27.05.01, 29.01.13, 28.01
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Słodycze, Cukierki, Batoniki.
524391
(220) 2021 02 08
EUROSMILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEN SUSHI restaurant

(210)
(731)

(531)

03.13.05, 05.07.13, 05.13.06, 05.13.25, 25.01.15, 27.05.01,
26.01.18, 29.01.15
(510), (511) 29 Produkty mleczarskie, w szczególności jogurty, desery jogurtowe, jogurty kremowe, jogurty smakowe, napoje jogurtowe, jogurty nisko-tłuszczowe, Wegetariańskie i wegańskie zamienniki i substytuty produktów
mleczarskich.
524439
(220) 2021 02 09
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bakoma BOTANICALS PROSTY SKŁAD
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi w zakresie prowadzenia punktów
sprzedaży hurtowej i detalicznej żywności i potraw gotowych,
zwłaszcza sushi, oraz napoi, w tym poprzez Internet, Doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
franchisingu, Handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, Usługi doradcze i pomoc w zakresie zakładania przedsiębiorstw franchisingowych, Doradztwo w zakresie zarządzania
przedsiębiorstwami na zasadach franchisingu, Administrowanie
działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, Pomoc
w zarządzaniu i organizowaniu przedsiębiorstw zarządzanych
na zasadach franchisingu, Porady odnośnie prowadzenia firm
w ramach franchisingu, Pomoc w zarządzaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie hoteli, pensjonatów,
domów wypoczynkowych, ośrodków SPA, kawiarni, kafeterii,
restauracji, firm dostarczających potrawy i napojów, świadczących usługi cateringowe, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje w ramach
jednej sieci, Usługi w zakresie prowadzenia restauracji, restauracji samoobsługowych, barów, barów szybkiej obsługi, snack-

(531)

05.13.25, 05.05.19, 05.07.09, 25.01.15, 26.01.18, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 29 Produkty mleczarskie, w szczególności jogurty, desery jogurtowe, jogurty kremowe, jogurty smakowe, napoje jogurtowe, jogurty nisko-tłuszczowe, Wegetariańskie i wegańskie zamienniki i substytuty produktów
mleczarskich.
(210)
(731)

524442
(220) 2021 02 09
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bakoma BOTANICALS PROSTY SKŁAD

(531) 05.13.25, 05.07.08, 05.07.09, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Produkty mleczarskie, w szczególności jogurty, desery jogurtowe, jogurty kremowe, jogurty smakowe, napoje jogurtowe, jogurty nisko-tłuszczowe, Wegetariańskie i wegańskie zamienniki i substytuty produktów
mleczarskich.
524504
(220) 2021 02 10
WARRIOR PASSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RMHD REAL MOTION HYPER DETAILS

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Komputerowe oprogramowanie graficzne, Pobieralne gry komputerowe, Interaktywne multimedialne programy komputerowe, Grafiki
komputerowe do pobrania, Aplikacje komputerowe do pobrania, Programy komputerowe do obsługi gier, 28 Figurki
[modele w zmniejszonej skali], Zabawki [figurki] akcji, Futerały na figurki akcji, Figurki zabawkowe do kolekcjonowania,
Figurki zabawkowe z ruchomymi elementami, Figurki oddające szczegóły anatomiczne, 35 Sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż w systemie on-line, import, eksport:
programów komputerowych, komputerowego oprogramowania graficznego, pobieralnych gier komputerowych, interaktywnych multimedialnych programów komputerowych,
grafik komputerowych do pobrania, aplikacji komputerowych do pobrania, programów komputerowych do obsługi
gier, figurek [modeli w zmniejszonej skali], zabawek [figurek] akcji, futerałów na figurki akcji, figurek zabawkowych
do kolekcjonowania, figurek zabawkowych z ruchomymi
elementami, figurek oddających szczegóły anatomiczne,
Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo specjalistyczne
w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie
zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, Do-

Nr ZT20/2021

radztwo biznesowe, Konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, Konsultacje i pomoc w zakresie marketingu i promocji,
Planowanie strategii marketingowych, Reklama i marketing,
Doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności
marketingowej, 41 Usługi w zakresie interaktywnych gier
komputerowych, Gry oferowane w systemie on-line z sieci
komputerowej, Udostępnianie gier komputerowych on-line,
Szkolenia komputerowe, Udzielanie informacji edukacyjnych
on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem
Internetu, Edukacja on-line z komputerowej bazy danych
lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Udostępnianie
z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, Usługi rozrywkowe oferowane
w systemie on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, Usługi w zakresie szkoleń komputerowych, Szkolenia w zakresie technik komputerowych, Udostępnianie
informacji na temat rozrywki za pośrednictwem sieci komputerowych.
524509
(220) 2021 02 10
EIFFAGE IMMOBILIER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Atmo
(510), (511) 9 Materiały w formie elektronicznej, w szczególności: publikacje, teksty, obrazy i prezentacje multimedialne
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, reprodukcje graficzne, Notesy elektroniczne,
Mobilne aplikacje, Aplikacje mobilne na telefon, Edukacyjne
aplikacje mobilne, Aplikacje internetowe, Kupony mobilne
do pobrania, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie do użytku w urządzeniach) mobilnych, Oprogramowanie umożliwiające bezprzewodową komunikację pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, w tym pomiędzy komputerami, serwerami, laptopami, palmtopami,
telefonami komórkowymi, telefonami bezprzewodowymi,
smartfonami, wideofonami oraz innymi bezprzewodowymi
urządzeniami elektronicznymi, Oprogramowanie komputerowe do odbierania, nagrywania, zapisywania, synchronizacji, przetwarzania, przechowywania, odtwarzania i transmisji informacji, danych, dźwięków i obrazów, Oprogramowanie umożliwiające połączenie on-line z portalami internetowymi i bazami danych, Oprogramowanie umożliwiające
transfer danych i oprogramowania pomiędzy różnymi
urządzeniami elektronicznymi, Oprogramowanie służące
do lokalizacji użytkowników, określania ich preferencji
na podstawie zebranych wcześniej danych, komunikowania
ich ze sobą oraz do synchronizacji i transmisji treści reklamowych oraz informacji związanych z wydarzeniami kulturalnymi i towarzyskimi, mapami, nawigacją, ruchem ulicznym
i pogodą do ich urządzeń i przyrządów bezprzewodowych,
Elektroniczne i magnetyczne nośniki danych, w tym płyty
(dyski) CD i DVD, pamięci USB/pendrive’y, karty pamięci
i dyski zewnętrzne, Kody telematyczne, kody QR, Karty kodowane magnetycznie, 16 Materiały drukowane, w tym papierowe materiały reklamowe, szkoleniowe i instruktażowe,
książki, podręczniki, czasopisma, biuletyny, magazyny ilustrowane (periodyki), publikacje, prospekty, foldery, prezentacje, broszury, ulotki, katalogi, kartoteki, kalendarze, albumy,
atlasy, rejestry, indeksy, raporty, skorowidze, bilbordy, afisze,
(210)
(731)
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plakaty, drukowane repertuary i rozkłady godzinowe, druki
zawiadomień i zaproszeń, bilety, bony i kupony, Wizytówki,
karty nie kodowane magnetycznie, 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,
Karty niekodowane magnetycznie, 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, 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, Torby i materiały do pakowania
z papieru i/lub tworzyw sztucznych, 20 Wieszaki na klucze,
meble nadmuchiwane, poduszki nadmuchiwane, balony
reklamowe nadmuchiwane, obiekty nadmuchiwane do celów reklamowych, Nie ujęte w innych klasach elementy wystroju wnętrz i artykuły dekoracyjne wykonane z drewna,
korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu,
muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych
surowców lub z tworzyw sztucznych, Artykuły reklamowe
i promocyjne w postaci statuetek, figurek, dzieł sztuki,
ozdób, dekoracji, biżuterii i naczyń wykonanych z drewna,
korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu,
muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych
surowców lub z tworzyw sztucznych i/lub takie artykuły
wykonane przez połączenie ze sobą dwóch lub więcej wymienionych wyżej rodzajów materiałów, 35 Usługi w zakresie public relations, Usługi w zakresie zarządzania i administrowania działalnością gospodarczą z uwzględnieniem zasad CSR (społecznej działalności biznesu), Usługi w zakresie
reklamy, marketingu i promocji sprzedaży świadczone
za pośrednictwem Internetu, sieci telekomunikacyjnych,
sieci radiowych oraz innych sieci umożliwiających bezprzewodową komunikację pomiędzy różnymi urządzeniami
elektronicznymi, Usługi w zakresie reklamy, marketingu
i promocji sprzedaży świadczone za pośrednictwem portali
internetowych i mediów społecznościowych, Usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży świadczone przy wykorzystaniu kodów telematycznych i kodów QR,
Pośrednictwo w udostępnianiu odbiorcom kodów telematycznych i kodów QR usługi w zakresie reklamy, marketingu
i promocji sprzedaży świadczone za pośrednictwem radia,
telewizji i prasy i/lub z wykorzystaniem bilbordów, afiszy,
plakatów, neonów, flag i transparentów, Reklama mobilna
na pojazdach, Usługi w zakresie opracowywania i publikowania tekstów i materiałów reklamowych, Usługi w zakresie
rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci próbek, ulotek, katalogów, prospektów i broszur, Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów, loterii, zawodów
i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych, Usługi
polegające na świadczeniu pomocy w prowadzeniu działalności handlowej i gospodarczej oraz w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Usługi w zakresie zarządzania w działalności
handlowej i gospodarczej, Usługi w zakresie administrowania działalnością handlową i gospodarczą, Usługi w zakresie
dostarczania informacji handlowych do osób trzecich, Usługi w zakresie udostępniania miejsca na stronach internetowych zawierających reklamy promujące przedsiębiorstwa,
towary i usługi osób trzecich, Usługi w zakresie udostępniania miejsca na stronach internetowych, na których użytkow-
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nicy mogą wystawiać towary i/lub usługi na sprzedaż i dokonywać zakupów towarów i/lub usług oferowanych przez
innych, Usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej,
Usługi w zakresie rynkowych badań statystycznych, Usługi
w zakresie badań rynkowych służących określaniu rynkowych preferencji odbiorców, Prace biurowe, Usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi zgromadzonymi
na serwerach, w pamięci komputerów oraz w pamięci bezprzewodowych urządzeń elektronicznych, Usługi w zakresie wyszukiwania danych i informacji w plikach komputerowych, Usługi w zakresie wyszukiwania danych i informacji
za pośrednictwem Internetu i sieci bezprzewodowych,
Usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych
baz danych oraz sortowania, systematyzacji i wyszukiwania
danych w komputerowych bazach danych, Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, w tym usługi w tym zakresie świadczone on-line, Usługi informacyjne i doradcze
w zakresie wszystkich wymienionych wyżej usług, 36 Usługi
deweloperskie, polegające na pośredniczeniu w pozyskiwaniu gruntów pod inwestycje budowlane oraz w zawieraniu
umów sprzedaży, najmu i/lub dzierżawy obiektów i lokali
mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz obiektów
użyteczności publicznej, przeznaczonych do sprzedaży, wynajęcia lub wydzierżawienia, Usługi w zakresie finansowania
przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie
i/lub przygotowaniu do użytku obiektów i lokali mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej, Usługi doradcze i usługi pośrednictwa
w sprawach dotyczących kupna, sprzedaży, zamiany, wynajmu i/lub dzierżawy nieruchomości, Usługi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, Usługi doradcze w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, Usługi w zakresie wyceny nieruchomości, Usługi doradztwa finansowego w zakresie ustanawiania hipotek,
uzyskiwania kredytów hipotecznych i zawierania umów
kredytowych, Usługi polegające na kredytowaniu inwestycji
budowlanych oraz na tworzeniu funduszów budownictwa
mieszkaniowego, Usługi maklerskie w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, Usługi
w zakresie kupna, sprzedaży, zamiany, dzierżawy i najmu
nieruchomości, Usługi w zakresie organizacji, prowadzenia
i obsługi wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy
na cele charytatywne, Organizacja zbiórek charytatywnych,
Usługi w zakresie sponsorowania finansowego, Usługi w zakresie sponsorowania i patronatu finansowego, Usługi w zakresie sponsorowania imprez o charakterze kulturalnym,
edukacyjnym lub rozrywkowym, Usługi informacyjne i doradcze w zakresie wszystkich wymienionych wyżej usług,
37 Usługi polegające na uzbrajaniu terenu pod inwestycje
budowlane, Usługi polegające na rozbiórce i burzeniu
obiektów budowlanych w celu pozyskania gruntów pod inwestycje budowlane, Usługi deweloperskie polegające
na prowadzeniu prac budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych w odniesieniu do wszelkiego rodzaju nieruchomości, w tym: obiektów i lokali mieszkalnych, biurowych
i przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej
przeznaczonych do sprzedaży, wynajęcia lub wydzierżawienia, Usługi w zakresie tynkowania, Usługi malarskie, Usługi
w zakresie konserwacji, restauracji, odnawiania i zabezpieczania dzieł sztuki, Usługi w zakresie nadzoru budowlanego
nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi
na budowie i/lub przygotowaniu do użytku wszelkiego rodzaju nieruchomości, w tym: obiektów i lokali mieszkalnych,
biurowych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności
publicznej, Usługi ogólnobudowlane oraz usługi konstrukcyjne, montażowe, wykończeniowe, naprawcze, remontowe, restauratorskie i konserwacyjne w dziedzinie budownic-
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twa, Usługi w zakresie budowania kompleksów handlowych, kompleksów przemysłowych oraz osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, Usługi w zakresie budownictwa
„pod klucz”, Usługi w zakresie wykonywania wszelkich instalacji budowlanych, w tym: instalacji centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych, Usługi polegające na wykonywaniu konstrukcji i pokryć dachowych,
Usługi polegające na wykonywaniu robót ziemnych i nawierzchniowych, Usługi informacyjne dotyczące robót budowlanych oraz robót konstrukcyjnych, montażowych, wykończeniowych, naprawczych, remontowych, restauracyjnych, konserwacyjnych i instalacyjnych w dziedzinie budownictwa, Usługi informacyjne i doradcze w zakresie
wszystkich wymienionych wyżej usług, 41 Usługi z zakresu
kultury, edukacji i rozrywki, Usługi w zakresie organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub rozrywkowym, Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia imprez
o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub rozrywkowym,
Usługi w zakresie udzielania informacji o wydarzeniach i imprezach kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych oraz
rezerwacji miejsc na te imprezy i wydarzenia, Usługi w zakresie organizacji, prowadzenia i obsługi zjazdów, kongresów, konferencji, sympozjów, seminariów i szkoleń, Usługi
w zakresie organizowania wystaw, loterii, zawodów i konkursów o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub rozrywkowym, Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć, konkursów i wystaw o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub rozrywkowym, Usługi w zakresie organizacji
i prowadzenia wystaw o charakterze artystycznym, Usługi
muzeów, Usługi w zakresie udostępniania obiektów muzealnych, Usługi w zakresie udostępniania pomieszczeń
i sprzętu muzealnego, Usługi w zakresie wystaw muzealnych, w tym wystaw stałych i czasowych, Usługi kustoszy
muzealnych, przewodników muzealnych i animatorów kultury, Usługi artystów plastyków i twórców graffiti, Usługi artystów malarzy, Usługi w zakresie artystycznego malowania
murali, Usługi redaktorskie i wydawnicze, Usługi w zakresie
publikowania tekstów, innych niż teksty reklamowe, Usługi
w zakresie publikacji książek, czasopism, broszur, ulotek
i materiałów informacyjnych, edukacyjnych i instruktażowych, Usługi w zakresie dystrybucji książek, czasopism, broszur, ulotek i materiałów informacyjnych, edukacyjnych i instruktażowych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych wyżej usług,
42 Usługi architektów i biur projektowych, Usługi projektowe w dziedzinie urbanistyki i budownictwa, Usługi projektowe w dziedzinie architektury, w tym również architektury
wnętrz i architektury przestrzeni, Usługi projektowe w zakresie dekoracji i wyposażenia wnętrz, Usługi artystów grafików, Usługi w zakresie grafiki artystycznej, Usługi projektowe
dotyczące planowania kompleksów handlowych, kompleksów przemysłowych oraz osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, Usługi w zakresie technicznego doradztwa budowlanego, Usługi polegające na prowadzeniu prac badawczych
i rozwojowych w zakresie zagospodarowania przestrzeni,
Usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska, Usługi w zakresie prowadzenia pomiarów geodezyjnych oraz pomiarów
gruntu, Usługi polegające na wykonywaniu badań, ekspertyz,
opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, urbanistyki i architektury, Usługi w zakresie projektowania stron internetowych, sklepów internetowych i aplikacji internetowych,
Usługi w zakresie hostingu aplikacji mobilnych, Usługi w zakresie projektowania i opracowywania oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, Usługi informacyjne i doradcze
w zakresie wszystkich wymienionych wyżej usług.
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524617
(220) 2021 02 14
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOŚ BANK EKOfaktoring

(210)
(731)

(531)

05.03.13, 05.03.14, 26.01.01, 26.01.15, 26.04.02, 26.04.06,
26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Faktoring, Usługi bankowe, Usługi finansowe, Bankowość internetowa, Bankowość mobilna, w szczególności dostępna na urządzeniach przenośnych, takich jak
smartfony lub tablety, Skomputeryzowane usługi finansowe,
Świadczenie usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, Wycena finansowa,
Usługi w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, Usługi w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, Usługi w zakresie elektronicznego transferu kapitału, Usługi pośrednictwa
finansowego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych
i komputerowych, Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,
Udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, Udzielanie
poręczeń, Otwieranie akredytyw, Obsługa płatności handlu
elektronicznego, Usługi płatności elektronicznych, w tym
elektroniczne wytwarzanie i transmisja rachunków z danymi
dotyczącymi płatności, Obsługa płatności bezgotówkowych,
Usługi leasingu, Ściąganie należności/wierzytelności, Elektroniczny transfer środków finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, Usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków finansowych/pieniężnych i transakcji
on-line, Obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez
otwartą platformę elektroniczną, Doradztwo w sprawach
finansowych, Informacje finansowe, Zarządzenie finansami,
Wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, Analiza
finansowa i doradztwo, Usługi doradcze dotyczące wszystkich powyższych usług, informacja o powyższych usługach.
524633
(220) 2021 02 12
ANCORA SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ancora systems
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 2 Powłoki, Powłoki odporne na korozję, Powłoki zabezpieczające przed rdzą, 6 Metalowe materiały
i elementy budowlane i konstrukcyjne, Zbiorniki metalowe, Metalowe zbiorniki na wodę, Metalowe zbiorniki
do przechowywania cieczy, Metalowe zbiorniki na wodę
pitną, Przemysłowe metalowe zbiorniki na wodę, 11 Filtry
do uzdatniania wody, Filtry do wody, Filtry do oczyszczalników wody, Filtry do oczyszczania wody, Filtry do wody
pitnej, Filtry do wody do użytku przemysłowego, Urządzenia do dezynfekcji, Urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji
i odkażania, 17 Powłoki izolacyjne, Powłoki przemysłowe
[izolacyjne], 35 Organizowanie targów i wystaw, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Rachunkowość, księgowość i audyt, 37 Konserwacja instalacji do zaopatrywania
w wodę, Naprawa urządzeń do oczyszczania wody, Odna-
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wianie instalacji wodno-kanalizacyjnych, Usługi dezynfekcji, Wznoszenie budynków i innych konstrukcji, Naprawcze
roboty budowlane, Budowa nieruchomości mieszkalnych,
39 Wynajem samochodów, Usługi taksówek, 40 Usługi
produkcji i wykańczania metali, Obróbka metali, Obróbka
cieplna powierzchni metali, 41 Organizowanie kongresów
edukacyjnych, 42 Badania naukowe, Badania naukowe dotyczące chemii, Badania naukowe i przemysłowe, Badania
techniczne, Usługi badawczo-rozwojowe, Prace badawczo-rozwojowe nad produktami, Prace badawczo-rozwojowe
nad nowymi produktami, Badania laboratoryjne, Badania
laboratoryjne w dziedzinie chemii.
524635
(220) 2021 02 12
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RACZ WAŚĆ BRAĆ
(510), (511) 32 Piwo, Napoje piwne, Napoje bezalkoholowe, 35 Reklama i promocja sprzedaży za pośrednictwem
mediów elektronicznych oraz w środkach masowego
przekazu, Organizowanie imprez dla celów reklamowych
i/lub promocyjnych, Informacja o imprezach promocyjnych i handlowych.
(210)
(731)

524637
(220) 2021 02 12
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Hoppy by Carlsberg
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy do nagrywania,
transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu
lub danych, Nagrane media i media do pobrania, Oprogramowanie komputerowe, Komputerowe bazy danych,
Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Oprogramowanie, Oprogramowanie gier, Aplikacje biurowe
i biznesowe, Oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, Oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, 32 Piwo, Napoje piwne, Napoje
bezalkoholowe, 35 Promocja sprzedaży, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
Kampanie marketingowe, Organizacja i przeprowadzanie
imprez w celach reklamowych i/lub promocyjnych, Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne.
(210)
(731)

524639
(220) 2021 02 12
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RACZ WAŚĆ WPAŚĆ
(510), (511) 32 Piwo, Napoje piwne, Napoje bezalkoholowe, 35 Reklama i promocja sprzedaży za pośrednictwem
mediów elektronicznych oraz w środkach masowego
przekazu, Organizowanie imprez dla celów reklamowych
i/lub promocyjnych, Informacja o imprezach promocyjnych i handlowych.
(210)
(731)

(210) 524684
(220) 2021 02 15
(731) KOZŁOWSKI DANIEL, Szczecin
(540) (znak słowny)
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(540) AKCES
(510), (511) 26 Tekstylne wstążki ozdobne, Wstążki, Wstążki
aksamitne, Wstążki [artykuły pasmanteryjne], Gumki do kucyków i wstążki do włosów, Elastyczne wstążki do włosów,
Elastyczne wstążki, Wstążki do kapeluszy, Wstążki do pakowania, Wstążki do pakowania prezentów, Wstążki do warkocza w stylu koreańskim [Daeng-gi], Wstążki do włosów,
Wstążki do włosów do japońskich fryzur (tegara), Wstążki
i kokardy, nie z papieru, do pakowania prezentów, Wstążki
jedwabne, Wstążki ozdobne, Wstążki papierowe [pasmanteria], Wstążki tekstylne do pakowania prezentów, Wstążki tekstylne służące do pakowania, Wstążki z materiałów tekstylnych, Wstążki z przezroczystego tworzywa sztucznego
przeznaczone do celów dekoracyjnych, Igły i szpilki entomologiczne, 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], Agrafki, Agrafki
do nabierania oczek do użytku przy robieniu na drutach,
Aplikacje [pasmanteria], Aplikacje z tkanin [pasmanteria], Artykuły pasmanteryjne z wyjątkiem nici, Cyfry do znakowania
bielizny, Litery do znakowania bielizny, Błyskawiczne zamki,
Broszki [dodatki do ubrań], Cekiny, Cekiny do ozdabiania,
nie z metali szlachetnych, Cekiny do ubrań, Cekiny mikowe,
Chwosty, Chwosty [pasmanteria], Ćwieki do odzieży, Cyfry
do znakowania bielizny, Czółenka do wykonywania frywolitek, Czółenka do wyrobu sieci rybackich, Łaty przyklejane
na gorąco do dekoracji artykułów tekstylnych [artykuły pasmanteryjne], Druty do robót dziewiarskich, Druty dziewiarskie, Dziurki przy butach, Emblematy wyszywane, Epolety,
Etui na igły, Etui na igły, nie z metali szlachetnych, Falbanki
koronkowe, Falbany do odzieży, Falbany do spódnic, Fiszbiny do biustonoszy, Fiszbiny do gorsetów, Fiszbiny do odzieży, Formy do wytwarzania koronek, Formy do wytwarzania
pomponów, Formy z materiału do wytwarzania patchworku, Frędzle, Futerały na druty, Futerały na szydełka, Gąbki
do upinania włosów w kok, Galony, Girlandy [hafty], Grzybki
do cerowania, Gumowe lub silikonowe przywieszki do butów, Guziki, Guziki do koszul, Guziki do odzieży, Guziki nitowane, Guziki ozdobne, Guziki ozdobne [plakietki] do odzieży, Guziki z metali szlachetnych do marynarek, Haczyki
do obuwia, Haczyki do skarpet tabi [kohaze], Haczyki
do ubrań [zapięcia], Haftki, Haftki [artykuły pasmanteryjne],
Haftki do gorsetów, Haftowane łaty do odzieży, Szydełka
do haftowania, Hafty, Hafty do odzieży, Igły, Igły do cerowania, Igły do czesarek wełny, Igły do haftowania, Igły do krosien do produkcji wyrobów pończoszniczych, Igły do maszyn do szycia, Igły do szycia, Igły do szycia mat tatami, Igły
do szycia płótna, Igły do szycia z owalnym oczkiem, Igły
do wykonywania koronek, Etui na igły, Pudełka na igły, Igły
rymarskie, Igły szewskie, Igły tępe do tkanin dekoracyjnych,
Igły z metali szlachetnych, Karabińczyki, Karabińczyki [zapięcia] do odzieży, Kasetki na igły, Kasetki na igły z metali szlachetnych, Klamry do odzieży, Klamry do pasków, Klipsy
do rękawiczek z jednym palcem, Klipsy do spodni dla kolarzy, Kokardki pasmanteryjne, Kokardy do odzieży, Kokardy
papierowe [pasmanteria], Kokardy, rozety, Wkładki sztywne
do kołnierzyków, Końcówki do szelek [zapięcia], Koraliki ceramiczne, inne niż do wyrobu biżuterii, Koraliki do ozdabiania, Koraliki do wyrobów rękodzielniczych, Koraliki inne niż
do robienia biżuterii, Koraliki, inne niż do wyrobu biżuterii,
Koraliki inne niż do wyrobu biżuterii [pasmanteria], Koraliki
szklane, inne niż do wyrobu biżuterii, Koronka, Koronki haftowane, Koronki klockowe, Koronki wełniane, Koronki na lamówki, Koronki żakardowe, Koronkowe ozdoby, Koszyki
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na przybory do szycia, Lamówki do obszywania ubrań, Lamówki do ubrań, Łaty do naprawiania odzieży, Łaty do naprawiania wyrobów tekstylnych, Łaty do odzieży, Łaty haftowane, Łaty przyklejane na gorąco, Łaty przyklejane
na gorąco do dekoracji artykułów tekstylnych, Łaty przyklejane na gorąco do dekoracji artykułów tekstylnych [artykuły
pasmanteryjne], Łaty przyklejane na gorąco do reperacji
wyrobów włókienniczych, Listki z brązu lub złota [ozdoby
do odzieży], Litery do znakowania artykułów tekstylnych,
Litery do znakowania artykułów z tkanin, Litery do znakowania bielizny, Materiał elastyczny używany w krawiectwie
damskim, Metalowe oczka do odzieży, Metalowe zapięcia
do obuwia, Metki z materiału do identyfikacji bielizny, Metki
z materiału do identyfikacji odzieży, Metki z tkanin do znakowania odzieży, Monogramy do znakowania bielizny, Naparstki do szycia, Naprasowywane taśmy klejowe na wykończenia brzegów, Napy, guziki zatrzaskowe do odzieży,
Napy [zapięcia] do butów, Napy [zapięcia] do kołder, Napy,
zatrzaski, Naramienniki, Nawlekacze do igieł, Niemetalowe
oczka do odzieży, Numery startowe, Oblamowania do obszywania odzieży, Dziurki do obuwia, Sprzączki do obuwia,
Zapięcia do obuwia, Obwódki i lamówki do ubrań, Oczka
do odzieży, Oczka [pasmanteria], Oczka, uszka do odzieży,
Zapięcia do odzieży, Opaska do podtrzymywania rękawów,
Opaski elastyczne do podtrzymywania rękawów, Opaski
na ramię [opaski wojskowe], Ozdobne guziki, Ozdobne łaty
przylepne do kurtek, Ozdobne łaty z materiału, Ozdobne
plakietki, Ozdoby do kapeluszy, Ozdoby do kapeluszy
nie z metali szlachetnych, Ozdoby do obuwia, Ozdoby
do obuwia nie z metali szlachetnych, Ozdoby do obuwia
wykonane z tworzyw sztucznych, Ozdoby do ubrań, Paski
elastyczne zawierające uchwyty do przypinania spodni
do butów do jazdy konnej, Paski elastyczne zawierające klipsy do przypinania spodni do butów do jazdy konnej, Zapięcia do pasków, Pasmanteria, Pasmanteryjne artykuły z wyjątkiem nici, Pętelki do odzieży, Pierścienie do znaczenia używane przy robieniu na drutach, Pierścienie zatrzaskowe [zapięcia], Pikoty [koronka], Pióra do zdobienia, Pióra [dodatki
do ubrań], Pióra ptasie [dodatki do ubrań], Plakietki do noszenia, nie z metali szlachetnych, Poduszeczki do igieł, Poduszeczki do szpilek, Poduszki na ramiona do ubrań, Przybory do fastrygowania [szpilki], Pudełka na igły, Pudełka
na igły z metali szlachetnych, Pudełka na przybory do szycia, Pudełka z metali szlachetnych na igły krawieckie, Radełka, Ramki do szydełkowania, Reperacja wyrobów włókienniczych (łaty przyklejane na gorąco), Rozetki [artykuły pasmanteryjne], Rozetki z materiałów tekstylnych, Rzepy w postaci taśm, Skręcone sznurki do ozdabiania, Smycze [paski]
do noszenia, Specjalne klamry do japońskich pasów obi
(obi-dome), Spinki do kołnierza, Spinki do krawatów kowbojskich bolo, Spinki do szali niemające charakteru biżuterii,
Sprzączki do obuwia, Sprzączki do odzieży, Sprzączki do pasków, Sprzączki do pasków, nie z metalu szlachetnego,
do odzieży, Sprzączki do pasków z metali szlachetnych,
Sprzączki do pasów, Sprzączki [dodatki do ubrań], Sprzączki
z metali szlachetnych do pasków [do odzieży], Sprzączki
z metali szlachetnych [dodatki do ubrań], Srebrne hafty,
Srebrne hafty do ubrań, Strusie pióra [dodatki do ubrań], Suwaki, Suwaki [pierścienie] do spinania chust harcerskich,
Szenila [pasmanteria], Szlufki [materiały krawiectwa damskiego], Sznurki do obszywania ubrań, Sznurki do odzieży,
Sznurki do ozdabiania, Sznurki skręcane do odzieży, Sznurowadła do butów, Sznurowadła do obuwia, Sznurówki, Szpilki, Szpilki do kapeluszy, inne niż biżuteria, Szpilki do mocowania kapeluszy, inne niż biżuteria, Szpilki do oznaczania,
Szpilki, inne niż biżuteria, Szpilki ze szklanymi główkami,
Szpulki do przechowywania muliny lub wełny [nie będące
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częściami maszyn], Szpulki dziewiarskie [inne niż części maszyn], Sztuczne kwiaty przyczepiane do ubrań, Sztuczne
obrębki, Pudełka na przybory do szycia, Szydełka, Szydełka
do haftowania, Szydełka z zapadką [igły], Szydełka z zapadką [igły] do robienia dywaników, Szydła do tkania kilimów
i dywaników, Szydło do przewlekania tasiemek lub sznurków, Tasiemki do naprawiania artykułów tekstylnych, Tasiemki do obszywania brzegów, Tasiemki imienne z materiału do identyfikacji bielizny, Tasiemki imienne z materiału
do identyfikacji odzieży, Tasiemki imienne z materiału
do znakowania bielizny, Tasiemki imienne z materiału
do znakowania odzieży, Taśmy do bielizny, Taśmy do podnoszenia piersi, Taśmy do zasłon, Taśmy mocujące do zapięć
na haftki, Taśmy tapicerskie, Taśmy wzmacniające do odzieży, Taśmy wzmacniające do użytku w krawiectwie damskim,
Tekstylne kokardy do pakowania prezentów, Tekstylne kokardy do zawijania, Tekstylne kokardy ozdobne do dekoracji,
Tekstylne łaty do naprasowania, Tekstylne numery startowe
dla zawodników, Zamki błyskawiczne do toreb, Zapięcia
do ubrań, Uchwyty do zamków błyskawicznych, Wkładki
sztywne do kołnierzyków, Wkładki usztywniające do kołnierzyków, Wkładki utwardzające do kołnierzyków, Wkłady
do kołnierzyków, Wstęgi do dekorowania, Wyjmowane silikonowe wkładki powiększające biust stosowane w biustonoszach [akcesoria do bielizny], Wyjmowane silikonowe
wkładki powiększające pośladki [akcesoria do bielizny], Wymienne zestawy dodatków do obuwia, niemetalowe, Żabki
do szelek [zapięcia], Zamki błyskawiczne, Zamki błyskawiczne do toreb, Zamki błyskawiczne z tworzyw sztucznych,
Zapięcia biustonoszy, Zapięcia do góry sukienki, Zapięcia
do obuwia, Zapięcia do pasków, Zapięcia do szelek, Zapięcia
do ubrań, Zapięcia na haczyk i pętelkę, Zatrzaski do ubrań,
Zestawy do haftu krzyżykowego, Zestawy krawieckie, Złote
hafty, Złote hafty do ubrań, Znaczki okolicznościowe używane w kampaniach, Cyfry lub litery do znakowania bielizny,
Monogramy do znakowania bielizny, Girlandy sztuczne,
Kompozycje z kwiatów sztucznych, Kwiaty sztuczne, Wieńce z kwiatów sztucznych, Kwiaty z jedwabiu, Sztuczna
ozdobnie kształtowana roślinność, Sztuczne bukieciki [przypinane do sukni], Sztuczne drzewa, inne niż choinki, Sztuczne drzewka bonsai, Sztuczne drzewka [inne niż choinki],
Sztuczne girlandy bożonarodzeniowe z lampkami, Sztuczne
girlandy bożonarodzeniowe, Sztuczne girlandy i wieńce,
Sztuczne kwiaty w bukietach, Sztuczne kwiaty z papieru,
Sztuczne kwiaty z tkanin, Sztuczne kwiaty z tworzyw sztucznych, Sztuczne listowie do użytku na zewnątrz, Sztuczne listowie do wnętrz, Sztuczne owoce, Sztuczne rośliny, Sztuczne rośliny inne niż choinki, Sztuczne warzywa, Sztuczne
wieńce, Sztuczne wieńce bożonarodzeniowe z lampkami,
Sztuczne wieńce bożonarodzeniowe, Wieńce z kwiatów
sztucznych, Wieńce ze sztucznych kwiatów.
524685
(220) 2021 02 16
KACPER GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kacper GLOBAL

(210)
(731)
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.05.02, 02.09.19
(510), (511) 9 Obuwie ochronne przeciw zagrożeniom
biologicznym, Obuwie ochronne, 25 Obuwie, Obuwie codziennego użytku, Obuwie dla kobiet, Obuwie dla dzieci,
Obuwie męskie i damskie, Obuwie rekreacyjne, Obuwie robocze, Obuwie wojskowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem.
524708
(220) 2021 02 15
TOVILDO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAR HOSPITAL

(210)
(731)

(531) 07.01.06, 26.04.04, 14.01.23, 27.05.01
(510), (511) 28 Gry i zabawki, Artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, Ozdoby choinkowe,
35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej, Administrowanie działalności gospodarczej, Prace biurowe,
42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, Przemysłowa analiza i usługi badawcze, Projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania.
524711
(220) 2021 02 16
MDC2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mDC2

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Interaktywne publikacje elektroniczne, Pliki graficzne do pobierania, Pliki multimedialne do pobrania, 16 Publikacje promocyjne, Publikacje
reklamowe, Drukowane foldery informacyjne, Ulotki reklamowe, Ulotki instrukcyjne, Broszury drukowane, Biuletyny
[materiały drukowane], Drukowane kartonowe tablice reklamowe, 35 Opracowywanie kampanii promocyjnych, Promocja sprzedaży, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych,
Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych,
Zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi
lub promocyjnymi, Publikowanie tekstów reklamowych, Zarządzanie mieszkaniami, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, Zarządzanie biznesowe w zakresie
logistyki na rzecz innych osób, Zarządzanie kontami, fakturowanie i uzgadnianie kont w imieniu osób trzecich, Zarzą-
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dzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług
na rzecz osób trzecich, Organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych
i reklamowych, Pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych, Pośrednictwo w działalności handlowej
dla osób trzecich, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, Pośrednictwo w zawieraniu
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Sprzedaż
aukcyjna nieruchomości, Analiza marketingowa nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Obsługa
marketingowa obrotu nieruchomościami, Usługi w zakresie
zarządzania biznesowego świadczone na rzecz obiektów
parkingowych, 36 Usługi towarzystw budowlanych, Finansowanie inwestycji budowlanych, Zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, Przetwarzanie płatności dla stowarzyszeń budowlanych, Pośrednictwo w umowach oszczędnościowych towarzystw budowlanych, Usługi konta inwestycyjnego świadczone przez towarzystwa budowlane, Usługi
doradztwa związane z finansowaniem robót budowlanych
oraz projektów z zakresu infrastruktury, Pośrednictwo inwestycyjne, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi
agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, Usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu
gruntów, Zarządzanie nieruchomościami, Administrowanie
nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nieruchomości,
Inwestowanie w nieruchomości, Wyceny finansowe nieruchomości, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Ocena
i wycena nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], Udzielanie
informacji dotyczących rynku nieruchomości, Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, 37 Nadzór
budowlany, Konsultacje budowlane, Informacja budowlana,
Naprawcze roboty budowlane, Wynajem sprzętu budowlanego, Wynajem rusztowań budowlanych oraz platform
budowlanych, Usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac
budowlanych], Instalacja rusztowań budowlanych, platform
roboczych i budowlanych, Doradztwo inżynieryjne (usługi
budowlane), Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi generalnych wykonawców budowlanych, Konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, Usługi budowlane w zakresie
budynków mieszkalnych, Doradztwo w zakresie inżynierii
wodno-lądowej [usługi budowlane], Konserwacja nieruchomości, Sprzątanie nieruchomości, Remont nieruchomości,
Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa utwardzanych miejsc parkingowych, 39 Wynajem przestrzeni magazynowej, Dzierżawa
magazynów, Wynajmowanie miejsc do magazynowania,
Wynajem obiektów i urządzeń magazynowych, Udzielanie
informacji związanych z wynajmem przestrzeni magazynowej, Udostępnianie miejsc parkingowych, Udostępnianie
obiektów parkingowych, Wynajem garaży i miejsc parkingowych, 42 Projektowanie budowlane, Monitorowanie
konstrukcji budowlanych, Opracowywanie projektów budowlanych, Projektowanie systemów inżynierii budowlanej,
Badania technologiczne związane z przemysłem budowlanym, Usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii budowlanej, Opracowywanie projektów technicznych do projektów
budowlanych, Usługi doradztwa technicznego w zakresie
inżynierii budowlanej, Doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, Przygotowywanie raportów związanych z opracowaniami projektów technicznych
do projektów budowlanych, Planowanie budowy nierucho-
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mości, Usługi projektowe związane z nieruchomościami,
Projektowanie architektoniczne, Zarządzanie projektami architektonicznymi, Usługi architektoniczne i inżynieryjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

524721
(220) 2021 02 16
PIETRAK KATARZYNA INTRAHOUSE, Legionowo
(znak słowno-graficzny)
INTRAHOUSE INVESTMENTS

(531) 29.01.14, 27.05.01, 07.01.08, 26.05.01
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, Organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, Usługi
doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Usługi doradztwa inwestycyjnego
dotyczące nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości,
Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości,
37 Budownictwo, Usługi doradztwa budowlanego, Budowa
nieruchomości [budownictwo].

Nr ZT20/2021

(540) Ulepieni z pasji
(510), (511) 41 Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dystrybucja
filmów, Fotografia, Fotoreportaże, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja mikrofilmów, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych.
(210) 524762
(220) 2021 02 17
(731) WOŹNIAK ROBERT, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) THBST
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.
524789
(220) 2021 02 17
CHRANIUK ROMAN, Poznań;
KANIOR RYSZARD, Dąbrowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROGALIN 13
(210)
(731)

524741
(220) 2021 02 16
HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HORTEX
(210)
(731)

(531) 07.01.01, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12, 27.07.01
(510), (511) 33 Alkohole wysokoprocentowe.
(551) wspólne prawo ochronne
(531)

05.03.13, 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.01, 26.11.12,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Mrożone owoce i warzywa, Mrożone mieszanki owocowe i warzywne, Mrożone dania gotowe
z owoców i warzyw, Mrożone dania gotowe wegańskie,
wegetariańskie i z dodatkiem mięsa, Zupy, Mrożone składniki do sporządzania zup stanowiące warzywa i mieszanki
warzyw, Mrożone grzyby, Żywność dietetyczna i żywność
o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu składająca się
głównie z owoców i warzyw z wyłączeniem żywności stanowiącej galaretki, dżemy, kompoty, jogurty, kefiry, smoothie,
musy, przeciery owocowe i warzywne, miąższ z owoców,
koncentraty owocowe i warzywne oraz soki i napoje zawarte
w tej klasie, 30 Ryż, Tapioka, Sago, Wyroby mączne, Mrożone wyroby mączne, Wyroby mączne z dodatkiem owoców
i warzyw, Mrożone wyroby mączne z dodatkiem owoców
i warzyw, Gotowe dania na bazie produktów zbożowych
i mąki, Ravioli, Pizza, Lasagne, Makarony, Produkty zbożowe,
Kasze, Wyroby piekarnicze, Lody, Lody spożywcze, Lody spożywcze w proszku, Lody mleczne, Lody owocowe, Sorbety,
Desery lodowe.
(210) 524744
(220) 2021 02 16
(731) RAULIN BOGUMIŁA SIŁA MARZEŃ, Warszawa
(540) (znak słowny)

524796
(220) 2021 02 17
KANIOR RYSZARD, Dąbrowa;
CHRANIUK ROMAN, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESENCJA NATURY DĘBINA
(210)
(731)

(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 Alkohole wysokoprocentowe.
(551) wspólne prawo ochronne

Nr ZT20/2021
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524850
(220) 2021 02 17
SKY-VET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V SkyVet Group
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.02.07, 03.11.01, 27.05.04
(510), (511) 5 Leki do celów weterynaryjnych, Preparaty
weterynaryjne, Preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, Płyny do celów weterynaryjnych, Szczepionki
weterynaryjne, Weterynaryjne odczynniki diagnostyczne,
Preparaty i substancje weterynaryjne, Antybiotyki do użytku weterynaryjnego, Płyny do celów weterynaryjnych,
Aminokwasy do celów weterynaryjnych, Enzymy do celów weterynaryjnych, Wazelina do celów weterynaryjnych,
Pożywki do celów weterynaryjnych, Kultury do celów weterynaryjnych, Tłuszcze do celów weterynaryjnych, Leki
do celów weterynaryjnych, Owadobójcze weterynaryjne
środki do celów weterynaryjnych, Preparaty radioaktywne
do diagnozy weterynaryjnej, Substraty reakcji do diagnozy
weterynaryjnej, Preparaty farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego, Komórki macierzyste do celów weterynaryjnych, Preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych,
Preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, Preparaty
diagnostyczne do celów weterynaryjnych, Preparaty bakteryjne do celów weterynaryjnych, Preparaty bakteriologiczne
do celów weterynaryjnych, Preparaty higieniczne do celów
weterynaryjnych, Preparaty sanitarne do celów weterynaryjnych, Preparaty aminokwasowe do celów weterynaryjnych,
Suplementy diety do celów weterynaryjnych, Odczynniki
biologiczne do celów weterynaryjnych, Odczynniki biochemiczne do celów weterynaryjnych, Dodatki odżywcze
do celów weterynaryjnych, Odczynniki chemiczne do celów
weterynaryjnych, Środki dezynfekujące do użytku weterynaryjnego, Biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych,
Papier odczynnikowy do celów weterynaryjnych, Preparaty
kantarydowe do użytku weterynaryjnego, Odczynniki stosowane w genetycznej diagnostyce weterynaryjnej, Produkty
przeciw zakażeniom do użytku weterynaryjnego, Suplementy do pasz do celów weterynaryjnych, Dietetyczna żywność
przystosowana do użytku weterynaryjnego, Dietetyczne
substancje przystosowane do użytku weterynaryjnego, Suplementy do karm do celów weterynaryjnych, Probiotyczne
preparaty bakteryjne do celów weterynaryjnych, Medyczne
dodatki do żywności do użytku weterynaryjnego, Odczynniki do użytku laboratoryjnego in vitro do celów weterynaryjnych, Witaminy dla zwierząt, Środki odstraszające owady dla
zwierząt, Suplementy lecznicze do żywności dla zwierząt,
Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla zwierząt, Suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci mieszanki
napojów w proszku, Białkowe suplementy dla zwierząt, Suplementy diety dla zwierząt, 31 Karmy i pasze dla zwierząt,
Pokarm dla zwierząt domowych, Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, 37 Dezynfekcja, 44 Usługi w zakresie
pielęgnacji zwierząt, Usługi weterynaryjne, Weterynaryjne
usługi doradcze, Usługi chirurgii weterynaryjnej, Udzielanie informacji dotyczących usług weterynaryjnych, Specjalistyczne doradztwo w zakresie usług weterynaryjnych,
Usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnego przemysłu
farmaceutycznego, Usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnych produktów farmaceutycznych, Usługi informacji
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weterynaryjnej świadczone za pośrednictwem Internetu,
Znakowanie zwierząt, Kliniki dla zwierząt, Opieka nad zwierzętami, Doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, Zabiegi
higieniczne dla zwierząt, Doradztwo związane z hodowlą
zwierząt, Usługi w zakresie hodowli zwierząt gospodarskich,
Usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem zwierząt, Badania genetyczne zwierząt do celów diagnostyki lub
leczenia, Sterylizacja zwierząt.
(210)
(731)
(540)
(540)

524851
(220) 2021 02 18
KRĘPA DANIEL, Dobra
(znak słowno-graficzny)
EXTREME WOLF

(531) 03.06.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa w internecie
oraz sklepach stacjonarnych: odzież sportowa, bluzy, koszulki, dresy, spodnie, spodenki, spodnie dresowe, czapki
z daszkiem, czapki sportowe, leginsy, getry, skarpety, kurtki, koszule, kamizelki, podkoszulki, swetry, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, czepki kąpielowe, kąpielówki, stroje kąpielowe, obuwie, obuwie sportowe, odzież
wodoodporna, osłony przed słońcem (daszki), odzież z imitacji skóry, odzież skórzana, spódnice, stroje na maskaradę,
szaliki, rękawice, szlafroki, T-shirty, paski, bandany na szyję,
sprzęt sportowy, torby, torby sportowe, plecaki, bidony, paski biegowe z kieszeniami na suplementy, okulary, 41 Fotografia, Fotoreportaże, Publikowanie fotografii, Montaż filmów
fotograficznych, Produkcja nagrań audio i video oraz usługi
fotograficzne, Komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, Nagrywanie na taśmach wideo, Produkcja mikrofilmów, Organizowanie konkursów, Organizowanie obozów sportowych, Prowadzenie i organizowanie koncertów,
Organizowanie zajęć sportowych, Organizowanie turniejów,
Organizowanie zawodów.
524900
(220) 2021 02 18
STORYMAKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) STORYMAKERS
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, usługi franchisingowe, pomoc w organizowaniu i zarządzaniu studiem fotograficznym
i filmowym, 40 Reprodukcja filmów, zdjęć fotograficznych,
usługi w zakresie wywoływania zdjęć, obróbki i przetwarzania filmów i błon oraz wykonywania odbitek, reprodukowanie fotografii, odbitek fotografii i grafiki artystycznej, prasowej
i filmów, oprawianie odbitek, kopiowanie zdjęć, skład fotograficzny, usługi poligraficzne, 41 Usługi agencji fotograficznej,
usługi w zakresie fotografowania i wykonywania zdjęć, usługi
artystów fotografów, rejestracja zdarzeń, imprez i uroczystości,
fotoreportaże, produkcja filmów, Nagrywanie filmów na no(210)
(731)
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śnikach (filmowanie), Pisanie scenariuszy do filmów i sesji zdjęciowych, Wypożyczanie filmów, Usługi w zakresie rozrywki, rekreacji i integracji, Prowadzenie galerii i ekspozycji związanych
ze sztuką, Organizowanie konkursów fotograficznych, edukacyjnych i rozrywkowych, Usługi edukacyjne w zakresie: sztuki
fotograficznej, produkcji filmów, aranżacji w sesjach fotograficznych, filmowych w tym związanych z wystrojem wnętrz,
układem artefaktów, Nagrywanie plików na elektroniczne nośniki informacji, usługi w zakresie obrazów cyfrowych, cyfrowa
obróbka zdjęć, publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, udostępnianie tych publikacji za pośrednictwem
Internetu, wypożyczanie sprzętu fotograficznego, sprzętu
do filmowania i odtwarzania filmów, usługi obejmujące prowadzenie agencji artystycznej, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

524959
(220) 2021 02 19
LASTOVJAK IRINA, Radomsko
(znak słowno-graficzny)
Creative Influe Style INNOVATION AND CREATION

Nr ZT20/2021

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież męska, Odzież damska, Body [odzież],
Chusty [odzież], Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Daszki
[odzież], Dolne części ubrań [odzież], Dzianina [odzież], Fulary
[artykuły odzieżowe], Futra [odzież], Galowa odzież wieczorowa,
Garnitury trzyczęściowe [odzież], Golfy [odzież], Halki [odzież],
Komplety odzieżowe ze spodenkami, Komplety do joggingu
[odzież], Komplety do biegania [odzież], Kombinezony [odzież],
Kurtki jako odzież sportowa, Kurtki [odzież], Kurtki pikowane
[odzież], Maski ochronne [modna odzież], Maski ochronne
[odzież], Nieprzemakalna odzież wierzchnia, Odzież, Odzież
codzienna, Odzież do biegania, Odzież do spania, Odzież dziana, Odzież dżinsowa, Odzież futrzana, Odzież golfowa, inna niż
rękawiczki, Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa, Odzież haftowana, Odzież jedwabna, Odzież kaszmirowa, Odzież lniana,
Odzież modelująca, Odzież nieprzemakalna, Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Odzież ochronna zakładana na ubrania, Odzież przeciwdeszczowa, Odzież rekreacyjna, Odzież skórzana, Odzież sportowa, Odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic
do golfa], Odzież tkana, Odzież treningowa, Odzież w stylu
sportowym, Odzież wełniana, Odzież wiatroszczelna, Odzież
wieczorowa, Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia
dla mężczyzn, Odzież wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia
na złe warunki pogodowe, Odzież wodoodporna, Odzież z imitacji skóry, Odzież ze skóry, Okrycia wierzchnie [odzież], Opaski
na głowę [odzież], Paski materiałowe [odzież], Paski [odzież], Paski skórzane [odzież], Pikowane kurtki [odzież], Poszetki [odzież],
Pulowery bez rękawów [odzież], Rękawiczki jako odzież, Rękawiczki [odzież], Skóra (odzież ze -), Spodnie do joggingu [odzież],
Swetry [odzież], Szaliki [odzież], Szorty [odzież], Topy [odzież].

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.13.25
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 Reklama,
Zarządzanie, organizacja i administracja w biznesie, Prace
biurowe, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Tymczasowe zakwaterowanie.

(210)
(731)

(210) 524966
(220) 2021 02 19
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA MEN NATURAL CARE
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, Preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, Preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, Preparaty do golenia, przed i po goleniu,
Mydła, Środki do mycia i kąpieli, Preparaty do higieny intymnej, Środki perfumeryjne, Perfumy, Wody toaletowe i kolońskie, Olejki esencjonalne, Dezodoranty i antyperspiranty,
Preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, Środki
do pielęgnacji ust, Środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji
jamy ustnej, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
Maski kosmetyczne, Środki toaletowe.

(210) 524997
(220) 2021 02 19
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) ERIMPO
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania u ludzi.

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

524967
(220) 2021 02 19
KANIEWSKI PIOTR VESTIS, Szczawnik
(znak słowno-graficzny)
ONA i ON

524981
(220) 2021 02 22
SYVENTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim
(540) (znak słowny)
(540) COVIDEZ
(510), (511) 5 Antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, Płyny dezynfekujące [inne niż mydło], Preparaty antybakteryjne.

(210) 524998
(220) 2021 02 19
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) TADESYN
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

525034
(220) 2021 02 22
BISZKOWIECKA ANNA MEDIA PRESS, Katowice
(znak słowno-graficzny)
Stabilna Firma

Nr ZT20/2021
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(531) 26.04.03, 26.04.07, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi z zakresu promocji sprzedaży dla osób
trzecich, badanie i monitorowanie rynku, badanie opinii publicznej, 41 Organizowanie konkursów ekonomicznych połączonych w obszarze działalności handlowej obejmujące
nagradzanie masowych produktów rynkowych.
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(540) LIFT4SKIN by OCEANIC BAKUCHIOL LIFT

525108
(220) 2021 02 23
BROWAR AMBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielkówko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWARNE MOCNE SOLIDNA KLASYKA GATUNKU
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 19.01.05, 19.01.06, 25.01.19, 29.01.14
(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

525110
(220) 2021 02 23
PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(znak słowno-graficzny)
BROWARNE LAGER

(531) 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14, 26.11.03, 27.07.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry,
Preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, Preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, Preparaty do golenia, przed i po goleniu, Mydła, środki do mycia i kąpieli, Preparaty do higieny
intymnej, Środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe
i kolońskie, Olejki esencjonalne, Dezodoranty i antyperspiranty, Preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci,
Środki do pielęgnacji ust, Środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Maski kosmetyczne, Środki toaletowe, Kosmetyki
do makijażu, Kosmetyki kolorowe, 5 Preparaty farmaceutyczne, Produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, Kosmetyki do celów medycznych, Sole do kąpieli
do celów medycznych, Kremy i żele do celów leczniczych,
Maski do celów leczniczych, Preparaty do pielęgnacji skóry,
włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.
525124
(220) 2021 02 23
LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK
FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLOSLEK LABORATORIUM Hyaluron anti-aging.

(210)
(731)

(531) 02.01.15, 19.01.01, 19.01.05, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

525112
(220) 2021 02 23
PIELA JUSTYNA, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
TEGES

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą.
(210) 525122
(220) 2021 02 24
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 27.05.01, 05.03.13, 05.03.14, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, Kosmetyki przeciw zmarszczkom,
Kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, Fitokosmetyki,
Biokosmetyki, Kremy kosmetyczne, Emulsje kosmetyczne,
Spraje nielecznicze, Żele jako kosmetyki, Balsamy jako kosmetyki, Toniki jako kosmetyki, Lotiony do użytku kosmetycznego,
Mleczka kosmetyczne, Mleczka jako kosmetyki, Kosmetyki
kolorowe, Olejki kosmetyczne, Kosmetyki do makijażu, Środki
upiększające, Środki perfumeryjne, Środki toaletowe, Mydła,
Olejki eteryczne, Środki do pielęgnacji włosów, Szampony
do włosów, Środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze,
Odżywki do włosów, Kosmetyki ujędrniające, Kosmetyki przeciw rozstępom, Kosmetyki do biustu, Kosmetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, Kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, Kosmetyki do ciała, Środki czystości, Środki
do czyszczenia zębów, Kosmetyki do pielęgnacji paznokci,
5 Kosmetyki o działaniu leczniczym, Maści, balsamy, kremy,
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emulsje, płyny, żele, Olejki do celów leczniczych i medycznych, Wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, Kosmetyki lecznicze, Dermokosmetyki do pielęgnacji włosów,
Dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, Kosmeceutyki,
Nutrikosmetyki, Środki sanitarne stosowane w lecznictwie
i higienie osobistej, Lotiony do użytku medycznego, Preparaty
przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, Środki sanitarne
stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, Preparaty przeciwgrzybiczne, Preparaty antybakteryjne, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego,
Suplementy diety, Środki odkażające, Środki do zwalczania robactwa, Preparaty do dezynfekcji rąk, Preparaty do dezynfekcji
skóry, chusteczki dezynfekujące, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i artykuły do tępienia szkodników, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne.
525126
(220) 2021 02 23
INSTYTUT MAŁEGO DZIECKA IM. ASTRID LINDGREN,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOKALNY KLUB RODZINNY
(210)
(731)

(531)

26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 02.05.03, 02.05.08, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 41 Doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, Doradztwo zawodowe [edukacja], Edukacja, Informacja
o edukacji, Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Kształcenie
praktyczne [pokazy], Obozy rekreacyjne, Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Organizowanie konferencji, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie seminariów
edukacyjnych, Szkolenia edukacyjne, Organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi kształcenia
praktycznego, Usługi przedszkoli, Usługi informacji o rozrywce, Usługi biblioteczne.
525130
(220) 2021 02 24
ARRESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Art-Sweet
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 25.01.19
(510), (511) 30 Dekoracje cukiernicze do ciast.

Nr ZT20/2021

525132
(220) 2021 02 23
DIGITALL CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) SHADOKEY
(510), (511) 6 Dźwiękoszczelne budki z metalu, przenośne,
Wyciszone kabiny [metalowe], Dźwiękoszczelne kabiny
[konstrukcje] zrobione z metalu, Dźwiękoszczelne gabinety
[konstrukcje] z metalu, 9 Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, Interaktywne tablice elektroniczne, Ekrany
multimedialne, Kioski multimedialne, Monitory dotykowe,
Ekrany dotykowe [elektroniczne], 11 Urządzenia do dezynfekcji, Oczyszczacze powietrza, 19 Budki dźwiękoszczelne,
przenośne, niemetalowe, Niemetalowe przenośne kabiny,
Budynki przenośne z materiałów niemetalowych.
(210)
(731)

525133
(220) 2021 02 23
HEMP MEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzesko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR CANNABIS EST. 2020

(210)
(731)

(531)

05.03.13, 05.03.16, 05.11.15, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15,
26.01.17, 26.01.18, 26.01.21, 27.05.01, 27.07.01, 25.01.05,
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,
35 Oferowanie do sprzedaży w ramach sklepu detalicznego, hurtowni, sklepu internetowego oraz prowadzenie
sprzedaży wysyłkowej obejmującej: 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, wyroby i napoje alkoholowe,
aperitify, brandy, cachaca, calvados, nalewki, dżin, cydr, koktajle, likiery, miody pitne, rum, sake, sangria, sznaps, whisky
oraz wina.

Nr ZT20/2021
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525134
(220) 2021 02 23
HEMP MEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzesko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORIGINAL HEMP BEER CANNABI Hemp Classic BeeR
PIWO KONOPNE APA

(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 05.03.13, 05.03.15, 25.01.15, 26.01.02,
26.01.04, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.21
(510), (511) 32 Piwo.

(210) 525155
(220) 2021 02 24
(731) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(540) (znak słowny)
(540) Urodzeni Przedsiębiorcy
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe w formie elektronicznej, Broszury, foldery i ulotki, w formie elektronicznej, Broszury, foldery i ulotki
z zakresu promocji przedsiębiorczości, w formie elektronicznej, 16 Publikacje drukowane, Ulotki, Plakaty, Materiały
szkoleniowe i instruktażowe, Broszury, Foldery, Broszury,
foldery i ulotki, Broszury, foldery i ulotki z zakresu promocji
przedsiębiorczości, 35 Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Pośrednictwo handlowe, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów
i usług, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Kampanie marketingowe, Pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, Usługi doradcze
w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, Usługi doradcze
w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarządzania
działalnością gospodarczą, Handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradcze w zakresie zakładania
przedsiębiorstw franchisingowych, Usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu, Usługi doradcze w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi zarządzania
i doradcze w działalności gospodarczej, 41 Usługi edukacyjne, Usługi wydawnicze, Usługi reporterskie, Organizowanie
seminariów związanych z edukacją, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, Przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie seminariów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
Wspomaganie działalności edukacyjnej, Organizowanie
i prowadzenie seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji, kongresów, balów i koncertów, wydarzeń i kampanii
społecznych, Organizowanie i prowadzenie loterii, Usługi
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wydawnicze, w tym elektroniczne usługi wydawnicze, filmowe, audiowizualne, radiowe, multimedialne, Usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych
niż teksty reklamowe, Usługi wydawania czasopism, gazet,
magazynów, dzienników, periodyków, książek, Usługi publikacji, Publikowanie materiałów drukowanych i publikacji
drukowanych, Publikowanie czasopism, gazet, magazynów,
periodyków, książek i tekstów innych niż teksty reklamowe,
również w Internecie i elektronicznie, Usługi publikacji elektronicznych on-line nie do pobrania, Publikacje multimedialne i internetowe, Kursy szkoleniowe w zakresie planowania
strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem.
(210) 525170
(220) 2021 02 25
(731) BASANETS YEVHENII, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FUGO BOWLS
(510), (511) 34 Cybuchy do fajek, Artykuły dla palaczy,
nie z metalu szlachetnego, Fajki wodne, Kamienie używane
do fajek wodnych, Pojemniczki na tytoń, Przybory do czyszczenia fajek.
(210)
(731)
(540)
(540)

525178
(220) 2021 02 25
ZASINA MATEUSZ PPHU, Bukowina
(znak słowno-graficzny)
MZ MAZA

(531) 26.03.02, 27.05.01
(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,
Parasole i parasolki, Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla
zwierząt, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzieży,
obuwia i nakryć głowy, Paski, Paski [odzież], Paski skórzane
[odzież].
525184
(220) 2021 02 24
IMPERO BOCHEŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAMERO design

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.18
(510), (511) 11 Aparaty oświetleniowe, grzewcze, instalacje
sanitarne, 19 Materiały budowlane niemetalowe.
525250
(220) 2021 02 25
LEOPOLIS CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) BROWAR WARSZAWSKI

(531) 02.01.01, 26.04.03, 27.05.01
(510), (511) 32 Piwo rzemieślnicze, 43 Usługi restauracyjne.
525270
(220) 2021 02 25
ZHERMAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ea everall7
(210)
(731)

wywania, Meble dla dzieci, Meble modułowe, Regały drewniane, Biurka modułowe, Meble do salonu, Meble do siedzenia, Wieszaki do ubrań [meble], Rozkładane meble z obiciem, Stojaki na książki, Drzwi do mebli, Drzwiczki do mebli,
Drzwi przesuwne do mebli, Osprzęt niemetalowy do mebli,
Osprzęt niemetalowy do łóżek, Regały, Biblioteczki [regały
na książki], Blaty stołowe, Blaty kuchenne, Blaty [części mebli], Ścianki działowe do mebli, Kanapy, Komody, Kredensy,
Krzesła, Łóżka, Materace łóżkowe, Elementy meblowe, Meble
metalowe, Regały z metalu, Meble szkolne, Półki metalowe,
Sofy, Stoliki, Stoły, Stoły komputerowe, Stoły do masażu, Stoły
kreślarskie, Stoły biurowe, Szafki, Szafki łazienkowe, Taborety,
Toaletki.
525293
(220) 2021 02 28
RZEPKA MAGDALENA T&T
TAPETOWNIE & TRANSPORT, Czeladź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PANI TAPETKA PERFEKCYJNY MONTAŻ TAPET
I FOTOTAPET
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.07.01
(510), (511) 5 Amalgamaty dentystyczne, dentystyczne
materiały ścierne, porcelana dentystyczna, implanty chirurgiczne składające się z żywych komórek, kauczuk do celów
dentystycznych, kleje do protez dentystycznych, lecznicze
środki do czyszczenia zębów, leki do celów stomatologicznych, materiały do plombowania zębów, płyny do płukania
jamy ustnej do celów medycznych, preparaty do sterylizacji
urządzeń i instrumentów stomatologicznych, preparaty ułatwiające ząbkowanie, stopy metali szlachetnych do celów
dentystycznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki odkażające, waciki do celów medycznych, wosk
dentystyczny, wosk do modelowania do celów stomatologicznych, środki pomocnicze do użytku medycznego, materiały opatrunkowe, masy odciskowe do celów dentystycznych i protetycznych, 10 Aparatura dentystyczna elektryczna, fotele dentystyczne, implanty chirurgiczne składające się
ze sztucznych materiałów, lampy ultrafioletowe do celów
stomatologicznych, lusterka dentystyczna, maski sanitarne
do celów medycznych, ochraniacze zębów do celów dentystycznych, protezy dentystyczne, instrumenty, przyrządy
i przybory dentystyczne, odzież i rękawice do celów medycznych, sztuczne zęby, sztuczne szczęki, sztyfty dentystyczne do sztucznych zębów, urządzenia do użytku w ortodoncji, wiertła dentystyczne.

(531) 02.03.30, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 37 Tapetowanie.

525275
(220) 2021 02 25
AKBUSINESS CONSULTING GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) JFM Furniture
(510), (511) 20 Meble, lustra, ramki obrazów, Meble biurowe,
Szafy, Meble wielofunkcyjne, Meble łazienkowe, Meble sypialne, Meble drewniane, Meble kuchenne, Narożniki, Barki,
Półki, Meble tapicerowane, Ławy, Meble łączone, Meble wypoczynkowe, Meble zawierające łóżka, Meble do przecho-

(210)
(731)

(210)
(731)

Nr ZT20/2021

525303
(220) 2021 02 26
DUDEK WORLDWIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DUDEK WORLDWIDE
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01
(510), (511) 6 Konstrukcje metalowe, Konstrukcje stalowe
[budownictwo], Materiały konstrukcyjne metalowe, Metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, Przenośne
struktury metalowe, Szkieletowe rusztowania metalowe,
36 Agencje nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
Wynajem mieszkań, Wynajem zakwaterowania [mieszkania],
Zarządzanie nieruchomością, 37 Montaż rusztowań, Usługi
doradztwa budowlanego, Wynajem sprzętu budowlanego,
39 Pojazdy (Wypożyczanie -), Wynajem samochodów.
525312
(220) 2021 02 26
PIRKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) (znak słowny)
(540) YEDLI
(510), (511) 16 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
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z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, Czcionki
drukarskie, matryce do druku ręcznego, 29 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, 30 Kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, Ryż, makaron i kluski, Tapioka i sago, Mąka i produkty
zbożowe, Chleb, jadalne lody, Cukier, miód, melasa (syropy),
Drożdże, proszek do pieczenia, Sól, przyprawy, przyprawy
korzenne, zioła suszone, Ocet, sosy i inne przyprawy, Lód
[zamrożona woda], 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, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
Tymczasowe zakwaterowanie.
525313
(220) 2021 02 26
M5 TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M5 Technology

(210)
(731)

(540) SCOOT SLIDE

(531) 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Bielizna osobista i nocna, Odzież
codzienna, Odzież damska, Odzież dla chłopców, Odzież
dziana, Odzież dziecięca, Odzież dziewczęca, Odzież dżinsowa, Odzież futrzana, Odzież gotowa, Odzież lniana, Odzież
męska, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież nieprzemakalna, Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Odzież
przeciwdeszczowa, Odzież rekreacyjna, Odzież skórzana,
Odzież sportowa, Odzież treningowa, Odzież wiatroszczelna, Odzież wierzchnia dla chłopców, Odzież wierzchnia dla
dziewcząt, Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież wierzchnia
dla kobiet, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Odzież wodoodporna, Odzież ze skóry, Odzież z imitacji skóry.
525328
(220) 2021 03 01
SD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zalesie Górne
(540) (znak słowny)
(540) HANAMI
(510), (511) 43 Rezerwacja stolików w restauracjach, Usługi
rezerwacji miejsc w restauracjach, Zapewnianie żywności
i napojów w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów
dla gości 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, Przygotowywanie posiłków, Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Dostarczanie
posiłków do bezpośredniego spożycia, Usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Catering w kafeteriach
szybkiej obsługi, Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi,
Usługi restauracyjne, Usługi cateringu zewnętrznego, Wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, Usługi w zakresie
przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Usługi
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania
żywności i napojów.
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.05, 27.07.01
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane
urządzenia technologii informacyjnej i autowizualne, multimedialne i graficzne urządzenia mierzące, wykrywające,
monitorujące i kontrolujące, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 42 Usługi w zakresie technologii
informacyjnych, Usługi naukowe i technologiczne.
525314
(220) 2021 02 26
M5 TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAIA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.02, 29.01.11
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane,
Urządzenia technologii informacyjnej i autowizualne, multimedialne i graficzne, Urządzenia mierzące, wykrywające,
monitorujące i kontrolujące, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 42 Usługi w zakresie technologii
informacyjnych, Usługi naukowe i technologiczne.
(210) 525318
(220) 2021 03 01
(731) FRANKIEWICZ PAWEŁ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
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(210)
(731)
(540)
(540)

525331
(220) 2021 03 01
KALISKI HENRYK, Rzepin
(znak słowno-graficzny)
WM WALDORF MODERNO

(531) 27.05.01, 29.01.02, 29.01.11
(510), (511) 43 Usługi hotelowe.
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(210) 525342
(220) 2021 03 01
(731) LEWANDOWSKI MARCIN LERO, Lipno
(540) (znak słowny)
(540) e-Lero
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej drabin, rusztowań, wind dekarskich, maszyn budowlanych, 37 Wynajem sprzętu konstrukcyjnego i budowlanego, Wynajem rusztowań, Wynajem maszyn budowlanych.
525367
(220) 2021 03 02
ALEMOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Alemoto

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.05
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji za pośrednictwem
internetu na temat sprzedaży samochodów, Reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem internetu, Usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami
samochodowymi, Usługi reklamowe związane z pojazdami
samochodowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, Porady
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące przedstawicielstw handlowych zajmujących się sprzedażą samochodów, działających na zasadach franchisingu, Doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania
przedstawicielstw handlowych zajmujących się sprzedażą
samochodów, Usługi w zakresie rejestracji samochodów.
525370
(220) 2021 03 02
KOSD WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Nasławice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELO2NY KAMIEŃ

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 17.02.01
(510), (511) 19 Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skały, gliny, minerałów i betonu, Kruszywo, kruszywa wykorzystywane do przygotowywania betonu, materiały kruszywowe do stosowania
w betonie, kamień, kamienie, kamień naturalny, kamień
budowlany, kamień żużlowy, kamień podkładowy, pomniki kamienne, rzeźby kamienne, kamienie pamiątkowe,
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odłamki kamienia, żwir kamienny, dachówki kamienne,
łupki kamienne, kamienie brukowe, płytki kamienne, kamienie krawężnikowe, kamieniarstwo (wyroby-), obrobiony
kamień naturalny, kamień na pomniki, budowlany kamień
naturalny, kamień na ściany, kamień na gzymsy, aglomerowane materiały kamienne, posągi z kamienia, figurki
z kamienia, ozdoby z kamienia, latarnie kamienne [ozdoby
ogrodowe z kamienia], gotowe kamienie brukowe, kamienie brukowe betonowe, kamienie akwariowe dekoracyjne,
płytki z kamienia naturalnego, dekoracje wykonane z kamienia, słupki z naturalnego kamienia, płyty pamiątkowe
z kamienia, tabliczki nagrobne z kamienia, fornir kamienny
[materiały budowlane], obudowy kominków z kamienia,
skała, glina i minerały, kamienie (materiały wiążące do produkcji -), bloki wykonane z kamienia naturalnego, kamienie
stosowane do wzmacniania nasypów, materiały budowlane z kamienia naturalnego, ozdoby wykonane z kamienia
do sadzawek, Nagrobki z kamienia, betonu lub marmuru,
Ozdoby wykonane z kamienia do akwariów, Popiersia z kamienia, betonu lub marmuru, Płyty i płytki z kamienia naturalnego, Statuetki z kamienia, betonu lub marmuru, Posążki
z kamienia, betonu lub marmuru, Kamienie do zwieńczeń
do słupów podporowych, kamienie do zwieńczeń do paneli ściennych, Tablice nagrobne z kamienia, betonu lub
marmuru, Kostka kamienna do brukowania i układania nawierzchni, Dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub
marmuru, Kamienie podtrzymujące nasyp w celu umożliwienia wzrostu roślin, Materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skał, gliny, minerałów
i betonu, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej
oraz za pośrednictwem Internetu następujących towarów:
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne z piasku,
kamienia, skały, gliny, minerałów i betonu, Kruszywo, kruszywa wykorzystywane do przygotowywania betonu,
materiały kruszywowe do stosowania w betonie, kamień,
kamienie, kamień naturalny, kamień budowlany, kamień
żużlowy, kamień podkładowy, pomniki kamienne, rzeźby
kamienne, kamienie pamiątkowe, odłamki kamienia, żwir
kamienny, dachówki kamienne, łupki kamienne, kamienie
brukowe, płytki kamienne, kamienie krawężnikowe, kamieniarstwo (wyroby -), obrobiony kamień naturalny, kamień
na pomniki, budowlany kamień naturalny, kamień na ściany, kamień na gzymsy, aglomerowane materiały kamienne,
posągi z kamienia, figurki z kamienia, popiersia z kamienia,
ozdoby z kamienia, latarnie kamienne [ozdoby ogrodowe
z kamienia], gotowe kamienie brukowe, kamienie brukowe
betonowe, kamienie akwariowe dekoracyjne, płytki z kamienia naturalnego, dekoracje wykonane z kamienia, słupki
z naturalnego kamienia, płyty pamiątkowe z kamienia, tabliczki nagrobne z kamienia, fornir kamienny [materiały budowlane], obudowy kominków z kamienia, kamień, skała, glina
i minerały, kamienie (materiały wiążące do produkcji -), bloki
wykonane z kamienia naturalnego, kamienie stosowane
do wzmacniania nasypów, materiały budowlane z kamienia
naturalnego, ozdoby wykonane z kamienia do sadzawek,
Nagrobki z kamienia, betonu lub marmuru, Ozdoby wykonane z kamienia do akwariów, Popiersia z kamienia, betonu
lub marmuru, Płyty i płytki z kamienia naturalnego, Statuetki z kamienia, betonu lub marmuru, Posążki z kamienia,
betonu lub marmuru, kamienie do zwieńczeń do słupów
podporowych, kamienie do zwieńczeń do paneli ściennych, Tablice nagrobne z kamienia, betonu lub marmuru,
Kostka kamienna do brukowania i układania nawierzchni,
dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru,
kamienie podtrzymujące nasyp w celu umożliwienia wzrostu roślin.
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525372
(220) 2021 03 01
VISIMIND LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Visimind GET THE PICTURE

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 9 Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia audiowizualne i fotograficzne, Urządzenia do rejestrowania i odtwarzania obrazu, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania
komputerowego.
525382
(220) 2021 03 01
WĄSIK AGNIESZKA BE On-line DR AGNIESZKA WĄSIK,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Be On-line Academy
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Grafika
do pobrania do telefonów komórkowych, Oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, Oprogramowanie
gier komputerowych, nagrane, Platformy oprogramowania
komputerowego, nagrane lub do pobrania, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Programy komputerowe nagrane, Publikacje elektroniczne, do pobrania,
Platformy edukacyjne on-line, Aplikacje mobilne, Publikacje
elektroniczne, 41 Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie
konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Pisanie scenariuszy, Pisanie
scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Przekazywanie
know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Redagowanie tekstów
(innych niż teksty reklamowe), Tłumaczenia, Udostępnianie
filmów on-line nie do pobrania, Udostępnianie publikacji
elektronicznych [nie do pobrania], Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, Usługi
szkoleniowe w zakresie nowoczesnych technologii, Usługi
szkoleniowe w zakresie kompetencji międzykulturowych,
Usługi szkoleniowe i edukacyjne za pośrednictwem platform
edukacyjnych i aplikacji, Usługi szkoleniowe i edukacyjne
on-line i stacjonarne, Udostępnianie publikacji elektronicznych do pobrania.
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525384
(220) 2021 03 02
MARKETSTAL.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawada
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ms marketstal.pl
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.03
(510), (511) 6 Budowlane materiały metalowe, Przenośne konstrukcje metalowe, Materiały konstrukcyjne metalowe, Przenośne budynki metalowe, Materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, Elementy do montażu fotowoltaiki metalowe,
Armatura stalowa, Ogrodzenia metalowe, Gwoździe i śruby
metalowe, Profile ocynkowane, Rury ocynkowane, Ceowniki,
kątowniki ocynkowane, Blacha, Drobne wyroby metalowe, Balustrady metalowe, Belki stropowe metalowe, Bramy metalowe,
Drzwi metalowe, Okna metalowe, Dachowe rynny metalowe,
Dachowe pokrycia metalowe, Drabiny metalowe, Drut metalowy, Kratownice metalowe, Kraty pomostowe metalowe, Okładziny budowlane [metalowe], Schody metalowe, Rusztowania
metalowe, Rury metalowe, Stal kwasoodporna, Armatura kwasoodporna, Elementy balustrad kwasoodpornych, Aluminium,
Profile aluminiowe, Kątowniki aluminiowe, Blachy aluminiowe,
Pręty aluminiowe, 35 Informacja handlowa, Reklama, Zgromadzenie towarów umożliwiające ich wybieranie i kupowanie
w sklepach detalicznych, hurtowych i internetowych z materiałami i wyrobami metalowymi, Prezentowanie towarów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Zarządzanie plikami komputerowymi, Informacja o działalności gospodarczej,
Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Usługi agencji
importowo-eksportowej, Informacje handlowe i porady udzielane konsumentom, Pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(210) 525394
(220) 2021 03 02
(731) DBAM O MÓJ Z@SIĘG, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) fonolandia
(510), (511) 9 Oprogramowanie edukacyjne, Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Edukacyjne aplikacje
komputerowe, Edukacyjne aplikacje mobilne, Edukacyjne
programy komputerowe dla dzieci, Edukacyjne materiały
na zajęcia, do pobrania, 16 Publikacje edukacyjne, Książki
edukacyjne, Podręczniki edukacyjne, Drukowane materiały
edukacyjne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,
Materiały edukacyjne i instruktażowe, Dyplomy drukowane,
Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], 28 Elektroniczne gry
edukacyjne dla dzieci, Gry - łamigłówki, Gry quizowe, Edukacyjne gry elektroniczne, 41 Szkolenia edukacyjne, Badania
edukacyjne, Usługi edukacyjne, Edukacyjne usługi doradcze,
Usługi egzaminowania (edukacyjne), Usługi doradztwa edukacyjnego, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi
edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci.
(210) 525413
(220) 2021 03 02
(731) SUPERDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Karczew
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) KURCZAK POLSKI

(531) 29.01.13, 03.07.03, 06.07.08, 27.05.01, 05.05.19
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Mięso konserwowane, Mięso mrożone, Mięso świeże, Paczkowane mięso, Drób,
nieżywy, Ekstrakty drobiowe, Głęboko mrożony drób, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie
z drobiu, Gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik],
Mrożone posiłki składające się głównie z drobiu, Mrożony
drób, Świeży drób, Przekąski na bazie mięsa, Patyczki mięsne.
(210)
(731)
(540)
(540)

525445
(220) 2021 03 03
STASIAK DOROTA, Konstantynów Łódzki
(znak słowno-graficzny)
ombrelina PIZZa

(531) 29.01.15, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 30 Pizza, 43 Usługi restauracyjne.
525447
(220) 2021 03 03
BOOKING SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) b bookingsolutions.pl
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 35 Marketing internetowy, Doradztwo biznesowe, Doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju,
Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo
dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące
organizowania działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące reklamy prasowej, Doradztwo dotyczące reklamy
w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące
reklamy, Doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, Doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w dziedzinie public
relations, Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu,

Nr ZT20/2021

Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo
organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla
klientów, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą
i marketingu, Doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie administrowania działalnością
gospodarczą, Doradztwo w sprawach zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie analizy nawyków i potrzeb nabywczych konsumentów świadczone za pomocą danych
sensorycznych, jakościowych i ilościowych, Doradztwo w zakresie analizy zachowań zakupowych konsumentów, Doradztwo w zakresie analizy biznesowej, Doradztwo w zakresie badań rynku, Doradztwo w zakresie demografii do celów
marketingowych, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania restauracji, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące zakładania barów kanapkowych, Doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, Marketing telefoniczny, Marketing referencyjny, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Marketing towarów
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Opracowywanie ankiet marketingowych, Porady
w zakresie marketingu, Pomoc w zakresie marketingu, Planowanie strategii marketingowych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, Reklama
i marketing, Prowadzenie badań marketingowych, Przygotowywanie planów marketingowych, Reklama za pomocą
marketingu bezpośredniego, Rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, Projektowanie badań
marketingowych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Usługi agencji marketingowych, Usługi
doradcze w zakresie marketingu, Usługi doradcze dotyczące
reklamy, promocji i marketingu, Świadczenie doradczych
usług marketingowych dla producentów, Sporządzanie raportów do celów marketingowych, Rozwój planu marketingowego, Usługi doradztwa w zakresie marketingu, Usługi
reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi reklamowe
za pośrednictwem bazy danych, Usługi reklamowe związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, Indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych,
Optymalizacja stron internetowych, Dostarczanie informacji
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych,
Promocja on-line sieci komputerowych i stron internetowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, Udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, Zestawianie reklam
w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, Analiza
marketingowa nieruchomości, Organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, Reklamowanie nieruchomości
mieszkaniowych i komercyjnych, Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Do-

Nr ZT20/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

radztwo w zakresie zarządzania marketingowego, 36 Administrowanie nieruchomościami, Agencje nieruchomości, Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Dostarczanie informacji
dotyczących nieruchomości, Dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Ocena nieruchomości [wycena], Ocena i wycena nieruchomości, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem,
Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Timesharing nieruchomości, Udzielanie informacji
dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie informacji
dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi
w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi w zakresie
wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów
i mieszkań, Wynajem nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości,
Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie portfelem nieruchomości, 41 Szkolenia
w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, Usługi pisania
blogów, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie recenzji, Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, Wykłady na temat umiejętności marketingowych,
Wydawanie przewodników turystycznych, Kursy edukacyjne
w dziedzinie branży turystycznej, Prowadzenie kursów edukacyjnych związanych z branżą turystyczną, Organizacja
i przeprowadzanie kursów edukacyjnych związanych z sektorem turystycznym, 42 Aktualizowanie stron internetowych
dla osób trzecich, Aktualizacja stron głównych dla osób trzecich, Aktualizowanie stron internetowych, Doradztwo w projektowaniu stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektowania stron głównych i stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, Doradztwo związane
z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, Doradztwo związane z tworzeniem stron głównych i stron internetowych, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Hosting mobilnych stron internetowych, Hosting
i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony internetowe, Dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania
architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej,
Hosting spersonalizowanych stron internetowych, Hosting
stron internetowych w Internecie, Hosting stron internetowych na rzecz osób trzecich, na serwerach komputerowych
dla globalnej sieci komputerowej, Hosting stron internetowych, Hosting stron komputerowych (internetowych)
na rzecz osób trzecich, Kompilacja stron internetowych,
Opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, Opracowywanie, projektowanie i aktualizacja
stron głównych, Projektowanie graficzne w celu kompilacji
stron w Internecie, Programowanie stron internetowych,
Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, Projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron internetowych, Programowanie spersonalizowanych stron internetowych, Programowanie oprogramowania do opracowywania
stron internetowych, Planowanie, projektowanie i rozwój
stron internetowych on-line na rzecz osób trzecich, Wynajem przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron interneto-
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wych, Usługi w zakresie projektowania stron internetowych,
Usługi w zakresie hostingu stron internetowych, Usługi
utrzymywania stron internetowych, Zarządzanie stronami
internetowymi na rzecz osób trzecich, Usługi testowania obciążenia stron internetowych, Tworzenie stron internetowych dla innych, Tworzenie stron internetowych, Tworzenie,
utrzymywanie i hosting stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie stron głównych do sieci komputerowych,
Tworzenie stron głównych dla osób trzecich, Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, Tworzenie
stron elektronicznych, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych do telefonów komórkowych, Tworzenie
i utrzymywanie stron komputerowych (stron internetowych)
na rzecz osób trzecich, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, Tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych stron internetowych, Tworzenie i uaktualnianie stron
głównych do sieci komputerowych, Tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych,
Tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, Tworzenie i projektowanie stron internetowych dla
osób trzecich, Projektowanie stron internetowych w celach
reklamowych, Projektowanie stron internetowych, Projektowanie stron głównych i witryn internetowych, Projektowanie
stron głównych, Projektowanie komputerowych stron internetowych, Projektowanie stron domowych i stron internetowych, Projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla
osób trzecich, Projektowanie i wdrażanie sieciowych stron
internetowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i tworzenie stron głównych i stron internetowych, Projektowanie i tworzenie stron internetowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia
stron WWW w Internecie, Projektowanie i projektowanie
graficzne do tworzenia stron WWW, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie stron głównych
i stron internetowych, Projektowanie hoteli, Usługi planowania [projektowania] hoteli, Projektowanie wizytówek, Programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, Opracowywanie oprogramowania komputerowego w zakresie logistyki,
zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, Hosting blogów, Tworzenie i utrzymywanie oprogramowania
do blogów.
525448
(220) 2021 03 03
JĘDRASZEK KRZYSZTOF, Ksawerów;
JĘDRASZEK WOJCIECH, Ksawerów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sunbud
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 35 Sprzedaż hurtowa, detaliczna i poprzez strony internetowe materiałów budowlanych metalowych i niemetalowych.
(551) wspólne prawo ochronne
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525462
(220) 2021 03 03
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ARTEOMEA
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony,
Peelingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, Środki sanitarne zawarte w tej klasie,
Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające,
Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy, Minerały zawarte w tej klasie, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne
wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła
lecznicze, Herbaty lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do celów medycznych lub
weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny
farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, Plastry, Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały opatrunkowe,
Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, Preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, Wyżej wskazane towary nie są przeznaczone do dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej.
(210)
(731)

(210) 525465
(220) 2021 03 03
(731) JAGIELSKI BARTOSZ, Dąbrowa
(540) (znak słowny)
(540) Wirtualna Plenerówka
(510), (511) 35 Promowanie muzyki innych oraz własnej
poprzez dostarczanie portfolio on-line za pośrednictwem
witryn internetowych oraz mediów społecznościowych,
Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych wraz z losowaniem nagród.
(210)
(731)
(540)
(540)

525474
(220) 2021 03 02
Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, NL
(znak słowno-graficzny)
Coccolino
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(531) 27.05.01, 29.01.04, 29.01.11
(510), (511) 3 Detergenty, Preparaty i substancje stosowane
w praniu, Preparaty do prania tkanin, zmiękczacze tkanin,
Preparaty wybielające, Preparaty do usuwania plam, Mydła,
Mydła do rozjaśniania tkanin, Preparaty do ręcznego prania
odzieży i tkanin, Krochmal do prania, Preparaty czyszczące,
polerujące, szorujące i ścierające.
525593
(220) 2021 03 05
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 28.05
(510), (511) 5 Wyroby farmaceutyczne, Leki, Żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, Mineralne dodatki
do żywności, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Witaminy, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

525598
(220) 2021 03 05
WOŹNY ARTUR, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
AKADEMIA On-line

(531)

01.01.01, 01.01.04, 01.01.10, 16.01.05, 16.01.06, 26.11.03,
26.11.08, 26.11.09, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.13, 26.01.16,
26.01.18, 09.07.01, 09.07.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie wykładów
w celach szkoleniowych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Opracowywanie
materiałów edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie
kursów edukacyjnych, Organizowanie prezentacji do celów
edukacyjnych, Zapewnianie szkoleń on-line, Udzielanie informacji edukacyjnych on-line z komputerowej bazy danych
lub za pośrednictwem Internetu, Usługi nauki na odległość
świadczone on-line.
(210) 525623
(220) 2021 03 05
(731) KRZYWDZIŃSKA EWA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Dom Futrzaków*PL
(510), (511) 44 Hodowla zwierząt.
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525624
(220) 2021 03 05
PREMIUM MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) a2mobile

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Telefony, Smartfony, Mobilne odbiorniki danych, Karty SIM, Urządzenia telekomunikacyjne, Zespoły nadawcze [telekomunikacja], Sieci telekomunikacyjne,
Nadajniki telekomunikacyjne, Przenośne urządzenia telekomunikacyjne, Telekomunikacyjne urządzenia cyfrowe,
Urządzenia telekomunikacyjne do użytku wraz z sieciami
komórkowymi, Modemy, Routery sieciowe, Routery bezprzewodowe, Serwery sieciowe, Telefony bezprzewodowe,
Telefony stacjonarne, Telefony internetowe, Karty telefoniczne, Centrale telefoniczne, Cyfrowe telefony komórkowe, Futerały na telefony, Oprogramowanie telefonii komputerowej,
Systemy lokalnej telefonii komórkowej, Ładowarki do telefonów komórkowych, Baterie do telefonów komórkowych,
Zestawy słuchawkowe do telefonów, Instalacje telefoniczne
do samochodów, Urządzenia głośnomówiące do telefonów
komórkowych, Grafika do pobrania do telefonów komórkowych, Dzwonki do telefonów komórkowych do pobrania,
Platformy i oprogramowanie do telefonów cyfrowych, Komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, Oprogramowanie gier komputerowych do użytku
na telefonach komórkowych, Telefony komórkowe z dużymi
klawiszami i cyframi dla użytkowników z osłabionym wzrokiem lub sprawnością, Sprzęt komputerowy, Oprogramowanie komputerowe, Przedpłacone karty telefoniczne, kodowane magnetycznie, Obudowy wymienne do telefonów
komórkowych, Uchwyty na telefony komórkowe, 35 Promocja sprzedaży, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Reklama
on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
Publikowanie materiałów reklamowych, Wynajem billboardów reklamowych, Wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, Gromadzenie informacji związanych
z reklamą, Badania opinii publicznej, Doradztwo biznesowe,
Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, Profesjonalne doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Analiza
danych biznesowych, Przetwarzanie danych, Komputerowe
przetwarzanie danych, Gromadzenie i systematyzowanie
informacji w komputerowych bazach danych, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
Zarządzanie bazami danych, Organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych
i reklamowych, Organizowanie losowania nagród w celach
reklamowych, Organizowanie konsumenckich programów
lojalnościowych i zarządzanie nimi, Organizowanie, pro-
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wadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla
klientów, Usługi przeglądu prasy, Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, Negocjowanie i zawieranie transakcji
handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów
telekomunikacji, Pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, Pośrednictwo w zawieraniu
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, 38 Telekomunikacja, Usługi telefoniczne i telekomunikacyjne, Usługi
telekomunikacyjnej sieci cyfrowej, Użytkowanie szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych, Zdalne transmitowanie danych drogą telekomunikacyjną, Wynajem sprzętu
i obiektów telekomunikacyjnych, Doradztwo w zakresie
usług telekomunikacyjnych, Zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego i połączeń z komputerowymi bazami danych i z Internetem, Telefoniczne usługi telekomunikacyjne
świadczone za pośrednictwem przedpłaconych kart telefonicznych, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową lub bazami danych, Zapewnianie
połączeń telekomunikacyjnych do światowej sieci komunikacyjnej lub baz danych, Dostarczanie informacji z książek
telefonicznych w celu umożliwienia połączeń telekomunikacyjnych, Telekomunikacja radiowa, Telekomunikacja informacyjna, Informacja o telekomunikacji, Interaktywne usługi
telekomunikacyjne, Użytkowanie sieci telekomunikacyjnej,
Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie urządzeń komunikacyjnych, Wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, Wypożyczanie modemów, Wypożyczanie
telefonów komórkowych, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń
komunikacyjnych, Udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych, Dzierżawa linii telekomunikacyjnych, Usługi w zakresie
połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, Elektroniczne przesyłanie programów komputerowych za pośrednictwem Internetu, Usługi
przywoławcze radiowe/telefoniczne, Usługi agencji prasowej [komunikacja], Transmisje telewizyjne, Usługi w zakresie
telekonferencji i wideokonferencji, Usługi w zakresie telefonii
internetowej, Łączność poprzez terminale komputerowe.
525625
(220) 2021 03 05
PREMIUM MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) a2mobile

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Telefony, Smartfony, Mobilne odbiorniki danych, Karty SIM, Urządzenia telekomunikacyjne, Zespoły nadawcze [telekomunikacja], Sieci telekomunikacyjne,
Nadajniki telekomunikacyjne, Przenośne urządzenia telekomunikacyjne, Telekomunikacyjne urządzenia cyfrowe,
Urządzenia telekomunikacyjne do użytku wraz z sieciami
komórkowymi, Modemy, Routery sieciowe, Routery bezprzewodowe, Serwery sieciowe, Telefony bezprzewodowe,
Telefony stacjonarne, Telefony internetowe, Karty telefoniczne, Centrale telefoniczne, Cyfrowe telefony komórkowe, Futerały na telefony, Oprogramowanie telefonii komputerowej,
Systemy lokalnej telefonii komórkowej, Ładowarki do telefonów komórkowych, Baterie do telefonów komórkowych,
Zestawy słuchawkowe do telefonów, Instalacje telefoniczne
do samochodów, Urządzenia głośnomówiące do telefonów
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komórkowych, Grafika do pobrania do telefonów komórkowych, Dzwonki do telefonów komórkowych do pobrania,
Platformy i oprogramowanie do telefonów cyfrowych, Komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, Oprogramowanie gier komputerowych do użytku
na telefonach komórkowych, Telefony komórkowe z dużymi
klawiszami i cyframi dla użytkowników z osłabionym wzrokiem lub sprawnością, Sprzęt komputerowy, Oprogramowanie komputerowe, Przedpłacone karty telefoniczne, kodowane magnetycznie, Obudowy wymienne do telefonów
komórkowych, Uchwyty na telefony komórkowe, 35 Promocja sprzedaży, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Reklama
on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
Publikowanie materiałów reklamowych, Wynajem billboardów reklamowych, Wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, Gromadzenie informacji związanych
z reklamą, Badania opinii publicznej, Doradztwo biznesowe,
Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, Profesjonalne doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Analiza
danych biznesowych, Przetwarzanie danych, Komputerowe
przetwarzanie danych, Gromadzenie i systematyzowanie
informacji w komputerowych bazach danych, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
Zarządzanie bazami danych, Organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych
i reklamowych, Organizowanie losowania nagród w celach
reklamowych, Organizowanie konsumenckich programów
lojalnościowych i zarządzanie nimi, Organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla
klientów, Usługi przeglądu prasy, Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, Negocjowanie i zawieranie transakcji
handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów
telekomunikacji, Pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, Pośrednictwo w zawieraniu
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, 38 Telekomunikacja, Usługi telefoniczne i telekomunikacyjne, Usługi
telekomunikacyjnej sieci cyfrowej, Użytkowanie szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych, Zdalne transmitowanie
danych drogą telekomunikacyjną, Wynajem sprzętu i obiektów telekomunikacyjnych, Doradztwo w zakresie usług telekomunikacyjnych, Zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego i połączeń z komputerowymi bazami danych i z Internetem, Telefoniczne usługi telekomunikacyjne świadczone
za pośrednictwem przedpłaconych kart telefonicznych,
Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią
komputerową lub bazami danych, Zapewnianie połączeń
telekomunikacyjnych do światowej sieci komunikacyjnej lub
baz danych, Dostarczanie informacji z książek telefonicznych
w celu umożliwienia połączeń telekomunikacyjnych, Telekomunikacja radiowa, Telekomunikacja informacyjna, Informacja o telekomunikacji, Interaktywne usługi telekomunikacyjne, Użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, Wypożyczanie
urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie urządzeń
komunikacyjnych, Wynajem sprzętu telekomunikacyjnego,
Wypożyczanie modemów, Wypożyczanie telefonów komórkowych, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komunikacyjnych, Udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych, Dzierżawa linii telekomunikacyjnych, Usługi w zakresie połączenia
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, Elektroniczne przesyłanie programów kompute-
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rowych za pośrednictwem Internetu, Usługi przywoławcze
radiowe/telefoniczne, Usługi agencji prasowej [komunikacja], Transmisje telewizyjne, Usługi w zakresie telekonferencji
i wideokonferencji, Usługi w zakresie telefonii internetowej,
Łączność poprzez terminale komputerowe.
525626
(220) 2021 03 05
PREMIUM MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) a2mobile
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Telefony, Smartfony, Mobilne odbiorniki danych, Karty SIM, Urządzenia telekomunikacyjne, Zespoły nadawcze [telekomunikacja], Sieci telekomunikacyjne,
Nadajniki telekomunikacyjne, Przenośne urządzenia telekomunikacyjne, Telekomunikacyjne urządzenia cyfrowe,
Urządzenia telekomunikacyjne do użytku wraz z sieciami
komórkowymi, Modemy, Routery sieciowe, Routery bezprzewodowe, Serwery sieciowe, Telefony bezprzewodowe,
Telefony stacjonarne, Telefony internetowe, Karty telefoniczne, Centrale telefoniczne, Cyfrowe telefony komórkowe, Futerały na telefony, Oprogramowanie telefonii komputerowej,
Systemy lokalnej telefonii komórkowej, Ładowarki do telefonów komórkowych, Baterie do telefonów komórkowych,
Zestawy słuchawkowe do telefonów, Instalacje telefoniczne
do samochodów, Urządzenia głośnomówiące do telefonów
komórkowych, Grafika do pobrania do telefonów komórkowych, Dzwonki do telefonów komórkowych do pobrania,
Platformy i oprogramowanie do telefonów cyfrowych, Komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, Oprogramowanie gier komputerowych do użytku
na telefonach komórkowych, Telefony komórkowe z dużymi
klawiszami i cyframi dla użytkowników z osłabionym wzrokiem lub sprawnością, Sprzęt komputerowy, Oprogramowanie komputerowe, Przedpłacone karty telefoniczne, kodowane magnetycznie, Obudowy wymienne do telefonów
komórkowych, Uchwyty na telefony komórkowe, 35 Promocja sprzedaży, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Reklama
on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
Publikowanie materiałów reklamowych, Wynajem billboardów reklamowych, Wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, Gromadzenie informacji związanych
z reklamą, Badania opinii publicznej, Doradztwo biznesowe,
Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, Profesjonalne doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Analiza
danych biznesowych, Przetwarzanie danych, Komputerowe
przetwarzanie danych, Gromadzenie i systematyzowanie
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informacji w komputerowych bazach danych, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
Zarządzanie bazami danych, Organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych
i reklamowych, Organizowanie losowania nagród w celach
reklamowych, Organizowanie konsumenckich programów
lojalnościowych i zarządzanie nimi, Organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla
klientów, Usługi przeglądu prasy, Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, Negocjowanie i zawieranie transakcji
handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów
telekomunikacji, Pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, Pośrednictwo w zawieraniu
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, 38 Telekomunikacja, Usługi telefoniczne i telekomunikacyjne, Usługi
telekomunikacyjnej sieci cyfrowej, Użytkowanie szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych, Zdalne transmitowanie danych drogą telekomunikacyjną, Wynajem sprzętu
i obiektów telekomunikacyjnych, Doradztwo w zakresie
usług telekomunikacyjnych, Zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego i połączeń z komputerowymi bazami danych i z Internetem, Telefoniczne usługi telekomunikacyjne
świadczone za pośrednictwem przedpłaconych kart telefonicznych, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową lub bazami danych, Zapewnianie
połączeń telekomunikacyjnych do światowej sieci komunikacyjnej lub baz danych, Dostarczanie informacji z książek
telefonicznych w celu umożliwienia połączeń telekomunikacyjnych, Telekomunikacja radiowa, Telekomunikacja informacyjna, Informacja o telekomunikacji, Interaktywne usługi
telekomunikacyjne, Użytkowanie sieci telekomunikacyjnej,
Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie urządzeń komunikacyjnych, Wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, Wypożyczanie modemów, Wypożyczanie
telefonów komórkowych, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń
komunikacyjnych, Udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych, Dzierżawa linii telekomunikacyjnych, Usługi w zakresie
połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, Elektroniczne przesyłanie programów komputerowych za pośrednictwem Internetu, Usługi
przywoławcze radiowe/telefoniczne, Usługi agencji prasowej [komunikacja], Transmisje telewizyjne, Usługi w zakresie
telekonferencji i wideokonferencji, Usługi w zakresie telefonii
internetowej, Łączność poprzez terminale komputerowe.
525627
(220) 2021 03 05
PREMIUM MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) a2mobile
(210)
(731)
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(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Telefony, Smartfony, Mobilne odbiorniki danych, Karty SIM, Urządzenia telekomunikacyjne, Zespoły
nadawcze [telekomunikacja], Sieci telekomunikacyjne,
Nadajniki telekomunikacyjne, Przenośne urządzenia telekomunikacyjne, Telekomunikacyjne urządzenia cyfrowe,
Urządzenia telekomunikacyjne do użytku wraz z sieciami
komórkowymi, Modemy, Routery sieciowe, Routery bezprzewodowe, Serwery sieciowe, Telefony bezprzewodowe,
Telefony stacjonarne, Telefony internetowe, Karty telefoniczne, Centrale telefoniczne, Cyfrowe telefony komórkowe, Futerały na telefony, Oprogramowanie telefonii komputerowej, Systemy lokalnej telefonii komórkowej, Ładowarki
do telefonów komórkowych, Baterie do telefonów komórkowych, Zestawy słuchawkowe do telefonów, Instalacje
telefoniczne do samochodów, Urządzenia głośnomówiące
do telefonów komórkowych, Grafika do pobrania do telefonów komórkowych, Dzwonki do telefonów komórkowych
do pobrania, Platformy i oprogramowanie do telefonów
cyfrowych, Komputerowe oprogramowanie użytkowe
do telefonów komórkowych, Oprogramowanie gier komputerowych do użytku na telefonach komórkowych, Telefony komórkowe z dużymi klawiszami i cyframi dla użytkowników z osłabionym wzrokiem lub sprawnością, Sprzęt
komputerowy, Oprogramowanie komputerowe, Przedpłacone karty telefoniczne, kodowane magnetycznie, Obudowy wymienne do telefonów komórkowych, Uchwyty na telefony komórkowe, 35 Promocja sprzedaży, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama za pośrednictwem sieci
telefonii komórkowej, Reklama on-line za pośrednictwem
komputerowej sieci komunikacyjnej, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Publikowanie materiałów
reklamowych, Wynajem billboardów reklamowych, Wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych,
Gromadzenie informacji związanych z reklamą, Badania
opinii publicznej, Doradztwo biznesowe, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo dotyczące działalności
gospodarczej, Profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Analiza danych biznesowych, Przetwarzanie danych, Komputerowe przetwarzanie danych, Gromadzenie i systematyzowanie informacji
w komputerowych bazach danych, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Zarządzanie bazami danych, Organizowanie imprez, wystaw, targów
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Organizowanie losowania nagród w celach reklamowych, Organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, Organizowanie, prowadzenie
i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów,
Usługi przeglądu prasy, Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Usługi pośrednictwa
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób
trzecich, Negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych
dla osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, Pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów
i usług, na rzecz innych, Pośrednictwo w zawieraniu umów
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, 38 Telekomunikacja, Usługi telefoniczne i telekomunikacyjne, Usługi
telekomunikacyjnej sieci cyfrowej, Użytkowanie szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych, Zdalne transmitowanie danych drogą telekomunikacyjną, Wynajem sprzętu
i obiektów telekomunikacyjnych, Doradztwo w zakresie
usług telekomunikacyjnych, Zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego i połączeń z komputerowymi bazami
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danych i z Internetem, Telefoniczne usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem przedpłaconych kart
telefonicznych, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych
z globalną siecią komputerową lub bazami danych, Zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych do światowej sieci
komunikacyjnej lub baz danych, Dostarczanie informacji
z książek telefonicznych w celu umożliwienia połączeń telekomunikacyjnych, Telekomunikacja radiowa, Telekomunikacja informacyjna, Informacja o telekomunikacji, Interaktywne usługi telekomunikacyjne, Użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie urządzeń komunikacyjnych, Wynajem
sprzętu telekomunikacyjnego, Wypożyczanie modemów,
Wypożyczanie telefonów komórkowych, Wypożyczanie
sprzętu i urządzeń komunikacyjnych, Udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych, Dzierżawa linii telekomunikacyjnych, Usługi w zakresie połączenia ze światową siecią
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, Elektroniczne przesyłanie programów komputerowych za pośrednictwem Internetu, Usługi przywoławcze radiowe/telefoniczne, Usługi agencji prasowej [komunikacja], Transmisje
telewizyjne, Usługi w zakresie telekonferencji i wideokonferencji, Usługi w zakresie telefonii internetowej, Łączność
poprzez terminale komputerowe.
525629
(220) 2021 03 05
MBM BIOTIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Proven by science. Naturally
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Suplementy diety dla
ludzi.
(210)
(731)

525637
(220) 2021 03 05
NABEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LAPLANTI
(510), (511) 3 Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych,
Antyperspiranty [przybory toaletowe], Aromaty [olejki eteryczne], Balsamy do celów kosmetycznych, Balsamy, inne niż
do celów medycznych, Barwniki do celów kosmetycznych,
Barwniki kosmetyczne, Balsamy samoopalające, Błyszczyki do ust, Chusteczki nasączone preparatami do usuwania
makijażu, Dezodoranty i Antyperspiranty, Ekstrakty kwiatowe [perfumy], Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych,
Emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym,
Esencje eteryczne, Farby do włosów, Henna [barwnik kosmetyczny], Kleje do celów kosmetycznych, Kosmetyki, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki do brwi, Kosmetyki do makijażu,
Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki naturalne, Kremy kosmetyczne,
Kremy ochronne, Kremy odżywcze, Kremy oczyszczające,
Kremy złuszczające, Kremy do twarzy, Krem pod oczy, Krem
do rąk, Kremy odżywcze nielecznicze, Kremy nawilżające,
Kremy BB, Lakiery do paznokci, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy dermatologiczne, Krem z retinolem do celów
kosmetycznych, Maski kosmetyczne, Maseczki nawilżające,
Maseczki oczyszczające, Maseczki do twarzy i ciała, Mleczko
do demakijażu, Mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, Mydła, Mydło do kąpieli, Odżywki do włosów, Olejki
do celów kosmetycznych, Olejki eteryczne, Olejki do ciała,
Peelingi do twarzy, Peelingi złuszczające do twarzy, Pianki
kosmetyczne, Pianki do golenia, Pianki do oczyszczania cia(210)
(731)
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ła, Płyny do pielęgnacji włosów, Pomadki do ust, Pomady
do celów kosmetycznych, Preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, Preparaty do demakijażu,
Preparaty do kąpieli, nielecznicze, Preparaty do pielęgnacji
paznokci, Preparaty do samoopalania [kosmetyki], Preparaty do samoopalania [kosmetyki], Preparaty fitokosmetyczne,
Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, Preparaty
kosmetyczne do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty toaletowe, Produkty perfumeryjne, Puder do twarzy, Serum pielęgnacyjne, Serum zapobiegające
starzeniu się, Serum kojące dla skóry, Serum łagodzące dla
skóry, Serum do twarzy do celów kosmetycznych, Sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, Sole wybielające,
Suche szampony, Szampony, Środki czyszczące do celów
gospodarstwa domowego, Środki do czyszczenia zębów,
Toniki kosmetyczne, Waciki do celów kosmetycznych, Wazelina kosmetyczna, Woda micelarna, Woda perfumowana, Zestawy kosmetyków, 5 Białkowe suplementy diety, Odżywcze
suplementy diety, Preparaty witaminowe, Suplementy diety
o działaniu kosmetycznym, Suplementy ziołowe, Suplementy diety, Suplementy żywnościowe, Odżywcze suplementy
diety, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy
odżywcze, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety
sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 16 Pudełka kartonowe, Pudła opakowaniowe (kartonowe), Składane
pudełka kartonowe, Kartonowe pudełka do pakowania,
35 Udzielanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów
kosmetycznych, Reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki
komunikacji, Reklama i usługi reklamowe, Reklama i marketing, 41 Produkcja szkoleniowych filmów wideo, Nauczanie
i szkolenia, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia biznesowe, Szkolenia w zakresie odżywiania, Szkolenia w zakresie pielęgnacji
urody, 44 Higiena i pielęgnacja urody, Udzielanie informacji
w zakresie suplementów diety i odżywiania, Udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi,
Konsultacje dotyczące kosmetyków, Doradztwo dotyczące
kosmetyków, Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Doradztwo dietetyczne.
525638
(220) 2021 03 05
FUNDACJA INTERNATIONAL CROWDFUNDING
FOUNDATION, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICF
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Badania opinii publicznej, Bezpośrednia reklama pocztowa, Optymalizacja
stron internetowych, Organizowanie targów handlowych,
Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama
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on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama
typu „płać za kliknięcie”, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, 36 Crowdfunding, Organizacja
zbiórek pieniężnych, Doradztwo w sprawach finansowych,
Inwestycje finansowe, Sponsorowanie finansowe, Transfer
elektroniczny środków pieniężnych, Transfery elektroniczne
wirtualnych walut, Udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, Udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, Udzielanie informacji finansowych,
Usługi banków oszczędnościowych, Usługi gwarantowania
ubezpieczeń od wypadków, Usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, Usługi portfela elektronicznego (usługi
w zakresie płatności), Usługi ubezpieczeniowe, Zarządzanie
finansami, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne.
525639
(220) 2021 03 05
KRÜGER PLUS SKRZYPCZAK SPÓŁKA JAWNA,
Janikowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRUK+
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.13.25, 29.01.12
(510), (511) 16 Materiały drukowane, 40 Usługi drukowania,
42 Usługi projektowania druków.
525641
(220) 2021 03 05
SOCHACKI JERZY, KOWALIK ROBERT SPEEDCLEAN
SPÓŁKA CYWILNA, Leszno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPEEDCLEAN 890

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 3 Środki do czyszczenia.
525692
(220) 2021 03 08
KASTELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Błonie
(540) (znak słowny)
(540) KASTELL
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające produkty do mycia ciała, Produkty do mycia rąk, Płyny do czyszczenia, Płyny do mycia, Płyny do oczyszczania skóry, Preparaty
chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, Preparaty
czyszczące, którymi nasączone są myjki, Preparaty czyszczące do użytku osobistego, Preparaty do ciała w sprayu, Preparaty do czyszczenia podłóg, Preparaty do mycia do użytku
domowego, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty
do mycia rąk, Preparaty do polerowania, Preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry, Preparaty myjące, Preparaty myjące do użytku osobistego, 5 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, Środki przeciwdrobnoustrojowe do mycia rąk, Antybakteryjne płyny do rąk, Antyseptyczne prepa(210)
(731)
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raty do mycia, Antyseptyczne preparaty oczyszczające, Płyny
dezynfekujące [inne niż mydło], Preparaty antybakteryjne,
Preparaty antyseptyczne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż
mydło], Preparaty do dezynfekcji rąk, Spraye antybakteryjne, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania
na skórę, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na twardych powierzchniach, Środki antyseptyczne
do pielęgnacji ran, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów
medycznych, Środki dezynfekcyjne do przyrządów medycznych, Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki
do usuwania bakterii, Środki odkażające, Środki odkażające
do użytku domowego, 7 Elektryczne zamiatarki do dywanów, Zamiatarki bezprzewodowe, Zamiatarki do trawników
[maszyny], Zamiatarki drogowe, Zamiatarki drogowe [maszyny], Zamiatarki drogowe [samojezdne], Zamiatarki elektryczne, Zamiatarki elektryczne (części maszyn), Zamiatarki
[maszyny] do basenów, Zamiatarki ulic, Zamiatarki ulic [maszyny], Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące,
Roboty przemysłowe, Automatyczne maszyny do czyszczenia, Automatyczne urządzenia do czyszczenia basenów, Odkurzacze roboty, Roboty do czyszczenia do celów
domowych, Roboty do czyszczenia podłóg [polerowania],
Roboty do czyszczenia podłóg [odkurzania], Roboty sprzątające na potrzeby gospodarstwa domowego, Automatyczne urządzenia do szorowania podłóg, Maszyny i urządzenia
do czyszczenia [elektryczne], Urządzenia do czyszczenia pod
wysokim ciśnieniem, Elektryczne maszyny do polerowania
podłóg, Elektryczne maszyny domowe do odkurzania, Elektryczne narzędzia do czyszczenia okien zawierające szczotki,
Elektryczne odkurzacze do dywanów, Elektryczne odkurzacze piorące do dywanów, Elektryczne odkurzacze ręczne,
Elektryczne parowe maszyny czyszczące, Elektryczne urządzenia do czyszczenia i polerowania, Elektryczne urządzenia
do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, Elektryczne urządzenia ssące do czyszczenia [domowe], Maszyny do czyszczenia ciśnieniowego, Maszyny do czyszczenia dywanów,
Maszyny do czyszczenia na sucho, Maszyny do czyszczenia
podłóg, Maszyny do czyszczenia powierzchni przy użyciu
wody pod wysokim ciśnieniem, Maszyny do czyszczenia
przemysłowego, Maszyny do czyszczenia przemysłowego
[z użyciem szamponu], Maszyny do czyszczenia przemysłowego [polerki], Maszyny do czyszczenia przemysłowego
[odkurzacze], Maszyny do mycia ciśnieniowego, Maszyny
do mycia [elektryczne], Maszyny do mycia i szczotkowania,
Maszyny do mycia podłóg, Maszyny do polerowania podłóg, Maszyny do polerowania podłóg [elektryczne], Maszyny
do szczotkowania [zamiatanie], Maszyny do szczotkowania
dywanów, Maszyny do szorowania podłóg, Maszyny elektryczne do czyszczenia dywanów [za pomocą szamponu],
Maszyny elektryczne do czyszczenia dywanów, Maszyny
i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], Maszyny i urządzenia do prania dywanów, elektryczne, Maszyny przemysłowe
do czyszczenia dywanów szamponem, Maszyny przemysłowe do odkurzania dywanów, Maszyny ścierające do czyszczenia, Maszyny zmiatające, Odkurzacze, Odkurzacze bezprzewodowe, Odkurzacze do celów domowych, Odkurzacze do celów przemysłowych, Odkurzacze do czyszczenia
powierzchni, Odkurzacze do odsysania płynów, Odkurzacze
do powierzchni komercyjnych i przemysłowych, Odkurzacze
do suchych i mokrych zanieczyszczeń, Odkurzacze do użytku domowego, Odkurzacze domowe, Odkurzacze elektryczne, Odkurzacze elektryczne do celów przemysłowych, Odkurzacze elektryczne do użytku domowego, Odkurzacze elektryczne i ich części, Odkurzacze samochodowe, Odkurzacze
zasilane bateriami, które można ponownie naładować, Pojazdy czyszczące bez operatora, Polerki do podłogi, Polerki [ma-
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szyny i urządzenia] elektryczne, Polerki (podłogowe) [elektryczne], Przemysłowe maszyny czyszczące, wykorzystujące
dysze ciśnieniowe, Przemysłowe maszyny do czyszczenia
[polerowania] podłóg, Przemysłowe maszyny do czyszczenia dywanów, Przemysłowe maszyny do czyszczenia podłóg
[odkurzacze], Przemysłowe maszyny do czyszczenia podłóg,
Przemysłowe maszyny do czyszczenia na sucho, Przemysłowe maszyny próżniowe do czyszczenia, Roboty sprzątające,
Szczotki do odkurzaczy, Szczotki elektryczne, Szczotki elektryczne jako części maszyn, Szczotki, sterowane elektrycznie
(części maszyn), Urządzenia myjące, Węże do odkurzaczy,
Wielofunkcyjne urządzenia do czyszczenia parowego, Worki
i filtry przeciwkurzowe do odkurzaczy, Worki do odkurzaczy,
Zasysające maszyny do czyszczenia [odkurzacze], Akcesoria
do zamiatania dróg do przyłączania do pojazdów, Maszyny
do czyszczenia ulic, Maszyny do czyszczenia ulic z własnym
napędem, Maszyny do zamiatania ulic, Pojazdy do czyszczenia ulic [maszyny], Pojazdy zamiatające ulice [maszyny],
Ręcznie napędzane maszyny do czyszczenia ulic, Urządzenia
do zamiatania dróg mocowane do pojazdów, 11 Urządzenia do dezynfekcji, Urządzenia do dezynfekcji wody, Urządzenia do mycia rąk, Urządzenia do odkażania, Urządzenia
do odkażania wody, Urządzenia do odświeżania powietrza,
Urządzenia do suszenia rąk do toalet, 37 Czyszczenie pokryć
podłogowych, Wynajem maszyn do czyszczenia dywanów,
Wynajem maszyn do czyszczenia dywaników i chodników, Wynajem maszyn do czyszczenia mebli tapicerowanych, Wynajem sprzętu do czyszczenia, Wynajem sprzętu
do oczyszczania dróg, Wynajem urządzeń do czyszczenia,
Usługi czyszczenia biur, Usługi czyszczenia przemysłowego, Usługi czyszczenia w zakresie sprzątania gospodarstwa
domowego, Usługi czyszczenia w zakresie sprzątania biur,
Usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym,
Czyszczenie higieniczne [budynki], Czyszczenie powierzchni
podłóg, Czyszczenie pomieszczeń domowych, Czyszczenie
pasów startowych lotnisk, Czyszczenie pasów startowych,
Czyszczenie przemysłowe budynków, Czyszczenie powierzchni ścian, Czyszczenie powierzchni sufitów, Czyszczenie wewnętrznych powierzchni budynków, Czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków, Czyszczenie zewnętrznych powierzchni ścian, Polerowanie (czyszczenie), Czyszczenie, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Instalacja
maszyn przemysłowych, Naprawa lub konserwacja maszyn
o napędzie silnikowym do czyszczenia podłóg, Naprawa maszyn przemysłowych, Regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, Remont maszyn, Udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn o napędzie
silnikowym do czyszczenia podłóg, Przemysłowe gruntowne
czyszczenie handlowych placówek gastronomicznych.
525693
(220) 2021 03 08
KASTELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Błonie
(540) (znak słowny)
(540) KASTELL SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające produkty do mycia ciała, Produkty do mycia rąk, Płyny do czyszczenia, Płyny do mycia, Płyny do oczyszczania skóry, Preparaty
chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, Preparaty
czyszczące, którymi nasączone są myjki, Preparaty czyszczące do użytku osobistego, Preparaty do ciała w sprayu, Preparaty do czyszczenia podłóg, Preparaty do mycia do użytku
domowego, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty
do mycia rąk, Preparaty do polerowania, Preparaty kosme(210)
(731)
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tyczne do oczyszczania skóry, Preparaty myjące, Preparaty myjące do użytku osobistego, 5 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, Środki przeciwdrobnoustrojowe do mycia rąk, Antybakteryjne płyny do rąk, Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty oczyszczające, Płyny
dezynfekujące [inne niż mydło], Preparaty antybakteryjne,
Preparaty antyseptyczne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż
mydło], Preparaty do dezynfekcji rąk, Spraye antybakteryjne, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania
na skórę, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na twardych powierzchniach, Środki antyseptyczne
do pielęgnacji ran, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów
medycznych, Środki dezynfekcyjne do przyrządów medycznych, Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki
do usuwania bakterii, Środki odkażające, Środki odkażające
do użytku domowego, 7 Elektryczne zamiatarki do dywanów, Zamiatarki bezprzewodowe, Zamiatarki do trawników
[maszyny], Zamiatarki drogowe, Zamiatarki drogowe [maszyny], Zamiatarki drogowe [samojezdne], Zamiatarki elektryczne, Zamiatarki elektryczne (części maszyn), Zamiatarki
[maszyny] do basenów, Zamiatarki ulic, Zamiatarki ulic [maszyny], Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące,
Roboty przemysłowe, Automatyczne maszyny do czyszczenia, Automatyczne urządzenia do czyszczenia basenów, Odkurzacze roboty, Roboty do czyszczenia do celów
domowych, Roboty do czyszczenia podłóg [polerowania],
Roboty do czyszczenia podłóg [odkurzania], Roboty sprzątające na potrzeby gospodarstwa domowego, Automatyczne urządzenia do szorowania podłóg, Maszyny i urządzenia
do czyszczenia [elektryczne], Urządzenia do czyszczenia pod
wysokim ciśnieniem, Elektryczne maszyny do polerowania
podłóg, Elektryczne maszyny domowe do odkurzania, Elektryczne narzędzia do czyszczenia okien zawierające szczotki,
Elektryczne odkurzacze do dywanów, Elektryczne odkurzacze piorące do dywanów, Elektryczne odkurzacze ręczne,
Elektryczne parowe maszyny czyszczące, Elektryczne urządzenia do czyszczenia i polerowania, Elektryczne urządzenia
do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, Elektryczne urządzenia ssące do czyszczenia [domowe], Maszyny do czyszczenia ciśnieniowego, Maszyny do czyszczenia dywanów,
Maszyny do czyszczenia na sucho, Maszyny do czyszczenia
podłóg, Maszyny do czyszczenia powierzchni przy użyciu
wody pod wysokim ciśnieniem, Maszyny do czyszczenia
przemysłowego, Maszyny do czyszczenia przemysłowego
[z użyciem szamponu], Maszyny do czyszczenia przemysłowego [polerki], Maszyny do czyszczenia przemysłowego
[odkurzacze], Maszyny do mycia ciśnieniowego, Maszyny
do mycia [elektryczne], Maszyny do mycia i szczotkowania,
Maszyny do mycia podłóg, Maszyny do polerowania podłóg, Maszyny do polerowania podłóg [elektryczne], Maszyny
do szczotkowania [zamiatanie], Maszyny do szczotkowania
dywanów, Maszyny do szorowania podłóg, Maszyny elektryczne do czyszczenia dywanów [za pomocą szamponu],
Maszyny elektryczne do czyszczenia dywanów, Maszyny
i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], Maszyny i urządzenia do prania dywanów, elektryczne, Maszyny przemysłowe
do czyszczenia dywanów szamponem, Maszyny przemysłowe do odkurzania dywanów, Maszyny ścierające do czyszczenia, Maszyny zmiatające, Odkurzacze, Odkurzacze bezprzewodowe, Odkurzacze do celów domowych, Odkurzacze do celów przemysłowych, Odkurzacze do czyszczenia
powierzchni, Odkurzacze do odsysania płynów, Odkurzacze
do powierzchni komercyjnych i przemysłowych, Odkurzacze
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do suchych i mokrych zanieczyszczeń, Odkurzacze do użytku domowego, Odkurzacze domowe, Odkurzacze elektryczne, Odkurzacze elektryczne do celów przemysłowych, Odkurzacze elektryczne do użytku domowego, Odkurzacze elektryczne i ich części, Odkurzacze samochodowe, Odkurzacze
zasilane bateriami, które można ponownie naładować, Pojazdy czyszczące bez operatora, Polerki do podłogi, Polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne, Polerki (podłogowe) [elektryczne], Przemysłowe maszyny czyszczące, wykorzystujące
dysze ciśnieniowe, Przemysłowe maszyny do czyszczenia
[polerowania] podłóg, Przemysłowe maszyny do czyszczenia dywanów, Przemysłowe maszyny do czyszczenia podłóg
[odkurzacze], Przemysłowe maszyny do czyszczenia podłóg,
Przemysłowe maszyny do czyszczenia na sucho, Przemysłowe maszyny próżniowe do czyszczenia, Roboty sprzątające,
Szczotki do odkurzaczy, Szczotki elektryczne, Szczotki elektryczne jako części maszyn, Szczotki, sterowane elektrycznie
(części maszyn), Urządzenia myjące, Węże do odkurzaczy,
Wielofunkcyjne urządzenia do czyszczenia parowego, Worki
i filtry przeciwkurzowe do odkurzaczy, Worki do odkurzaczy,
Zasysające maszyny do czyszczenia [odkurzacze], Akcesoria
do zamiatania dróg do przyłączania do pojazdów, Maszyny
do czyszczenia ulic, Maszyny do czyszczenia ulic z własnym
napędem, Maszyny do zamiatania ulic, Pojazdy do czyszczenia ulic [maszyny], Pojazdy zamiatające ulice [maszyny],
Ręcznie napędzane maszyny do czyszczenia ulic, Urządzenia
do zamiatania dróg mocowane do pojazdów, 11 Urządzenia do dezynfekcji, Urządzenia do dezynfekcji wody, Urządzenia do mycia rąk, Urządzenia do odkażania, Urządzenia
do odkażania wody, Urządzenia do odświeżania powietrza,
Urządzenia do suszenia rąk do toalet, 37 Czyszczenie pokryć
podłogowych, Wynajem maszyn do czyszczenia dywanów,
Wynajem maszyn do czyszczenia dywaników i chodników, Wynajem maszyn do czyszczenia mebli tapicerowanych, Wynajem sprzętu do czyszczenia, Wynajem sprzętu
do oczyszczania dróg, Wynajem urządzeń do czyszczenia,
Usługi czyszczenia biur, Usługi czyszczenia przemysłowego, Usługi czyszczenia w zakresie sprzątania gospodarstwa
domowego, Usługi czyszczenia w zakresie sprzątania biur,
Usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym,
Czyszczenie higieniczne [budynki], Czyszczenie powierzchni
podłóg, Czyszczenie pomieszczeń domowych, Czyszczenie
pasów startowych lotnisk, Czyszczenie pasów startowych,
Czyszczenie przemysłowe budynków, Czyszczenie powierzchni ścian, Czyszczenie powierzchni sufitów, Czyszczenie wewnętrznych powierzchni budynków, Czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków, Czyszczenie zewnętrznych powierzchni ścian, Polerowanie (czyszczenie), Czyszczenie, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Instalacja
maszyn przemysłowych, Naprawa lub konserwacja maszyn
o napędzie silnikowym do czyszczenia podłóg, Naprawa maszyn przemysłowych, Regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, Remont maszyn, Udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn o napędzie
silnikowym do czyszczenia podłóg, Przemysłowe gruntowne
czyszczenie handlowych placówek gastronomicznych.
525694
(220) 2021 03 08
KASTELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Błonie
(540) (znak słowny)
(540) KASTELL247.PL
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania,
Opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające produkty do mycia ciała, Produkty do mycia rąk, Płyny
(210)
(731)
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do czyszczenia, Płyny do mycia, Płyny do oczyszczania
skóry, Preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, Preparaty czyszczące, którymi nasączone są myjki, Preparaty czyszczące do użytku osobistego, Preparaty
do ciała w sprayu, Preparaty do czyszczenia podłóg, Preparaty do mycia do użytku domowego, Preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, Preparaty do mycia rąk, Preparaty do polerowania, Preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry,
Preparaty myjące, Preparaty myjące do użytku osobistego,
5 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, Środki przeciwdrobnoustrojowe do mycia rąk, Antybakteryjne płyny
do rąk, Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne
preparaty oczyszczające, Płyny dezynfekujące [inne niż mydło], Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne,
Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty do dezynfekcji rąk, Spraye antybakteryjne, Spraye antyseptyczne
w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na twardych
powierzchniach, Środki antyseptyczne do pielęgnacji ran,
Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych,
Środki dezynfekcyjne do przyrządów medycznych, Środki
dezynfekujące do użytku domowego, Środki do usuwania
bakterii, Środki odkażające, Środki odkażające do użytku
domowego, 7 Elektryczne zamiatarki do dywanów, Zamiatarki bezprzewodowe, Zamiatarki do trawników [maszyny],
Zamiatarki drogowe, Zamiatarki drogowe [maszyny], Zamiatarki drogowe [samojezdne], Zamiatarki elektryczne,
Zamiatarki elektryczne (części maszyn), Zamiatarki [maszyny] do basenów, Zamiatarki ulic, Zamiatarki ulic [maszyny],
Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, Roboty przemysłowe, Automatyczne maszyny do czyszczenia,
Automatyczne urządzenia do czyszczenia basenów, Odkurzacze roboty, Roboty do czyszczenia do celów domowych, Roboty do czyszczenia podłóg [polerowania], Roboty
do czyszczenia podłóg [odkurzania], Roboty sprzątające
na potrzeby gospodarstwa domowego, Automatyczne
urządzenia do szorowania podłóg, Maszyny i urządzenia
do czyszczenia [elektryczne], Urządzenia do czyszczenia
pod wysokim ciśnieniem, Elektryczne maszyny do polerowania podłóg, Elektryczne maszyny domowe do odkurzania, Elektryczne narzędzia do czyszczenia okien zawierające
szczotki, Elektryczne odkurzacze do dywanów, Elektryczne
odkurzacze piorące do dywanów, Elektryczne odkurzacze
ręczne, Elektryczne parowe maszyny czyszczące, Elektryczne urządzenia do czyszczenia i polerowania, Elektryczne
urządzenia do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, Elektryczne urządzenia ssące do czyszczenia [domowe], Maszyny do czyszczenia ciśnieniowego, Maszyny do czyszczenia
dywanów, Maszyny do czyszczenia na sucho, Maszyny
do czyszczenia podłóg, Maszyny do czyszczenia powierzchni przy użyciu wody pod wysokim ciśnieniem, Maszyny
do czyszczenia przemysłowego, Maszyny do czyszczenia
przemysłowego [z użyciem szamponu], Maszyny do czyszczenia przemysłowego [polerki], Maszyny do czyszczenia
przemysłowego [odkurzacze], Maszyny do mycia ciśnieniowego, Maszyny do mycia [elektryczne], Maszyny do mycia
i szczotkowania, Maszyny do mycia podłóg, Maszyny do polerowania podłóg, Maszyny do polerowania podłóg [elektryczne], Maszyny do szczotkowania [zamiatanie], Maszyny
do szczotkowania dywanów, Maszyny do szorowania podłóg, Maszyny elektryczne do czyszczenia dywanów [za pomocą szamponu], Maszyny elektryczne do czyszczenia dywanów, Maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne],
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Maszyny i urządzenia do prania dywanów, elektryczne, Maszyny przemysłowe do czyszczenia dywanów szamponem,
Maszyny przemysłowe do odkurzania dywanów, Maszyny
ścierające do czyszczenia, Maszyny zmiatające, Odkurzacze,
Odkurzacze bezprzewodowe, Odkurzacze do celów domowych, Odkurzacze do celów przemysłowych, Odkurzacze
do czyszczenia powierzchni, Odkurzacze do odsysania płynów, Odkurzacze do powierzchni komercyjnych i przemysłowych, Odkurzacze do suchych i mokrych zanieczyszczeń,
Odkurzacze do użytku domowego, Odkurzacze domowe,
Odkurzacze elektryczne, Odkurzacze elektryczne do celów
przemysłowych, Odkurzacze elektryczne do użytku domowego, Odkurzacze elektryczne i ich części, Odkurzacze samochodowe, Odkurzacze zasilane bateriami, które można
ponownie naładować, Pojazdy czyszczące bez operatora,
Polerki do podłogi, Polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne, Polerki (podłogowe) [elektryczne], Przemysłowe maszyny czyszczące, wykorzystujące dysze ciśnieniowe, Przemysłowe maszyny do czyszczenia [polerowania] podłóg, Przemysłowe maszyny do czyszczenia dywanów, Przemysłowe
maszyny do czyszczenia podłóg [odkurzacze], Przemysłowe
maszyny do czyszczenia podłóg, Przemysłowe maszyny
do czyszczenia na sucho, Przemysłowe maszyny próżniowe
do czyszczenia, Roboty sprzątające, Szczotki do odkurzaczy, Szczotki elektryczne, Szczotki elektryczne jako części
maszyn, Szczotki, sterowane elektrycznie (części maszyn),
Urządzenia myjące, Węże do odkurzaczy, Wielofunkcyjne
urządzenia do czyszczenia parowego, Worki i filtry przeciwkurzowe do odkurzaczy, Worki do odkurzaczy, Zasysające
maszyny do czyszczenia [odkurzacze], Akcesoria do zamiatania dróg do przyłączania do pojazdów, Maszyny do czyszczenia ulic, Maszyny do czyszczenia ulic z własnym napędem, Maszyny do zamiatania ulic, Pojazdy do czyszczenia
ulic [maszyny], Pojazdy zamiatające ulice [maszyny], Ręcznie napędzane maszyny do czyszczenia ulic, Urządzenia
do zamiatania dróg mocowane do pojazdów, 11 Urządzenia do dezynfekcji, Urządzenia do dezynfekcji wody, Urządzenia do mycia rąk, Urządzenia do odkażania, Urządzenia
do odkażania wody, Urządzenia do odświeżania powietrza,
Urządzenia do suszenia rąk do toalet, 37 Czyszczenie pokryć
podłogowych, Wynajem maszyn do czyszczenia dywanów,
Wynajem maszyn do czyszczenia dywaników i chodników, Wynajem maszyn do czyszczenia mebli tapicerowanych, Wynajem sprzętu do czyszczenia, Wynajem sprzętu
do oczyszczania dróg, Wynajem urządzeń do czyszczenia,
Usługi czyszczenia biur, Usługi czyszczenia przemysłowego, Usługi czyszczenia w zakresie sprzątania gospodarstwa
domowego, Usługi czyszczenia w zakresie sprzątania biur,
Usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, Czyszczenie higieniczne [budynki], Czyszczenie powierzchni podłóg, Czyszczenie pomieszczeń domowych,
Czyszczenie pasów startowych lotnisk, Czyszczenie pasów
startowych, Czyszczenie przemysłowe budynków, Czyszczenie powierzchni ścian, Czyszczenie powierzchni sufitów,
Czyszczenie wewnętrznych powierzchni budynków, Czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków, Czyszczenie
zewnętrznych powierzchni ścian, Polerowanie (czyszczenie),
Czyszczenie, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Instalacja maszyn przemysłowych, Naprawa lub konserwacja
maszyn o napędzie silnikowym do czyszczenia podłóg,
Naprawa maszyn przemysłowych, Regeneracja maszyn
zużytych lub częściowo zniszczonych, Remont maszyn,
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn o napędzie silnikowym do czyszczenia podłóg,
Przemysłowe gruntowne czyszczenie handlowych placówek gastronomicznych.

Nr ZT20/2021

525744
(220) 2021 03 08
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MATOGUARD
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.12, 26.03.01, 26.03.05, 26.11.03, 26.11.09,
26.11.12
(510), (511) 9 Kombinezony do ochrony przed zagrożeniami
biologicznymi.
525756
(220) 2021 03 09
WINE 4 YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) Quattro Passo
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, wino.
(210)
(731)

525757
(220) 2021 03 09
EL-BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Konotopa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EL-BOX
(210)
(731)

(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 26.04.01
(510), (511) 6 Ukształtowane części metalowe, Obudowy
metalowe, 7 Obudowy maszyn, 9 Szafy rozdzielcze zawarte
w tej klasie, 40 Obróbka metali, Obróbka metali i nakładanie
powłok, Obróbka metalurgiczna.
525761
(220) 2021 03 09
INCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POGROMCY KOMARÓW
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.13.07
(510), (511) 5 Środki odstraszające owady, Bransoletki nasączone środkiem odstraszającym owady, Środki owadobójcze, Kadzidełka do odstraszania owadów, Preparaty do niszczenia szkodników, Środki do tępienia szkodników, Preparaty
do odstraszania robactwa, Preparaty do niszczenia robactwa,
35 Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie

Nr ZT20/2021
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sklepów detalicznych, Administrowanie sprzedażą, Promocja
sprzedaży, Usługi zarządzania sprzedażą, Promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, Promocja sprzedaży
dla osób trzecich, Usługi w zakresie promocji sprzedaży,
Usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, Usługi
sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi w zakresie
reklamy i promocji sprzedaży, Pośredniczenie w umowach
dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapachowymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z preparatami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami i artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
Dystrybucja produktów do celów reklamowych, Usługi w zakresie zamówień on-line, Usługi reklamowe i marketingowe
on-line, Usługi handlowe on-line, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa
są za pośrednictwem Internetu, Usługi handlu detalicznego
w zakresie środków i preparatów owadobójczych, środków
i preparatów zwalczających szkodniki, Usługi handlu hurtowego w zakresie środków i preparatów owadobójczych,
środków i preparatów zwalczających szkodniki.
525789
(220) 2021 03 09
HDF SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.03.23, 29.01.12
(510), (511) 9 Procesory, Czytniki dla informatyki, Czytniki
znaków optycznych, Drukarki komputerowe, Dyski magnetyczne, Dyski optyczne, Dyski kompaktowe audio-wideo,
Dyski DVD, Dyski BLU-RAY, Nośniki danych typu flash, Karty
pamięci, Transformatory elektryczne, Aparatura do przetwarzania danych, Pamięci komputerowe, Programy komputerowe ładowalne, Programy komputerowe nagrane, Programy
komputerowe sterujące, Oprogramowanie antywirusowe,
Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie sprzętowe,
Oprogramowanie związane ze sztuczną inteligencją i nauczaniem maszynowym, Systemowe oprogramowanie
komputerowe, Aplikacje mobilne, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Komputerowe bazy danych,
Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Komputery, Komputery przenośne [podręczne], Laptopy, Kontrolno-sterująca aparatura elektryczna, Mikroprocesorowe urządzenia sterujące, Elektroniczne jednost-
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ki sterujące, Urządzenia do zdalnego sterowania, Urządzenia
do ładowania akumulatorów, Mikroprocesory, Konwertery,
Modemy, Notesy elektroniczne, Tablety, Ogniwa elektryczne,
Obwody scalone półprzewodnikowe, Płytki półprzewodnikowe w postaci chipów, Półprzewodniki, Monitory, Procesory tekstu, Urządzenia do przetwarzania informacji, Skanery,
Przetwornice elektryczne, Zasilacze, Listwy zasilające, Systemy awaryjnego zasilania, Światłowody, Panele kontrolne,
Wskaźniki stosowane w elektryczności, 28 Gry komputerowe, Gry elektroniczne, Gry wideo, Przenośne [podręczne]
elektroniczne gry wideo, Gry na smartfony, 35 Agencje importowo-eksportowe, Agencje informacji handlowej, Badanie rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Dystrybucja materiałów reklamowych
takich jak próbki, druki, prospekty, broszury, Pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, Pokaz towarów, Reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama prasowa,
radiowa i telewizyjna, Promocja sprzedaży dla osób trzecich,
Organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu komputerowego, Sprzedaż oprogramowania komputerowego, Sprzedaż
gier elektronicznych, 37 Instalowanie, konserwacja, naprawa
urządzeń elektronicznych, Instalowanie, konserwacja, naprawa sprzętu komputerowego, Instalowanie, konserwacja,
naprawa elektronicznego sprzętu do przetwarzania danych,
Instalowanie bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych lokalnych sieci komputerowych,
Usługi konsultacyjne związane z instalacją, konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego, 41 Organizowanie i prowadzenie seminariów, kursów, szkoleń, wykładów, konferencji
w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego,
42 Administrowanie stronami komputerowymi sieciowymi,
Badania techniczne, Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, Wypożyczanie komputerów, Odzyskiwanie
danych komputerowych, Powielanie oprogramowania komputerowego, Programowanie komputerów, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych, Konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja dokumentów na formę
elektroniczną, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania komputerowego, Tworzenie
i udostępnianie baz danych, Tworzenie i utrzymywania stron
internetowych dla osób trzecich.
525805
(220) 2021 03 09
POLSKA GRUPA INSTALACYJNA OZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pgi Polska Grupa Instalacyjna OZE
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.09, 24.17.02,
26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 9 Moduły fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, Urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania
promieniowania słonecznego na energię elektryczną, Kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Panele
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Baterie sło-
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neczne do celów przemysłowych, Baterie słoneczne do użytku
domowego, Falowniki fotowoltaiczne, Fotodiody, Fotokomórki
do użycia z oświetleniem bezpieczeństwa, Fotowoltaiczne
moduły słoneczne, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Kalibrowane
referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, Komórki fotowoltaiczne,
Matryce do paneli słonecznych, Moduły słoneczne, Ogniwa
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Ogniwa słoneczne z krzemu krystalicznego, Panele słoneczne, Przenośne
panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Generatory do turbin wiatrowych, 11 Pompy ciepła do przetwarzania
energii, Instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną, Kolektory słoneczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła
[wymienniki ciepła], Urządzenia do ogrzewania powietrznego,
Urządzenia magazynujące energię słoneczną do celów grzewczych, 37 Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych,
Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja,
naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Instalacja systemów energii wodnej, Instalacja systemów energii
wiatrowej, Naprawa i konserwacja elektrowni wiatrowych, Naprawa generatorów elektrycznych oraz silników wiatrowych,
Konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania
energii, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, Instalowanie
urządzeń elektrycznych, Instalowanie urządzeń elektrycznych
zasilanych energią słoneczną, Instalowanie baterii słonecznych
- fotowoltaika, Instalowanie elektrycznych urządzeń pomiarowych, Instalowanie kolektorów elektrycznych, Instalowanie
akumulatorów elektrycznych, amperomierzy, baterii elektrycznych, baterii elektrycznych do pojazdów, baterii wysokonapięciowych, Instalowanie elektrycznych urządzeń kontrolno - sterujących, złączników elektrycznych, przemienników, inwerterów, przekaźników elektrycznych, przełączników elektrycznych,
przetwornic elektrycznych, przewodów elektrycznych, przyrządów pomiarowych, Instalowanie urządzeń do ładowania
akumulatorów elektrycznych, wskaźników strat elektrycznych,
złączy do przewodów elektrycznych, złączy, Montaż i naprawa
instalacji grzewczych - pompy ciepła, maty grzewcze, Naprawa
i konserwacja generatorów energii elektrycznej - fotowoltaika,
falowniki, akumulatory elektryczne, Budowa instalacji fotowoltaicznych, 40 Wytwarzanie energii elektrycznej - fotowoltaika,
Montaż i serwis instalacji fotowoltaicznych, Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, Wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej, Wytwarzanie energii elektrycznej
z energii wiatru, Wytwarzanie energii elektrycznej z energii geotermalnej, Usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii
elektrycznej, Usługi informacyjne i doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
(210) 525806
(220) 2021 03 10
(731) POCHCIOŁ ZENON, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	 ZenGarage CUSTOM MOTORCYCLES
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(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 18.01.05
(510), (511) 12 Nóżki motocyklowe, Podnóżki motocyklowe,
Przyczepy boczne motocyklowe, Motocykle, Stojaki na motocykle, Amortyzatory do motocykli, Błotniki do motocykli,
Kierownice [części motocykli], Opony do motocykli, Ramy
do motocykli.
525815
(220) 2021 03 10
ZUBIK-BORUCKA JOANNA, ZUBIK TOMASZ
KATALOGMARZEŃ.PL SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Maraton Marzeń
(510), (511) 41 Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(210)
(731)

525816
(220) 2021 03 10
ZUBIK-BORUCKA JOANNA, ZUBIK TOMASZ
KATALOGMARZEŃ.PL SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Marzyciele Pomagają
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie
tekstów, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe],
Pisanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, do nadawania
za pośrednictwem usług teletekstu.
(210)
(731)

525819
(220) 2021 03 10
ZUBIK-BORUCKA JOANNA, ZUBIK TOMASZ
KATALOGMARZEŃ.PL SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Kolacja w ciemności
(510), (511) 41 Informacja o imprezach rozrywkowych, Udostępnianie informacji z zakresu rozrywki za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, Udostępnianie informacji
na temat rozrywki za pośrednictwem sieci komputerowych,
Udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki
za pomocą środków elektronicznych, Udzielanie informacji
dotyczących rozrywki za pośrednictwem usług telewizyjnych,
szerokopasmowych, bezprzewodowych i on-line, Udzielanie
informacji dotyczących rozrywki, Udzielanie informacji na temat rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci
on-line i Internetu, Publikowanie tekstów, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż
do celów reklamowych, Publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe.
(210)
(731)

525823
(220) 2021 03 10
ZUBIK-BORUCKA JOANNA, ZUBIK TOMASZ
KATALOGMARZEŃ.PL SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Klub Marzycieli
(510), (511) 35 Administrowanie programami lojalności konsumenta, Administrowanie programami lojalnościowymi
i motywacyjnymi, Administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, Zarządzanie programami lojalności klientów i programami motywacyjnymi, Zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub
promocyjnymi, Zarządzanie programami lojalnościowymi.
(210)
(731)

(210) 525827
(220) 2021 03 10
(731) LIBERSKI MACIEJ ML-LABS, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) Dehydral Vet
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, Dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt.
525829
(220) 2021 03 10
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowny)
(540) Black Kosmiczna Promocja
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, napoje i syropy owocowe, bezalkoholowe napoje zawierające soki owocowe, bezalkoholowe napoje witaminizowane, bezalkoholowe napoje
aromatyzowane owocami, bezalkoholowe napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, Mrożone napoje owocowe,
Soki, Bezalkoholowe koktajle owocowe, napoje izotoniczne
i energetyczne.
(210)
(731)

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

525837
(220) 2021 03 09
NORD FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
NORD FINANCE

(531) 18.03.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Działalność finansowa.
525840
(220) 2021 03 09
SOLPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZYBKA DWÓJKA na zaparcia
(210)
(731)

w elektryce, 11 Przyrządy, urządzenia i instalacje do oświetlania,
ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, klimatyzacji, zasilania wodą, do celów sanitarnych, Piece na paliwo stałe, płynne i gazowe, Palniki, Paleniska, Aparatura i urządzenia do oczyszczania i filtrowania, uzdatniania gazów
i płynów, Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Lampy, Żarówki,
Oprawy i osłony do lamp i palników, Luminescencyjne źródła
światła, Urządzenia, aparaty i instalacje do oświetlania za pomocą
przewodów luminescencyjnych, Elementy automatyki przemysłowej, Przewody luminescencyjne, Prostokątne przewody diodowe do zaznaczania i oświetlania krawędzi, schodów i ciągów
komunikacyjnych, Regulatory oświetlenia, 42 Usługi inżynieryjne,
projektowe i doradztwa technicznego w zakresie urządzeń i instalacji wymienionych w wykazie, Usługi związane z budową,
montażem, naprawą, serwisem i konserwacją urządzeń i instalacji wymienionych w wykazie, Usługi inżynieryjne, projektowe
i doradztwa technicznego w zakresie urządzeń i instalacji grzewczych, chłodzących, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oświetleniowych, usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi
specjalistów komputerowych, doradztwo w sprawach sprzętu
komputerowego oraz projektowania oprogramowania komputerowego, Projektowanie instalacji i układów oświetleniowych
z przewodów luminescencyjnych, doradztwo w zakresie wystroju wnętrz i optymalizacji oświetlenia.
(210) 525850
(220) 2021 03 09
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RADIOCALM
(510), (511) 3 Kosmetyki ochronne, Kosmetyki do pielęgnacji, Preparaty do higieny, 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty do celów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje,
zawiesiny, aerozole do celów medycznych, Plastry do celów
medycznych, Materiały opatrunkowe, Kompresy do celów
medycznych, Środki i preparaty higieniczne do celów medycznych, Suplementy diety, żywność dietetyczna do celów
medycznych, żywność do celów medycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

525855
(220) 2021 03 10
WIATR RAFAŁ, Bojano
(znak słowno-graficzny)
RAMKA studio optyczne

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, Farmaceutyczne i naturalne środki lecznicze.
(210) 525846
(220) 2021 03 10
(731) SZYMAŃSKI ANDRZEJ LARS, Niepruszewo
(540) (znak słowny)
(540) auraton
(510), (511) 9 Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące
i kontrolujące, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Termoregulatory,
Termometry, Termostaty, Programy komputerowe, Oprogramowanie, Urządzenia do przetwarzania informacji, Mikroprocesory, Sterowniki, Urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne, Włókna
światłowodowe i optyczne, Przewody elektryczne, Instalacje
elektryczne wraz z osprzętem zawartym w klasie 9, Obwody
drukowane, Przewody luminescencyjne (urządzenia sygnalizacyjne), Urządzenia zasilające, Przetwornice napięcia, Przekaźniki
i przełączniki elektryczne, Włączniki i wyłączniki, Zaciski i złącza
elektryczne przewodów luminescencyjnych, Układy i instalacje
elektryczne, sterujące i regulacyjne, Prostokątne przewody diodowe do zaznaczania i oświetlania krawędzi, schodów i ciągów
komunikacyjnych, Regulatory oświetlenia, Aparatura i urządzenia elektroniczne, Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.03.23
(510), (511) 44 Usługi optyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

525868
(220) 2021 03 10
WRÓBEL KAROL, Racławówka
(znak słowno-graficzny)
PUPI

(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież dziecięca, Odzież niemowlęca.
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525869
(220) 2021 03 10
KOCUR KRYSTYNA POD KETO, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
podketo.pl SKLEP NAPĘDZANY KETONAMI.

(531) 27.05.01, 01.15.15
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne,
Preparaty i artykuły higieniczne, Suplementy diety dla sportowców, Dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, Dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Leki dla ludzi, Leki wzmacniające, Mineralne suplementy diety, Zioła lecznicze, Preparaty witaminowe,
Herbaty lecznicze, Herbaty ziołowe do celów leczniczych,
Oleje spożywcze do celów leczniczych, Ekstrakty ziołowe
do celów medycznych, Naturalne suplementy diety, Olejki
lecznicze, Sole do celów medycznych, Sole do kąpieli mineralnych, Alkohol leczniczy, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki
przeczyszczające, Środki przeciwrobacze, 29 Gotowe posiłki,
żywność preparowana i posiłki słone, Oleje i tłuszcze jadalne,
Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe,
Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Potrawy gotowe, Dania gotowe do spożycia, w tym na bazie: mięs, podrobów, nabiału,
warzyw, jarzyn, owoców, przypraw, Mięso, Wędliny, Kiełbasy,
Wyroby z mięsa, Wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, Wyroby na bazie mięsa, Wyroby wędliniarskie, Pasztety, Słoniny,
Wędzonki, Podroby, Wyroby podrobowe, Konserwy, Flaki,
Galaretki, Zupy, Rosoły, Gotowe do spożycia dania na bazie
mięs, podrobów lub ryb, nabiału, Filety rybne, Krokiety, Pasty
rybne do kanapek, Pasty rybne, Sałatki: warzywne, jarzynowe,
owocowe i rybne, Konserwy mięsne i rybne, 30 Dania gotowe i wytrawne przekąski, Pieczywa, Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, Cukry,
naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty
pszczele, 32 Napoje dla sportowców, Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, Aromatyzowane napoje gazowane, Soki, Wody, Napoje energetyzujące, Napoje izotoniczne,
Napoje proteinowe, Napoje zawierające witaminy, 35 Usługi
menedżerskie dla sportowców, Sprzedaż za pośrednictwem
radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych
i hurtowych naturalnych suplementów diety, suplementów
diety dla sportowców, Napojów dla sportowców, Aromatów do żywności i napojów w postaci olejków eterycznych,
herbat leczniczych, herbat ziołowych do celów leczniczych,
ekstraktów ziołowych do celów medycznych, olejków leczniczych, soli do celów medycznych, soli do kąpieli mineralnych, alkoholi leczniczych, antybiotyków, antyseptyków, dietetycznej żywności przystosowanej do celów medycznych,
dietetycznych napojów przystosowanych do celów medycznych, dietetycznych substancji przystosowanych do celów
medycznych, olejów spożywczych do celów leczniczych,
leków dla ludzi, leków wzmacniających, mineralnych suplementów diety, ziół leczniczych, preparatów witaminowych,
środków przeczyszczających, środków przeciwrobaczych,
soków, świeżo wyciskanych soków owocowych i warzywnych, olejów spożywczych, świeżo wytłaczanych olejów
spożywczych, owoców, warzyw, nasion, naturalnych suplementów diety, aromatów do żywności i napojów w postaci
olejków eterycznych, herbat leczniczych, herbat ziołowych
do celów leczniczych, ekstraktów ziołowych do celów me-
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dycznych, olejków leczniczych, soli do celów medycznych,
soli do kąpieli mineralnych, alkoholi leczniczych, dietetycznej żywności przystosowanej do celów medycznych, dietetycznych napojów przystosowanych do celów medycznych,
dietetycznych substancji przystosowanych do celów medycznych, olejów spożywczych do celów leczniczych, leków
dla ludzi, leków wzmacniających, mineralnych suplementów
diety, ziół leczniczych, preparatów witaminowych, kawy,
napojów na bazie kawy, cykorii, herbaty, napojów na bazie
herbaty, napojów na bazie czekolady, galaretek owocowych,
sorbetów - lodów, Odzieży, nakryć głowy, okryć wierzchnich,
obuwia, bielizny pościelowej i koców, bielizny stołowej i pościelowej, bielizny wzorzystej, brokatów, cerat [obrusy], kap
na łóżka, kotar na drzwi [zasłon], kołder, narzut na łóżka, obić
ściennych z materiałów tekstylnych, osłon do łóżek dziecięcych [pościel], podkładek pod szklanki z materiałów tekstylnych, podszewek [tkaniny], pokrowców i narzut na meble,
pokryć na materace, poszewek na poduszki [poszwy na poduszki], prześcieradeł na łóżka, ręczników, rękawic kąpielowych, serwetek tekstylnych, ścierek do osuszania szkła, śpiworów, śpiworków dla niemowląt, tekstylnych mat na stół,
tkanin, uchwytów do zasłon z materiałów tekstylnych, wsyp
[bielizna pościelowa], wsyp [pokrowce na materace], zasłon,
zasłon prysznicowych z materiałów tekstylnych lub tworzyw
sztucznych, tekstyliów i substytutów tekstyliów, tkanin oraz
nakryć tekstylnych stosowanych w gospodarstwie domowym, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), Analizy rynkowe, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, Usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
bloga, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, 41 Prowadzenie blogów on-line, w tym blogów o tematyce odżywiania się, zdrowego trybu życia, mody,
rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia,
Prowadzone za pośrednictwem mediów społecznościowych usługi edukacyjne odnośnie odżywiania się, zdrowego
trybu życia, mody, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu
i sposobu życia, Usługi nauczania, edukacji i oświaty, w tym
w obszarze odżywiania się, zdrowego trybu życia, mody,
rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia,
Informacje o nauczaniu, edukacji i oświacie, w tym w obszarze odżywiania się, zdrowego trybu życia, mody, rozrywki,
podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, Kursy korespondencyjne, Nauczanie indywidualne, Organizowanie
i prowadzenie warsztatów, sympozjów, seminariów, kongresów, konferencji, kolokwiów oraz innych forów naukowych,
edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze odżywiania
się, zdrowego trybu życia, mody, rozrywki, podróżowania
oraz filozofii, stylu i sposobu życia, Opracowania i rozprawy
naukowe, edukacyjne i oświatowe, publikowanie książek,
czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze odżywiania się,
zdrowego trybu życia, mody, rozrywki, podróżowania oraz
filozofii, stylu i sposobu życia, Publikowanie on-line książek,
czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze odżywiania się,
zdrowego trybu życia, mody, rozrywki, podróżowania oraz
filozofii, stylu i sposobu życia, Pisanie i publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, w tym w obszarze odżywiania
się, zdrowego trybu życia, mody, rozrywki, podróżowania
oraz filozofii, stylu i sposobu życia, Planowanie i organizowanie konkursów, Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie],
Usługi w zakresie organizowania i prowadzenia oraz obsługi
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festiwali oraz imprez edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów,
widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów,
turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni
sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych.
525874
(220) 2021 03 10
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ RMW

(210)
(731)

(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 9 Nagrania audio, Kasety audio, Taśmy audio,
Dyski audio, Nagrania muzyczne, Nagrania dźwiękowe, Nagrania cyfrowe, Nagrane filmy, Nagrane dyski kompaktowe,
Nagrane płyty DVD, Płyty - nagrania dźwiękowe, Muzyczne
nagrania wideo, Muzyczne nagrania dźwiękowe, Nagrane
płyty DVD z nagraniami muzycznymi, Płyty nagrane z dźwiękiem, Nagrania wideo z muzyką, Nagrane płyty kompaktowe
- płyty CD, Nagrane karty pamięci typu flash, Nagrane płyty kompaktowe z muzyką, Muzyczne nagrania dźwiękowe
do pobrania, Nagrania muzyczne w formie dysków, Nagrania muzyczne w postaci płyt, Chipy zawierające muzyczne
nagrania dźwiękowe, Dyski optyczne z nagraniami audio,
Magnetyczne nośniki danych, Płyty do nagrań, Pamięć USB pendrive, Pamięć flash, Przenośne urządzenia pamięci flash,
16 Naklejki, Naklejki - kalkomanie, Naklejki na samochody,
Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], 25 Odzież, Odzież
treningowa, Odzież gotowa, Bluzy dresowe, Kurtki bluzy, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe z kapturem,
Koszulki polo, Koszulki z nadrukami, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Kurtki, Kurtki
sportowe, Kurtki - odzież, Kurtki dresowe, Kurtki wierzchnie, Kurtki z rękawami, Kurtki jako odzież sportowa, Czapki
sportowe, Czapki bejsbolówki, Czapki baseballowe, Czapki
z daszkiem, Czapki jako nakrycia głowy, Czapki bez daszków,
Czapki jako nakrycia głowy, Czapki i czapeczki sportowe, Dresy ortalionowe, Dresy wiatroszczelne, 41 Usługi wydawnicze
w zakresie utworów muzycznych, Produkcja nagrań muzycznych, Produkcja muzycznych filmów wideo, Produkcja dzieł
muzycznych w studio nagrań, Usługi w zakresie muzycznych
studiów nagrań, Produkcja nagrań wideo, Produkcja nagrań
audiowizualnych, Realizacja nagrań audiowizualnych, Wynajem studiów nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi studiów
nagrań, Produkcja nagrań dźwiękowych, Wynajmowanie
studiów nagraniowych, Usługi w zakresie nagrań, Usługi studiów nagrań dźwiękowych, Produkcja oryginalnych egzemplarzy nagrań, Produkcja nagrań wzorcowych [master], Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, Usługi w zakresie nagrań
fonicznych, Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych,
Produkcja nagrań wzorcowych [master] audio, Nagrywanie
i produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań dźwię-

51

kowych i/lub wideo, Udostępnianie obiektów i sprzętu
do nagrań, Produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych
i wideo, Usługi edycji nagrań audio i wideo, Usługi studiów
nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, Udostępnianie
obiektów i sprzętu do studia nagrań, Zapewnianie obiektów
i sprzętu do studia nagrań, Udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania, z Internetu, Produkcja nagrań audio
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne.
(210) 525900
(220) 2021 03 11
(731) SONDEJ MAREK ANTYKWARIAT ANTYCZEK, Stróża
(540) (znak słowny)
(540) Antyczek
(510), (511) 16 Obrazy, Akwarele [skończone obrazy], Obrazy artystyczne, Obrazy i zdjęcia, Obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, Reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy],
Oprawki na zdjęcia lub obrazy, Rzeźby wykonane z masy papierowej, Ozdobne rzeźby wykonane z masy papierowej,
Książki, Książki edukacyjne, Książki informacyjne, Podpórki
do książek, Rękopisy książek, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Albumy kolekcjonerskie, Fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, Kapsle na butelki od mleka
do kolekcjonowania, Futerały specjalnie przystosowane
do przechowywania kolekcjonerskich kart na wymianę, Karty do kolekcjonowania, Karty do kolekcjonowania inne niż
do gier, Karty z tworzyw sztucznych z kieszeniami do przechowywania kart do kolekcjonowania, Katalogi kartkowe,
Katalogi, Katalogi sprzedaży wysyłkowej, Afisze, plakaty,
Uchwyty z tworzyw sztucznych do identyfikatorów [artykuły
biurowe], Organizery [stojaki] na notatki, Ramki i stojaki do fotografii, Sortowniki [stojaki] na dokumenty [artykuły biurowe], Stojaki biurkowe na wizytówki, Stojaki na akcesoria biurkowe, Stojaki na dokumenty, Stojaki na dokumenty na biurko, Stojaki na kalendarz, Stojaki na kalendarze biurkowe, Stojaki na korespondencję, Stojaki na papier [wyposażenie biurowe], Odbitki artystyczne graficzne, Papierowe wyroby artystyczne, Ryty artystyczne, Albumy na monety, Maty [podstawki] na monety, Katalogi sprzedaży wysyłkowej, 20 Meble
antyczne, Listwy na ramy do obrazów, Ramy do obrazów,
Ramki na obrazy i fotografie, Rzeźby drewniane, Rzeźby wykonane z tworzyw sztucznych, Rzeźby z gipsu, Rzeźby z kości, Rzeźby z kości słoniowej, Rzeźby z tworzyw sztucznych,
Rzeźby z wosku, Podpórki do książek [meble], Podpórki pod
książki, Podstawki pod książki, Stojaki na książki [meble], Stojaki na książki kucharskie, Stojaki do wystawiania produktów
w punktach sprzedaży, Stojaki wystawowe do sprzedaży towarów, Uchwyty do zdjęć [ramki], Uchwyty porcelanowe,
Stojaki na biurka [meble], Stojaki na broszury [meble], Stojaki
na czasopisma, Stojaki na kartki w postaci tablic wystawowych, Stojaki na lady, Stojaki na proporce, Stojaki, półki, Stojaki, półki [meble] do celów przechowywania, wytworzone
głównie z tworzywa sztucznego, Stojaki ramowe, Stojaki
wielofunkcyjne [meble], Stojaki wystawowe, Stojaki wystawowe do witryn sklepowych, Stojaki wystawowe metalowe,
Stojaki wystawowe na plakaty, Stojaki wystawowe na stroje,
Wielopozycyjne stojaki wystawowe wykonane z rurek aluminiowych i stalowych, Wystawowe stojaki handlowe, Półki
i stojaki do przechowywania dzieł sztuki, Przenośne pionowe stojaki wystawowe, Stojaki do butelek, Stojaki do prezentacji materiałów drukowanych, Stojaki do wystawiania gazet,
Stojaki do wystawiania materiałów [meble], Stojaki do zdjęć
bez ram, Wyroby artystyczne wykonane z tworzyw sztucznych, Wyroby artystyczne wykonane z gipsu, Wyroby artystyczne wykonane z drewna, Wyroby artystyczne wykonane
z wosku, Dekoracje wiszące [ozdoby], Statuetki, figurki, dzieła
sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak
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drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej
klasie, Półka na talerze, Drewniane półki i stojaki [meble], Stojaki do przechowywania czasopism [meble], Stojaki do przechowywania materiałów drukowanych, Stojaki na doniczki
z kwiatami, 21 Bibeloty z porcelany [posągi], Bibeloty z porcelany, Dekoracje ścienne 3D wykonane z porcelany, Doniczki ozdobne z porcelany, Doniczki porcelanowe, Dzieła sztuki
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty i szkła, Figurki wykonane
z porcelany kostnej, Figurki wykonane z porcelany, Figurki
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Kubki z porcelany, Naczynia obiadowe z porcelany, Naczynia stołowe wykonane z porcelany, Ozdobne modele wykonane z porcelany, Ozdobne figurki wykonane z porcelany, Ozdobne rzeźby
wykonane z porcelany, Ozdobne wyroby porcelanowe,
Ozdoby ścienne z porcelany, Ozdoby wykonane z porcelany
[bibeloty], Ozdoby z porcelany, Podkładki porcelanowe pod
naczynia, Popiersia z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub
szkła, Porcelana, Porcelana ozdobna, Porcelanowa zastawa
stołowa, Porcelanowe jajka, Porcelanowe żardyniery [donice], Posągi z porcelany, Serwisy do kawy z porcelany, Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie,
Wyroby porcelanowe, Wyroby artystyczne z porcelany, Zdobione wyroby z porcelany, Ozdobne rzeźby wykonane
ze szkła, Rzeźby ceramiczne, Rzeźby kryształowe, Rzeźby wykonane z terakoty, Rzeźby z porcelany, Rzeźby ze szkła, Talerze, Talerze dekoracyjne, Talerze kolekcjonerskie, Talerze
nie z metali szlachetnych, Talerze pamiątkowe, Talerze pamiątkowe [okolicznościowe], Talerze ze szkła, Stojaki, wieszaki na kubki, Wyroby szklane, Wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, Wyroby szklane malowane, Wyroby artystyczne z kryształu, Wyroby artystyczne ze szkła, Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, Wyroby garncarskie, 35 Usługi w zakresie analizy rynków dotyczące dostępności antyków, Usługi w zakresie analizy rynku dotyczące
sprzedaży antyków, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z dziełami sztuki, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł
sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie filiżanek i szklanek, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Pośrednictwo
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży
i zakupu towarów, Przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej,
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie
artykułów jubilerskich, Opracowywanie katalogów [spisów]
w celu ich publikacji w globalnej sieci komputerowej lub Internecie, Opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, Świadczenie usług w zakresie katalogów informacji handlowych on-line, Udostępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania transakcji biznesowych, Zestawianie katalogów biznesowych on-line, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami artystycznymi, Organizowanie aukcji internetowych, Organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem internetu,
Promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio on-line za pośrednictwem strony internetowej,
Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, Udostępnianie
miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów
i usług, Usługi aukcyjne on-line za pośrednictwem Internetu,
Usługi handlowe on-line, w ramach których sprzedający wy-
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stawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej
bazy danych lub Internetu, Usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie odnoszące się do metod
sprzedaży, Pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów
i usług, na rzecz innych, Pozyskiwanie umów na rzecz innych,
odnośnie kupna i sprzedaży towarów, Pozyskiwanie umów
na zakup i sprzedaż towarów i usług, Pozyskiwanie umów
na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą towarów,
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, Prezentowanie towarów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, Usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą mebli, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w zakresie antyków i artykułów kolekcjonerskich, artefaktów
historycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z oświetleniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z drukami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dziełami
sztuki, 36 Usługi wyceny antyków [ocena], Wycena antyków,
Udzielanie informacji związanych z wyceną antyków, Oceny
[wycena] dzieł sztuki, Udzielanie informacji związanych z wyceną dzieł sztuki, Wycena dzieł sztuki, Wycena rzemiosła artystycznego, Wycena zbiorów numizmatycznych, Usługi
wyceny produktów numizmatycznych, Wycena monet,
37 Konserwacja i odnowa dzieł sztuki, Restaurowanie dzieł
sztuki, Usługi konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki, Naprawa i konserwacja przyrządów zegarmistrzowskich i chronometrycznych, Naprawa lub konserwacja zegarów i zegarków, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją zegarów i zegarków, 41 Wypożyczanie dzieł sztuki,
Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikacja książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania), Publikowanie książek, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, Wydawanie katalogów, Usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, 42 Potwierdzanie autentyczności
antyków, Stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, Potwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, Grafika artystyczna, Udostępnianie strony internetowej z informacjami w dziedzinie
aranżacji wnętrz, Klasyfikowanie monet, Usługi w zakresie
analizy monet [potwierdzenie autentyczności].
(210)
(731)
(540)
(540)

525946
(220) 2021 03 11
PIEC GRZEGORZ PPHU KAM-POL, Rzędkowice
(znak słowno-graficzny)
kampol

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Obuwie.
526041
(220) 2021 03 15
STRADA CRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) strada crm

(531) 27.05.01, 27.05.08, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 35 Zarządzanie biznesowe, Administracja biznesowa, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Pomoc
w zarządzaniu, Nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, Zarządzanie personelem, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Usługi analityczne w zakresie biznesu, usługi analityczne
w zakresie działalności gospodarczej, Usługi przechowywania
i przetwarzania danych, Analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
38 Usługi transmisji danych przez sieci telekomunikacyjne,
Transfer cyfrowy danych, Transmisja danych na rzecz osób trzecich, Elektroniczna transmisja wiadomości i danych, Transmisja
danych i nadawanie danych, Usługi przesyłania danych, Komunikacja przez sieci elektroniczne, Przesyłanie danych za pośrednictwem środków elektronicznych, Użytkowanie systemów telekomunikacyjnych, Usługi w zakresie elektronicznej transmisji,
Transmisja danych, Komputerowe przesyłanie danych, Usługi
transmisji elektronicznej i telekomunikacyjnej, Zapewnianie
dostępu do elektronicznej sieci on-line w celu wyszukiwania
danych, Łączność za pomocą komputera, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komunikacyjnych, Usługi telekomunikacyjne, Elektroniczne przesyłanie wiadomości błyskawicznych i danych,
Elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów,
dokumentów, wiadomości i danych, Usługi komunikacji interaktywnej za pośrednictwem komputerów, Zdalne transmitowanie danych drogą telekomunikacyjną, Usługi łączności on-line, Usługi przesyłania wiadomości, Usługi zdalnego dostępu
do danych, Usługi w zakresie elektronicznej transmisji informacji, Przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem sieci
komputerowych oraz Internetu, Transmisja danych, wiadomości
i informacji, Przekazywanie informacji za pomocą komputera,
Dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, 42 Projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego, Umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania on-line nie do pobrania do zarządzania bazami danych, Oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania danymi, Oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania informacjami, Zapewnianie
oprogramowania on-line, nie do pobrania, do zarządzania bazami danych, Programowanie oprogramowania do zarządzania
bazami danych, Zarządzanie projektami w zakresie technologii
informacyjnych, Zarządzanie zawartością przedsiębiorstwa,
Zarządzanie zasobami cyfrowymi, Projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania
bazami danych, Zarządzanie projektami komputerowymi, Zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych [EDP], Usługi dostawcy usług
aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, Platforma jako
usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, Kontrola jakości, Kontrola jakości usług, Hosting platform
komunikacyjnych w internecie, Usługi analityczne w zakresie
oprogramowań komputerowych i komputerów.
(210) 526092
(220) 2021 03 15
(731) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) DIABLOS

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje energetyzujące, Cydr bezalkoholowy, Wina bezalkoholowe, Soki, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych,
Napoje na bazie owoców lub warzyw, Piwo, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Cydr, Wino winogronowe, Wino
owocowe, Napoje na bazie wina, Napoje zawierające wino
[szprycer].
(210) 526197
(220) 2021 03 16
(731) HAITAO CHEN, Kajetany
(540) (znak słowny)
(540) RAMSDEN JEANS
(510), (511) 25 Odzież.
526199
(220) 2021 03 17
SPV BORYSZEW 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) STUDIO SM
(510), (511) 35 Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości,
Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, 36 Usługi
pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościami mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami.
(210)
(731)

526203
(220) 2021 03 16
ROZRYWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rewia ROZRYWKI
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, Krzyżówki, Czasopisma.
526217
(220) 2021 03 17
LA-SAD TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Borzęcin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JABŁKO MAZOWIECKIE
(210)
(731)
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(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21,
05.07.13, 05.07.23
(510), (511) 31 Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, Surowe i nieprzetworzone produkty rolne, Surowe produkty ogrodnicze, Owoce nieprzetworzone, Jabłka
nieprzetworzone.
526310
(220) 2021 03 18
NEXERA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEXERA
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi komunikacji radiowej, Usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, Usługi
komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych,
Usługi łączności poprzez terminale komputerowe, Usługi
nadawania bezprzewodowego, Usługi nadawania telewizji
kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Transfer strumieniowy danych,
Transmisja plików cyfrowych, Transmisja programów radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu
do globalnych sieci komputerowych.
526386
(220) 2021 03 19
MARVIPOL NARWIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAZUROVA CONCEPT
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 Kalendarze, Ulotki, Katalogi, informatory,
Prospekty, Czasopisma, Wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, Dokumentacja projektowa: architektoniczna, budowlana, konstrukcyjna i instalacyjna na nośnikach papierowych, w tym na kalce technicznej, 35 Zgrupowanie na rzecz
osób trzecich następujących towarów: artykuły spożywcze,
gadżety reklamowe, magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywania,
transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, publikacje internetowe i elektroniczne,
oprogramowanie komputerowe, nagrane oprogramowanie
komputerowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne,
aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry komputerowe, osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui
na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną,

Nr ZT20/2021

wyroby z papieru i tektury, mianowicie: aktówki jako artykuły
biurowe, albumy do wklejania, almanachy jako roczniki, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny informacyjne, bloki jako artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki
rysunkowe, arkusze do pakowania z celulozy regenerowanej,
drukowane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego,
figurki jako statuetki z papieru mache, formularze jako blankiety, gazety, indeksy, skorowidze, kartki grające z życzeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż
do gier, kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne,
koperty na butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, materiały drukowane, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako notesy, okładki, obwoluty jako artykuły
papiernicze, opakowania do butelek z tektury lub papieru,
papier do pisania jako papier listowy, papier pergaminowy,
papier przebitkowy jako materiały piśmienne, papier srebrny,
papier świecący, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, podkładki do pisania z klipsem, podręczniki jako książki,
podstawki na stół papierowe, pudełka kartonowe lub papierowe, rysunki jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe,
serwetki papierowe, skoroszyty, skoroszyty na dokumenty,
szablony jako artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, taśmy samoprzylepne papierowe do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty jako
artykuły biurowe, teczki z notatnikiem, torebki do pakowania
jako koperty, woreczki z papieru, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czasopisma,
magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery,
ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papierowe, karty pocztowe, druki, fotografie, artykuły papiernicze,
materiały piśmienne, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, kubki, szklanki, kufle, termosy, otwieracze
do butelek, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, bilety, chorągiewki papierowe, podstawki pod kufle do piwa,
zakładki do książek, odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki,
modele do sklejania, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako zabawki, maskotki, pluszowe zabawki pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary: w sklepie,
z katalogu, wykorzystując zamówienie korespondencyjne,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej, używając środków telekomunikacji, Reklama i promocja, Badania i analizy rynku i opinii publicznej, Doradztwo
organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na zasadzie franchisingu, Usługi w zakresie
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą związaną z marketingiem gruntów i budownictwa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia,
Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, Organizowanie targów i wystaw handlowych reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki,
architektury i technologii w tej dziedzinie, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie przetargów
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Zarządzanie miejscami wystawowymi, Informacja o powyższych
usługach, 36 Usługi deweloperskie w zakresie: organizacji
i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni
użytkowej, Doradztwo w zakresie zarządzania i administro-
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wania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi,
wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej,
zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami,
powierzchnią użytkową, Usługi wyszukiwania i formalnego
przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, Usługi wynajmu,
kupna i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni użytkowej,
Pośrednictwo finansowe, Usługi kredytowania, Doradztwo
inwestycyjne, Doradztwo finansowe, Usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Informacja
o powyższych usługach, 37 Usługi deweloperskie w zakresie
budownictwa, w tym usługi związane z pracami wykonawczymi obiektów budowlanych, Nadzór budowlany, Usługi
remontowe, Naprawy obiektów, Restauracja budynków,
Konserwacja obiektów budowlano - mieszkaniowych, Budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz
z infrastrukturą, Roboty ziemne, Wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi
związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, Usługi związane
z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich, Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków
i budowli, Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych
oraz ruchomych schodów, Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji
wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych, Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską,
Doradztwo budowlane, Informacja o powyższych usługach,
39 Usługi wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, Informacja o powyższych usługach, 42 Usługi deweloperskie
w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego,
architektonicznego i technologicznego, Projektowanie konstrukcji, budynków, Wykonywanie badań, ekspertyz, opinii
i analiz technicznych w zakresie budownictwa, Usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, Badania,
ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji,
Ekspertyzy inżynieryjne, Badania techniczne, Doradztwo
w zakresie ochrony środowiska, Dekoracja wnętrz, Planowanie urbanistyczne, Pomiary terenu, Projektowanie osiedli, Informacja o powyższych usługach, 44 Pielęgnowanie i utrzymanie trawników, Informacja o powyższych usługach.
526387
(220) 2021 03 19
MARVIPOL DWIE MOTŁAWY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DWIE MOTŁAWY

(210)
(731)
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(531) 26.04.06, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Kalendarze, Ulotki, Katalogi, Informatory,
Prospekty, Czasopisma, Wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, Dokumentacja projektowa: architektoniczna,
budowlana, konstrukcyjna i instalacyjna na nośnikach papierowych, w tym na kalce technicznej, 35 Zgrupowanie
na rzecz osób trzecich następujących towarów: artykuły
spożywcze, gadżety reklamowe, magnetyczne i optyczne
nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne,
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia,
do celów dydaktycznych, publikacje internetowe i elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, nagrane oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe
ściągalne, aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry
komputerowe, osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, wyroby z papieru i tektury, mianowicie: aktówki
jako artykuły biurowe, albumy do wklejania, almanachy
jako roczniki, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy,
biuletyny informacyjne, bloki jako artykuły papiernicze,
bloki do pisania, bloki rysunkowe, arkusze do pakowania
z celulozy regenerowanej, drukowane rozkłady, etykiety
nie z materiału tekstylnego, figurki jako statuetki z papieru
mache, formularze jako blankiety, gazety, indeksy, skorowidze, kartki grające z życzeniami, kartki z życzeniami, karty
do kolekcjonowania inne niż do gier, kokardy papierowe,
koperty jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, materiały drukowane, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako notesy,
okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze, opakowania
do butelek z tektury lub papieru, papier do pisania jako papier listowy, papier pergaminowy, papier przebitkowy jako
materiały piśmienne, papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, podkładki do pisania z klipsem, podręczniki jako książki, podstawki na stół
papierowe, pudełka kartonowe lub papierowe, rysunki jako
ryciny, segregatory jako artykuły biurowe, serwetki papierowe, skoroszyty, skoroszyty na dokumenty, szablony jako
artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, taśmy
samoprzylepne papierowe do celów papierniczych lub
do użytku domowego, teczki na dokumenty jako artykuły
biurowe, teczki z notatnikiem, torebki do pakowania jako
koperty, woreczki z papieru, zawiadomienia jako artykuły
papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czasopisma,
magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery,
ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papierowe, karty pocztowe, druki, fotografie, artykuły papiernicze,
materiały piśmienne, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, kubki, szklanki, kufle, termosy, otwieracze
do butelek, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, bilety, chorągiewki papierowe, podstawki pod kufle do piwa,
zakładki do książek, odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki,
modele do sklejania, modele pojazdów przeskalowane,
pojazdy jako zabawki, maskotki, pluszowe zabawki pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary:
w sklepie, z katalogu, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej, używając środków telekomunikacji, Reklama i promocja, Badania i analizy rynku i opinii publicznej,
Doradztwo organizacyjne i specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Zarządzanie i pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwami handlowymi na zasadzie franchisingu,
Usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządza-
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nia działalnością gospodarczą związaną z marketingiem
gruntów i budownictwa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania,
sprzedaży, użyczenia, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, Organizowanie targów i wystaw handlowych reklamowych w zakresie
budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej
dziedzinie, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
Organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami
mieszkalnymi, Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Zarządzanie miejscami wystawowymi, Informacja o powyższych usługach, 36 Usługi deweloperskie w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem
przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania,
użyczania, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży,
najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, Doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami
mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości,
lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania
i administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, Usługi wyszukiwania i formalnego przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania
dla budownictwa mieszkalnego, Usługi wynajmu, kupna
i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni użytkowej, Pośrednictwo finansowe, Usługi kredytowania, Doradztwo
inwestycyjne, Doradztwo finansowe, Usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Informacja
o powyższych usługach, 37 Usługi deweloperskie w zakresie budownictwa, w tym usługi związane z pracami wykonawczymi obiektów budowlanych, Nadzór budowlany,
Usługi remontowe, Naprawy obiektów, Restauracja budynków, Konserwacja obiektów budowlano - mieszkaniowych,
Budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych
wraz z infrastrukturą, Roboty ziemne, Wykonywanie robót
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych,
Usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, Usługi
związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich, Wykonywanie instalacji elektrycznych
budynków i budowli, Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, Instalowanie dźwigów osobowych
i towarowych oraz ruchomych schodów, Wykonywanie
pozostałych instalacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych, Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz
z obsługą operatorską, Doradztwo budowlane, Informacja
o powyższych usługach, 39 Usługi wynajmowania garaży
i miejsc parkingowych, Informacja o powyższych usługach,
42 Usługi deweloperskie w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, architektonicznego i technologicznego, Projektowanie konstrukcji, budynków, Wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych
w zakresie budownictwa, Usługi w zakresie architektury,
planowania urbanistycznego, Badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary
podwykonawcze dotyczące inwestycji, Ekspertyzy inżynieryjne, Badania techniczne, Doradztwo w zakresie ochrony
środowiska, Dekoracja wnętrz, Planowanie urbanistyczne,
Pomiary terenu, Projektowanie osiedli, Informacja o powyższych usługach, 44 Pielęgnowanie i utrzymanie trawników,
Informacja o powyższych usługach.
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526390
(220) 2021 03 19
MARVIPOL WARSZAWA KŁOPOTOWSKIEGO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KŁOPOTOWSKIEGO No 11
(210)
(731)

(531) 26.04.07, 27.05.01
(510), (511) 16 Kalendarze, Ulotki, Katalogi, Informatory,
Prospekty, Czasopisma, Wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, Dokumentacja projektowa: architektoniczna, budowlana, konstrukcyjna i instalacyjna na nośnikach papierowych, w tym na kalce technicznej, 35 Zgrupowanie na rzecz
osób trzecich następujących towarów: artykuły spożywcze,
gadżety reklamowe, magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywania,
transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, publikacje internetowe i elektroniczne,
oprogramowanie komputerowe, nagrane oprogramowanie
komputerowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne,
aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry komputerowe, osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui
na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną,
wyroby z papieru i tektury, mianowicie: aktówki jako artykuły
biurowe, albumy do wklejania, almanachy jako roczniki, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny informacyjne, bloki jako artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki
rysunkowe, arkusze do pakowania z celulozy regenerowanej,
drukowane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego,
figurki jako statuetki z papieru mache, formularze jako blankiety, gazety, indeksy, skorowidze, kartki grające z życzeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż
do gier, kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne,
koperty na butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, materiały drukowane, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako notesy, okładki, obwoluty jako artykuły
papiernicze, opakowania do butelek z tektury lub papieru,
papier do pisania jako papier listowy, papier pergaminowy,
papier przebitkowy jako materiały piśmienne, papier srebrny,
papier świecący, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, podkładki do pisania z klipsem, podręczniki jako książki,
podstawki na stół papierowe, pudełka kartonowe lub papierowe, rysunki jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe,
serwetki papierowe, skoroszyty, skoroszyty na dokumenty,
szablony jako artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, taśmy samoprzylepne papierowe do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty jako
artykuły biurowe, teczki z notatnikiem, torebki do pakowania
jako koperty, woreczki z papieru, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czasopisma,
magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery,
ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papierowe, karty pocztowe, druki, fotografie, artykuły papiernicze,
materiały piśmienne, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych
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do pakowania, kubki, szklanki, kufle, termosy, otwieracze
do butelek, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, bilety, chorągiewki papierowe, podstawki pod kufle do piwa,
zakładki do książek, odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki,
modele do sklejania, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako zabawki, maskotki, pluszowe zabawki pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary: w sklepie,
z katalogu, wykorzystując zamówienie korespondencyjne,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej, używając środków telekomunikacji, Reklama i promocja, Badania i analizy rynku i opinii publicznej, Doradztwo
organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na zasadzie franchisingu, Usługi w zakresie
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą związaną z marketingiem gruntów i budownictwa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia,
Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, Organizowanie targów i wystaw handlowych reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki,
architektury i technologii w tej dziedzinie, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie przetargów
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Zarządzanie miejscami wystawowymi, Informacja o powyższych
usługach, 36 Usługi deweloperskie w zakresie: organizacji
i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni
użytkowej, Doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi,
wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej,
zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami,
powierzchnią użytkową, Usługi wyszukiwania i formalnego
przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, Usługi wynajmu,
kupna i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni użytkowej,
Pośrednictwo finansowe, Usługi kredytowania, Doradztwo
inwestycyjne, Doradztwo finansowe, Usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Informacja
o powyższych usługach, 37 Usługi deweloperskie w zakresie
budownictwa, w tym usługi związane z pracami wykonawczymi obiektów budowlanych, Nadzór budowlany, Usługi
remontowe, Naprawy obiektów, Restauracja budynków,
Konserwacja obiektów budowlano - mieszkaniowych, Budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz
z infrastrukturą, Roboty ziemne, Wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi
związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, Usługi związane
z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich, Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków
i budowli, Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych
oraz ruchomych schodów, Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji
wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych, Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską,
Doradztwo budowlane, Informacja o powyższych usługach,
39 Usługi wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, In-
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formacja o powyższych usługach, 42 Usługi deweloperskie
w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego,
architektonicznego i technologicznego, Projektowanie konstrukcji, budynków, Wykonywanie badań, ekspertyz, opinii
i analiz technicznych w zakresie budownictwa, Usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, Badania,
ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji,
Ekspertyzy inżynieryjne, Badania techniczne, Doradztwo
w zakresie ochrony środowiska, Dekoracja wnętrz, Planowanie urbanistyczne, Pomiary terenu, Projektowanie osiedli, Informacja o powyższych usługach, 44 Pielęgnowanie i utrzymanie trawników, Informacja o powyższych usługach.
526393
(220) 2021 03 19
MARVIPOL ROTUNDA DYNASY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D ROTUNDA DYNASY
(210)
(731)

(531) 25.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Kalendarze, Ulotki, Katalogi, Informatory,
Prospekty, Czasopisma, Wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, Dokumentacja projektowa: Architektoniczna, budowlana, konstrukcyjna i instalacyjna na nośnikach papierowych, w tym na kalce technicznej, 35 Zgrupowanie na rzecz
osób trzecich następujących towarów: artykuły spożywcze,
gadżety reklamowe, magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywania,
transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, publikacje internetowe i elektroniczne,
oprogramowanie komputerowe, nagrane oprogramowanie
komputerowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne,
aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry komputerowe, osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui
na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną,
wyroby z papieru i tektury, mianowicie: aktówki jako artykuły
biurowe, albumy do wklejania, almanachy jako roczniki, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny informacyjne, bloki jako artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki
rysunkowe, arkusze do pakowania z celulozy regenerowanej,
drukowane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego,
figurki jako statuetki z papieru mache, formularze jako blankiety, gazety, indeksy, skorowidze, kartki grające z życzeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż
do gier, kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne,
koperty na butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, materiały drukowane, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako notesy, okładki, obwoluty jako artykuły
papiernicze, opakowania do butelek z tektury lub papieru,
papier do pisania jako papier listowy, papier pergaminowy,
papier przebitkowy jako materiały piśmienne, papier srebrny,
papier świecący, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, podkładki do pisania z klipsem, podręczniki jako książki,
podstawki na stół papierowe, pudełka kartonowe lub papie-
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rowe, rysunki jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe,
serwetki papierowe, skoroszyty, skoroszyty na dokumenty,
szablony jako artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, taśmy samoprzylepne papierowe do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty jako
artykuły biurowe, teczki z notatnikiem, torebki do pakowania
jako koperty, woreczki z papieru, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czasopisma,
magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery,
ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papierowe, karty pocztowe, druki, fotografie, artykuły papiernicze,
materiały piśmienne, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, kubki, szklanki, kufle, termosy, otwieracze
do butelek, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, bilety, chorągiewki papierowe, podstawki pod kufle do piwa,
zakładki do książek, odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki,
modele do sklejania, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako zabawki, maskotki, pluszowe zabawki pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary: w sklepie,
z katalogu, wykorzystując zamówienie korespondencyjne,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej, używając środków telekomunikacji, Reklama i promocja, Badania i analizy rynku i opinii publicznej, Doradztwo
organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na zasadzie franchisingu, Usługi w zakresie
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą związaną z marketingiem gruntów i budownictwa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia,
Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, Organizowanie targów i wystaw handlowych reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki,
architektury i technologii w tej dziedzinie, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie przetargów
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Zarządzanie miejscami wystawowymi, Informacja o powyższych
usługach, 36 Usługi deweloperskie w zakresie: organizacji
i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni
użytkowej, Doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi,
wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej,
zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami,
powierzchnią użytkową, Usługi wyszukiwania i formalnego
przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, Usługi wynajmu,
kupna i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni użytkowej,
Pośrednictwo finansowe, Usługi kredytowania, Doradztwo
inwestycyjne, Doradztwo finansowe, Usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Informacja
o powyższych usługach, 37 Usługi deweloperskie w zakresie
budownictwa, w tym usługi związane z pracami wykonawczymi obiektów budowlanych, Nadzór budowlany, Usługi
remontowe, Naprawy obiektów, Restauracja budynków,
Konserwacja obiektów budowlano - mieszkaniowych, Budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz
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z infrastrukturą, Roboty ziemne, Wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi
związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, Usługi związane
z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich, Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków
i budowli, Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych
oraz ruchomych schodów, Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji
wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych, Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską,
Doradztwo budowlane, Informacja o powyższych usługach,
39 Usługi wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, Informacja o powyższych usługach, 42 Usługi deweloperskie
w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego,
architektonicznego i technologicznego, Projektowanie konstrukcji, budynków, Wykonywanie badań, ekspertyz, opinii
i analiz technicznych w zakresie budownictwa, Usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, Badania,
ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji,
Ekspertyzy inżynieryjne, Badania techniczne, Doradztwo
w zakresie ochrony środowiska, Dekoracja wnętrz, Planowanie urbanistyczne, Pomiary terenu, Projektowanie osiedli, Informacja o powyższych usługach, 44 Pielęgnowanie i utrzymanie trawników, Informacja o powyższych usługach.
526394
(220) 2021 03 19
MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARVIPOL development prestige

(210)
(731)

(531) 26.11.99, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Kalendarze, Ulotki, Katalogi, informatory,
Prospekty, Czasopisma, Wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, Dokumentacja projektowa: architektoniczna, budowlana, konstrukcyjna i instalacyjna na nośnikach papierowych, w tym na kalce technicznej, 35 Zgrupowanie na rzecz
osób trzecich następujących towarów: artykuły spożywcze,
gadżety reklamowe, magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywania,
transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, publikacje internetowe i elektroniczne,
oprogramowanie komputerowe, nagrane oprogramowanie
komputerowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne,
aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry komputerowe, osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui
na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną,
wyroby z papieru i tektury, mianowicie: aktówki jako artykuły
biurowe, albumy do wklejania, almanachy jako roczniki, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny informacyjne, bloki jako artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki
rysunkowe, arkusze do pakowania z celulozy regenerowanej,
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drukowane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego,
figurki jako statuetki z papieru mache, formularze jako blankiety, gazety, indeksy, skorowidze, kartki grające z życzeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż
do gier, kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne,
koperty na butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, materiały drukowane, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako notesy, okładki, obwoluty jako artykuły
papiernicze, opakowania do butelek z tektury lub papieru,
papier do pisania jako papier listowy, papier pergaminowy,
papier przebitkowy jako materiały piśmienne, papier srebrny,
papier świecący, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, podkładki do pisania z klipsem, podręczniki jako książki,
podstawki na stół papierowe, pudełka kartonowe lub papierowe, rysunki jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe,
serwetki papierowe, skoroszyty, skoroszyty na dokumenty,
szablony jako artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, taśmy samoprzylepne papierowe do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty jako
artykuły biurowe, teczki z notatnikiem, torebki do pakowania
jako koperty, woreczki z papieru, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czasopisma,
magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery,
ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papierowe, karty pocztowe, druki, fotografie, artykuły papiernicze,
materiały piśmienne, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, kubki, szklanki, kufle, termosy, otwieracze
do butelek, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, bilety, chorągiewki papierowe, podstawki pod kufle do piwa,
zakładki do książek, odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki,
modele do sklejania, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako zabawki, maskotki, pluszowe zabawki pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary: w sklepie,
z katalogu, wykorzystując zamówienie korespondencyjne,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej, używając środków telekomunikacji, Reklama i promocja, Badania i analizy rynku i opinii publicznej, Doradztwo
organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na zasadzie franchisingu, Usługi w zakresie
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą związaną z marketingiem gruntów i budownictwa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia,
Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, Organizowanie targów i wystaw handlowych reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki,
architektury i technologii w tej dziedzinie, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie przetargów
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Zarządzanie miejscami wystawowymi, Informacja o powyższych
usługach, 36 Usługi deweloperskie w zakresie: organizacji
i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni
użytkowej, Doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi,
wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej,
zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami,
powierzchnią użytkową, Usługi wyszukiwania i formalnego
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przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, Usługi wynajmu,
kupna i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni użytkowej,
Pośrednictwo finansowe, Usługi kredytowania, Doradztwo
inwestycyjne, Doradztwo finansowe, Usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Informacja
o powyższych usługach, 37 Usługi deweloperskie w zakresie
budownictwa, w tym usługi związane z pracami wykonawczymi obiektów budowlanych, Nadzór budowlany, Usługi
remontowe, Naprawy obiektów, Restauracja budynków,
Konserwacja obiektów budowlano - mieszkaniowych, Budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz
z infrastrukturą, Roboty ziemne, Wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi
związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, Usługi związane
z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich, Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków
i budowli, Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych
oraz ruchomych schodów, Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji
wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych, Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską,
Doradztwo budowlane, Informacja o powyższych usługach,
39 Usługi wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, Informacja o powyższych usługach, 42 Usługi deweloperskie
w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego,
architektonicznego i technologicznego, Projektowanie konstrukcji, budynków, Wykonywanie badań, ekspertyz, opinii
i analiz technicznych w zakresie budownictwa, Usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, Badania,
ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji,
Ekspertyzy inżynieryjne, Badania techniczne, Doradztwo
w zakresie ochrony środowiska, Dekoracja wnętrz, Planowanie urbanistyczne, Pomiary terenu, Projektowanie osiedli, Informacja o powyższych usługach, 44 Pielęgnowanie i utrzymanie trawników, Informacja o powyższych usługach.
526395
(220) 2021 03 19
MARVIPOL W APARTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W APARTMENTS
(210)
(731)

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Kalendarze, Ulotki, Katalogi, Informatory, Prospekty, Czasopisma, Wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, Dokumentacja projektowa: architektoniczna, budowlana,
konstrukcyjna i instalacyjna na nośnikach papierowych, w tym
na kalce technicznej, 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich
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następujących towarów: artykuły spożywcze, gadżety reklamowe, magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty (dyski)
z nagraniami, urządzenia do nagrywania, transmisji, reprodukcji
danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe,
elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne,
do ratowania życia, do celów dydaktycznych, publikacje internetowe i elektroniczne, oprogramowanie komputerowe,
nagrane oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
komputerowe ściągalne, aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry komputerowe, osprzęt komputerowy, akcesoria
komputerowe, etui na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę
fotograficzną, wyroby z papieru i tektury, mianowicie: aktówki
jako artykuły biurowe, albumy do wklejania, almanachy jako
roczniki, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny
informacyjne, bloki jako artykuły papiernicze, bloki do pisania,
bloki rysunkowe, arkusze do pakowania z celulozy regenerowanej, drukowane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego,
figurki jako statuetki z papieru mache, formularze jako blankiety,
gazety, indeksy, skorowidze, kartki grające z życzeniami, kartki
z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, materiały
drukowane, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako notesy, okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze, opakowania
do butelek z tektury lub papieru, papier do pisania jako papier
listowy, papier pergaminowy, papier przebitkowy jako materiały piśmienne, papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, podkładki do pisania z klipsem,
podręczniki jako książki, podstawki na stół papierowe, pudełka
kartonowe lub papierowe, rysunki jako ryciny, segregatory jako
artykuły biurowe, serwetki papierowe, skoroszyty, skoroszyty
na dokumenty, szablony jako artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, taśmy samoprzylepne papierowe do celów
papierniczych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty
jako artykuły biurowe, teczki z notatnikiem, torebki do pakowania jako koperty, woreczki z papieru, zawiadomienia jako
artykuły papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czasopisma, magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery,
ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papierowe,
karty pocztowe, druki, fotografie, artykuły papiernicze, materiały
piśmienne, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, kubki,
szklanki, kufle, termosy, otwieracze do butelek, wyroby szklane,
porcelanowe i ceramiczne, bilety, chorągiewki papierowe, podstawki pod kufle do piwa, zakładki do książek, odzież, nakrycia
głowy, gry i zabawki, modele do sklejania, modele pojazdów
przeskalowane, pojazdy jako zabawki, maskotki, pluszowe zabawki pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te
towary: w sklepie, z katalogu, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej, używając środków telekomunikacji, Reklama
i promocja, Badania i analizy rynku i opinii publicznej, Doradztwo organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi na zasadzie franchisingu, Usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą
związaną z marketingiem gruntów i budownictwa, zasobami
lokalowymi, nieruchomościami przeznaczonymi do najmu,
zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami,
Organizowanie targów i wystaw handlowych reklamowych
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami,
nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami
mieszkalnymi, Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie

Nr ZT20/2021

ogłoszeń i reklam, Zarządzanie miejscami wystawowymi, Informacja o powyższych usługach, 36 Usługi deweloperskie w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć
inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych
do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni
użytkowej, Doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, wyceny
nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości,
lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, Usługi wyszukiwania i formalnego przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa
mieszkalnego, Usługi wynajmu, kupna i sprzedaży budynków,
lokali i powierzchni użytkowej, Pośrednictwo finansowe, Usługi
kredytowania, Doradztwo inwestycyjne, Doradztwo finansowe,
Usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu
nieruchomościami, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych,
Informacja o powyższych usługach, 37 Usługi deweloperskie
w zakresie budownictwa, w tym usługi związane z pracami wykonawczymi obiektów budowlanych, Nadzór budowlany, Usługi remontowe, Naprawy obiektów, Restauracja budynków, Konserwacja obiektów budowlano - mieszkaniowych, Budowanie
lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, Roboty ziemne, Wykonywanie robót ogólnobudowlanych,
konstrukcyjnych i montażowych, Usługi związane z rozbiórką
i burzeniem obiektów, Usługi związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich, Wykonywanie
instalacji elektrycznych budynków i budowli, Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, Instalowanie dźwigów
osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów, Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych,
Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą
operatorską, Doradztwo budowlane, Informacja o powyższych
usługach, 39 Usługi wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, Informacja o powyższych usługach, 42 Usługi deweloperskie w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, architektonicznego i technologicznego, Projektowanie
konstrukcji, budynków, Wykonywanie badań, ekspertyz, opinii
i analiz technicznych w zakresie budownictwa, Usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, Badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartograficzne oraz
pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji, Ekspertyzy inżynieryjne, Badania techniczne, Doradztwo w zakresie ochrony
środowiska, Dekoracja wnętrz, Planowanie urbanistyczne, Pomiary terenu, Projektowanie osiedli, Informacja o powyższych
usługach, 44 Pielęgnowanie i utrzymanie trawników, Informacja
o powyższych usługach.
526396
(220) 2021 03 19
ALERION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALERION

(210)
(731)
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(531) 03.07.24, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 Audyt działalności gospodarczej, Audyt
przedsiębiorstw, Audyt finansowy, Doradztwo związane
z audytem, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące likwidacji przedsiębiorstw, Wsparcie
w dziedzinie organizacji przedsiębiorstwa, Doradztwo w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, Analizy funkcjonowania firm, Opracowywanie
strategii przedsiębiorstw, Ekspertyzy w zakresie wydolności
przedsiębiorstw, Przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz dla przedsiębiorstw, Rachunkowość, księgowość i audyt, Prognozy ekonomiczne do celów prowadzenia
działalności gospodarczej, 36 Restrukturyzacja długów, Usługi w zakresie papierów wartościowych związane z restrukturyzacją kapitału, Usługi związane z upadłością, Zarządzanie
aktywami, Zarządzanie aktywami na rzecz osób trzecich,
Wycena aktywów [finansowa], Wycena majątku, Doradztwo
finansowe, Usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, Analizy finansowo-ekonomiczne, 45 Usługi prawne, Doradztwo
prawne, Porady prawne i zastępstwo procesowe, Audyty
zgodności z prawem, Usługi biegłych sądowych.
526397
(220) 2021 03 19
MARVIPOL DEVELOPMENT TOPIEL NO 18 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOPIEL No 18

(210)
(731)

(531) 26.04.18, 26.04.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Kalendarze, Ulotki, Katalogi, Informatory,
Prospekty, Czasopisma, Wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, Dokumentacja projektowa: architektoniczna, budowlana, konstrukcyjna i instalacyjna na nośnikach papierowych, w tym na kalce technicznej, 35 Zgrupowanie na rzecz
osób trzecich następujących towarów: artykuły spożywcze,
gadżety reklamowe, magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywania,
transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, publikacje internetowe i elektroniczne,
oprogramowanie komputerowe, nagrane oprogramowanie
komputerowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne,
aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry komputerowe, osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui
na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną,
wyroby z papieru i tektury, mianowicie: aktówki jako artykuły
biurowe, albumy do wklejania, almanachy jako roczniki, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny informacyjne, bloki jako artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki
rysunkowe, arkusze do pakowania z celulozy regenerowanej,
drukowane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego,
figurki jako statuetki z papieru mache, formularze jako blankiety, gazety, indeksy, skorowidze, kartki grające z życzeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż
do gier, kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne,
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koperty na butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, materiały drukowane, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako notesy, okładki, obwoluty jako artykuły
papiernicze, opakowania do butelek z tektury lub papieru,
papier do pisania jako papier listowy, papier pergaminowy,
papier przebitkowy jako materiały piśmienne, papier srebrny,
papier świecący, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, podkładki do pisania z klipsem, podręczniki jako książki,
podstawki na stół papierowe, pudełka kartonowe lub papierowe, rysunki jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe,
serwetki papierowe, skoroszyty, skoroszyty na dokumenty,
szablony jako artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, taśmy samoprzylepne papierowe do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty jako
artykuły biurowe, teczki z notatnikiem, torebki do pakowania
jako koperty, woreczki z papieru, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czasopisma,
magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery,
ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papierowe, karty pocztowe, druki, fotografie, artykuły papiernicze,
materiały piśmienne, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, kubki, szklanki, kufle, termosy, otwieracze
do butelek, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, bilety, chorągiewki papierowe, podstawki pod kufle do piwa,
zakładki do książek, odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki,
modele do sklejania, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako zabawki, maskotki, pluszowe zabawki pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary: w sklepie,
z katalogu, wykorzystując zamówienie korespondencyjne,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej, używając środków telekomunikacji, Reklama i promocja, Badania i analizy rynku i opinii publicznej, Doradztwo
organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na zasadzie franchisingu, Usługi w zakresie
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą związaną z marketingiem gruntów i budownictwa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia,
Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, Organizowanie targów i wystaw handlowych reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki,
architektury i technologii w tej dziedzinie, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie przetargów
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Zarządzanie miejscami wystawowymi, Informacja o powyższych
usługach, 36 Usługi deweloperskie w zakresie: organizacji
i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni
użytkowej, Doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi,
wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej,
zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami,
powierzchnią użytkową, Usługi wyszukiwania i formalnego
przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, Usługi wynajmu,
kupna i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni użytkowej,
Pośrednictwo finansowe, Usługi kredytowania, Doradztwo
inwestycyjne, Doradztwo finansowe, Usługi w zakresie do-
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radztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Informacja
o powyższych usługach, 37 Usługi deweloperskie w zakresie
budownictwa, w tym usługi związane z pracami wykonawczymi obiektów budowlanych, Nadzór budowlany, Usługi
remontowe, Naprawy obiektów, Restauracja budynków,
Konserwacja obiektów budowlano - mieszkaniowych, Budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz
z infrastrukturą, Roboty ziemne, Wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi
związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, Usługi związane
z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich, Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków
i budowli, Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych
oraz ruchomych schodów, Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji
wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych, Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską,
Doradztwo budowlane, Informacja o powyższych usługach,
39 Usługi wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, Informacja o powyższych usługach, 42 Usługi deweloperskie
w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego,
architektonicznego i technologicznego, Projektowanie konstrukcji, budynków, Wykonywanie badań, ekspertyz, opinii
i analiz technicznych w zakresie budownictwa, Usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, Badania,
ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji,
Ekspertyzy inżynieryjne, Badania techniczne, Doradztwo
w zakresie ochrony środowiska, Dekoracja wnętrz, Planowanie urbanistyczne, Pomiary terenu, Projektowanie osiedli, Informacja o powyższych usługach, 44 Pielęgnowanie i utrzymanie trawników, Informacja o powyższych usługach.
526398
(220) 2021 03 19
TATARA KAROL KANCELARIA RADCY PRAWNEGO,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T
(210)
(731)

(531) 07.05.08, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 35 Audyt działalności gospodarczej, Audyt
przedsiębiorstw, Audyt finansowy, Doradztwo związane
z audytem, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące likwidacji przedsiębiorstw, Wsparcie
w dziedzinie organizacji przedsiębiorstwa, Doradztwo w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, Analizy funkcjonowania firm, Opracowywanie
strategii przedsiębiorstw, Ekspertyzy w zakresie wydolności
przedsiębiorstw, Przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz dla przedsiębiorstw, Rachunkowość, księgo-

Nr ZT20/2021

wość i audyt, Prognozy ekonomiczne do celów prowadzenia
działalności gospodarczej, 36 Restrukturyzacja długów, Usługi w zakresie papierów wartościowych związane z restrukturyzacją kapitału, Usługi związane z upadłością, Zarządzanie
aktywami, Zarządzanie aktywami na rzecz osób trzecich,
Wycena aktywów [finansowa], Wycena majątku, Doradztwo
finansowe, Usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, Analizy finansowo-ekonomiczne, 45 Usługi prawne, Doradztwo
prawne, Porady prawne i zastępstwo procesowe, Audyty
zgodności z prawem, Usługi biegłych sądowych.
526400
(220) 2021 03 19
NEXERA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEXERA

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Czasopisma, Gazety,
Publikacje drukowane, Książki, Druki, Materiały szkoleniowe,
Materiały instruktażowe, 35 Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Przetwarzanie, systematyzacja
danych i zarządzanie nimi, Prace biurowe, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi analizy
i informacji biznesowej, Badania rynkowe, Analizy gospodarcze, Administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Planowanie działalności
gospodarczej, Organizacja działalności gospodarczej, Audyt
działalności gospodarczej, Usługi reklamowe, promocja towarów i usług, Usługi public relations, Przetwarzanie danych,
Komputerowe przetwarzanie danych, Elektroniczne przetwarzanie danych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, Rozpowszechnianie informacji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji handlowych, Wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych
dla osób trzecich, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące
sprzętu telekomunikacyjnego i akcesoriów, Usługi sprzedaży
hurtowej dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego i akcesoriów, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące sprzętu komputerowego i akcesoriów, Usługi sprzedaży hurtowej dotyczące sprzętu komputerowego i akcesoriów, Usługi sprzedaży
detalicznej dotyczące sprzętu elektronicznego i akcesoriów,
Usługi sprzedaży hurtowej dotyczące sprzętu elektronicznego i akcesoriów, Usługi sprzedaży detalicznej treści cyfrowych, Informacja o powyższych usługach, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi
telekomunikacyjne przewodowe, Usługi telekomunikacyjne
bezprzewodowe, Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi
komunikacji radiowej, Usługi komunikacji za pośrednictwem
sieci światłowodowych, Usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, Usługi łączności poprzez
terminale komputerowe, Usługi nadawania bezprzewodowego, Usługi nadawania telewizji kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową,
Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych,
Transmisja programów radiowych, Transmisja programów
telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, Usługi transmisyjne, Łączność poprzez sieci komputerowe, Usługi dostępu do Internetu, Usługi w zakresie emisji
radiowej i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja progra-

Nr ZT20/2021
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mów telewizyjnych, Nadawanie programów telewizyjnych,
Nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem
Internetu i innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewodowe, Nadawanie i transmisja programów radiowych,
Nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, Nadawanie
informacji za pośrednictwem radia, Nadawanie informacji
za pośrednictwem satelity, Nadawanie muzyki, Nadawanie
programów przez satelitę, Nadawanie programów telewizji
kablowej, Nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], przekaz satelitarny, Usługi
zapewniania dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów,
innych nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych
za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie
dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych,
Agencje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie
informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych
oraz Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie
dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, Informacja
o powyższych usługach, 41 Nauczanie, Kształcenie, Edukacja, Edukacja w dziedzinie telekomunikacji, komunikacji elektronicznej, informatyki, Usługi szkoleniowe dotyczące telekomunikacji, komunikacji elektronicznej, informatyki, Usługi
szkoleniowe dotyczące stosowania technologii informatycznej, Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi wydawnicze,
Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie drogą
elektroniczną, Publikowanie materiałów drukowanych, Komputerowy skład drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie
wykazów oraz list, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism,
Wydawanie periodyków, Produkcja filmów, Produkcja nagrań
wideo, Produkcja programów telewizyjnych, Produkcja programów radiowych, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie nagrań, Usługi
studia nagrań, Usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo,
programów telewizyjnych i radiowych, Projekcja filmów,
Wypożyczanie filmów, Wypożyczanie nagrań wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja programów telewizyjnych,
Dystrybucja programów radiowych, Gry oferowane on-line,
Informacja o powyższych usługach, 42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, Analiza przemysłowa, Badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania,
Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa
w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy
do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa
[SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego,
Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania
komputerowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, udostępnianie oprogramowania komputerowego, Informatyka śledcza,
Poradnictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące
komputerów i informatyki, Projektowanie systemów informatycznych, Testowanie sprzętu informatycznego, usługi
doradcze w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi
zarządzania urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze
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w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
Usługi zarządzania projektami w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, Inżynieria komputerowa,
Hosting, Hosting serwerów, Hosting portali internetowych,
Hosting stron internetowych, Hosting platform w Internecie, Hosting treści cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu
w chmurze, Hosting infrastruktury sieciowej on-line na rzecz
osób trzecich, Hosting aplikacji oprogramowania komputerowego, Utrzymywanie portali internetowych dla osób trzecich, Utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
Projektowanie stron internetowych, Informacja o powyższych usługach.
526401
(220) 2021 03 19
TATARA KAROL KANCELARIA RADCY PRAWNEGO,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T KANCELARIA PRAWA RESTRUKTURYZACYJNEGO
I UPADŁOŚCIOWEGO TATARA I WSPÓŁPRACOWNICY

(210)
(731)

(531) 07.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Audyt działalności gospodarczej, Audyt
przedsiębiorstw, Audyt finansowy, Doradztwo związane
z audytem, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące likwidacji przedsiębiorstw, Wsparcie
w dziedzinie organizacji przedsiębiorstwa, Doradztwo w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, Analizy funkcjonowania firm, Opracowywanie
strategii przedsiębiorstw, Ekspertyzy w zakresie wydolności
przedsiębiorstw, Przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz dla przedsiębiorstw, Rachunkowość, księgowość i audyt, Prognozy ekonomiczne do celów prowadzenia
działalności gospodarczej, 36 Restrukturyzacja długów, Usługi w zakresie papierów wartościowych związane z restrukturyzacją kapitału, Usługi związane z upadłością, Zarządzanie
aktywami, Zarządzanie aktywami na rzecz osób trzecich,
Wycena aktywów [finansowa], Wycena majątku, Doradztwo
finansowe, Usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, Analizy finansowo-ekonomiczne, 45 Usługi prawne, Doradztwo
prawne, Porady prawne i zastępstwo procesowe, Audyty
zgodności z prawem, Usługi biegłych sądowych.
526402
(220) 2021 03 19
POLSKA GRUPA SŁOŃ TORBALSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) SŁOŃ TORBALSKI
(510), (511) 9 Futerały na laptopy, Pokrowce na laptopy, Skórzane etui na tablety, Skórzane etui na telefony komórkowe,
Etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, Skórzane etui
na okulary, 16 Piórniki, Skórzane piórniki na ołówki, Skórzane okładki na książki, Skórzane zakładki do książek, Materiały
piśmienne, 18 Skóra i imitacja skóry, Wyroby z materiałów
skórzanych i imitacji skóry, Skóry zwierzęce, Skóry surowe,
Skóra syntetyczna, Materiały skórzane, Ręcznie wykonane torebki z naturalnej skóry, Torby i portfele skórzane, Torby podróżne, Torby podróżne [wyroby skórzane], Torebki, Torebki
damskie, Skórzane torebki, Małe torebki kopertówki, Torebki,
portmonetki i portfele, Torebki wykonane ze skóry, Torebki
wykonane z imitacji skóry, Walizy, Walizki, Walizki skórzane,
(210)
(731)
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Walizki podróżne [podręczne], Walizki na kółkach, Kufry i walizki, Artykuły podróżne [walizki, torby], Skórzane etui na karty, skórzane etui na wizytówki, Portfele na karty wizytowe,
Etui na klucze wykonane ze skóry, Plecaki, plecaki skórzane,
Kosmetyczki [saszetki na przybory toaletowe], Saszetki biodrowe, Pokrowce na bagaż, Pokrowce na parasolki, Parasole
i parasolki, Laski do parasoli, Laski i parasole w jednym, Torby
na parasole, Torby na kółkach, Torby na zakupy na kółkach,
Aktówki [wyroby skórzane], Paski skórzane do bagażu, Paski skórzane [inne niż odzież], Baty, bicze, Uprzęże, Wyroby
rymarskie, Wyroby rymarskie ze skóry, 25 Odzież, Obuwie,
Nakrycia głowy, Paski skórzane [odzież], 35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie wyrobów skórzanych takich jak torby, torebki, portfele, akcesoria, Usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie walizek
i toreb podróżnych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone
on-line w zakresie odzieży, akcesoriów odzieżowych, obuwia, nakryć głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
wyrobów skórzanych takich jak torby, torebki, portfele, akcesoria, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie walizek i toreb
podróżnych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie odzieży,
akcesoriów odzieżowych, obuwia, nakryć głowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

526482
(220) 2021 03 22
SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski
(znak słowno-graficzny)
ID DRINK ID EST 1927

(531) 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje energetyzujące, Cydr bezalkoholowy, Wina bezalkoholowe, Soki, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych,
Napoje na bazie owoców lub warzyw, Piwo, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Cydr, Wino winogronowe,
Wino owocowe, Napoje na bazie wina, Napoje zawierające
wino [szprycer], 35 Usługi reklamowe w zakresie promocji
napojów, Usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem
piwa), Organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, Organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach
targów handlowych, 41 Organizowanie festynów w celach
rozrywkowych, Organizacja warsztatów i seminariów, Organizacja wystaw w celach szkoleniowych, Organizacja imprez
rozrywkowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

526483
(220) 2021 03 22
CWYNAR MARCIN GVARANT BHP, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
GVARANT BHP

Nr ZT20/2021

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.11
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towarów: buty ochronne, buty robocze, nakolanniki, ochraniacze, półmaski jednorazowe, maski jednorazowe, kaski ochronne, hełmy ochronne, okulary ochronne,
gogle ochronne, osłony twarzy, przyłbice spawalnicze, drabiny, podesty, rusztowania, liny zabezpieczające, liny robocze,
taśmy zabezpieczające, szelki bezpieczeństwa, pasy bezpieczeństwa, uprzęże do prac wysokościowych, pasy do pracy
w podparciu, urządzenia samohamowne, urządzenia samozaciskowe, nauszniki ochronne, zatyczki przeciwhałasowe,
odzież ochronna, odzież robocza, kamizelki ostrzegawcze,
rękawice ochronne, rękawice robocze, apteczki, gaśnice,
sprzęt ratowniczy, narzędzia ręczne, elektronarzędzia, piktogramy, tablice informacyjne, tablice ostrzegawcze, instrukcje
BHP, znaki BHP, tablice ostrzegawcze, znaki ostrzegawcze, tablice budowlane, tablice informacyjne, taśmy ostrzegawcze,
pachołki, barierki, farby do malowania znaków poziomych,
akcesoria do malowania znaków poziomych, alkomaty, latarki, oprawy oświetleniowe, źródła światła, radiotelefony, Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
(210) 526484
(220) 2021 03 22
(731) ŚLIWERSKA MAGDALENA, Młyńsko
(540) (znak słowny)
(540) DOGFLIX
(510), (511) 9 E-booki, Publikacje elektroniczne, Publikacje
elektroniczne, do pobrania, Dyski optyczne zapisane, Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Książki zapisane
na płytach, Książki audio, Książki elektroniczne do pobrania,
Biuletyny elektroniczne do pobrania, Nagrania wideo, Nagrania audio, Filmy do pobrania, Pobieralne nagrania dźwiękowe, Fotografie cyfrowe do pobrania, Pliki multimedialne
do pobrania, Podcasty, Podcasty do pobrania, Nagrane
magnetyczne nośniki danych, Nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], Nagrane płyty DVD, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych
utrwalone na nośnikach, Środki edukacyjne do pobrania,
Tygodniowe publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, 35 Usługi reklamowe, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia
w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem
telekomunikacji następujących towarów: e-booki, publikacje
elektroniczne, publikacje elektroniczne, do pobrania, dyski
optyczne zapisane, edukacyjne materiały do pobrania, książki zapisane na płytach, książki audio, książki elektroniczne
do pobrania, biuletyny elektroniczne do pobrania, nagrania
wideo, nagrania audio, filmy do pobrania, pobieralne nagrania dźwiękowe, fotografie cyfrowe do pobrania, pliki multimedialne do pobrania, podcasty, podcasty do pobrania,
nagrane magnetyczne nośniki danych, nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], nagrane płyty DVD, muzyka, filmy i inne
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych
utrwalone na nośnikach, środki edukacyjne do pobrania, tygodniowe publikacje w formie elektronicznej do pobrania
z Internetu, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Zapewnianie szkoleń on-line, Zapewnianie seminariów szkoleniowych
on-line, Usługi w zakresie publikowania on-line, Udostępnianie publikacji on-line [nie do pobrania], Zapewnianie zajęć
on-line dla niewielkiej grupy uczniów, Udostępnianie treści
audio on-line nie do pobrania, Organizowanie i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie on-line, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
Udzielanie informacji edukacyjnych on-line z komputerowej
bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Nauczanie
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i szkolenia, Organizacja webinariów, Kształcenie praktyczne
[pokazy], Kursy korespondencyjne, Tresura zwierząt, Tresura
zwierząt na rzecz osób trzecich, Trening posłuszeństwa dla
zwierząt, Świadczenie usług w zakresie ćwiczeń dla zwierząt,
Nauka tresury zwierząt, Szkolenie w obchodzeniu się z psami, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie materiałów multimedialnych
on-line, Publikacje multimedialne, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie,
Publikowanie dokumentów, Publikowanie książek, Publikowanie podręczników, Publikowanie fotografii, Publikowanie
przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, Publikowanie
multimedialne książek, Publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów
edukacyjnych, Publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio
i rozrywki multimedialnej, Wydawanie audiobooków.
(210)
(731)
(540)
(540)

526485
(220) 2021 03 22
ŚLIWERSKA MAGDALENA, Młyńsko
(znak słowno-graficzny)
DOGFLIX
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rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych
utrwalone na nośnikach, środki edukacyjne do pobrania, tygodniowe publikacje w formie elektronicznej do pobrania
z Internetu, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Zapewnianie szkoleń on-line, Zapewnianie seminariów szkoleniowych
on-line, Usługi w zakresie publikowania on-line, Udostępnianie publikacji on-line [nie do pobrania], Zapewnianie zajęć
on-line dla niewielkiej grupy uczniów, Udostępnianie treści
audio on-line nie do pobrania, Organizowanie i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie on-line, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
Udzielanie informacji edukacyjnych on-line z komputerowej
bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Nauczanie
i szkolenia, Organizacja webinariów, Kształcenie praktyczne
[pokazy], Kursy korespondencyjne, Tresura zwierząt, Tresura
zwierząt na rzecz osób trzecich, Trening posłuszeństwa dla
zwierząt, Świadczenie usług w zakresie ćwiczeń dla zwierząt,
Nauka tresury zwierząt, Szkolenie w obchodzeniu się z psami, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie materiałów multimedialnych
on-line, Publikacje multimedialne, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie,
Publikowanie dokumentów, Publikowanie książek, Publikowanie podręczników, Publikowanie fotografii, Publikowanie
przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, Publikowanie
multimedialne książek, Publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów
edukacyjnych, Publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio
i rozrywki multimedialnej, Wydawanie audiobooków.
526491
(220) 2021 03 23
TIME TAX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TimeTax ZWROT PODATKU

(210)
(731)
(531) 03.01.08, 16.01.04, 16.01.25, 27.05.01
(510), (511) 9 E-booki, Publikacje elektroniczne, Publikacje
elektroniczne, do pobrania, Dyski optyczne zapisane, Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Książki zapisane
na płytach, Książki audio, Książki elektroniczne do pobrania,
Biuletyny elektroniczne do pobrania, Nagrania wideo, Nagrania audio, Filmy do pobrania, Pobieralne nagrania dźwiękowe, Fotografie cyfrowe do pobrania, Pliki multimedialne
do pobrania, Podcasty, Podcasty do pobrania, Nagrane
magnetyczne nośniki danych, Nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], Nagrane płyty DVD, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych
utrwalone na nośnikach, Środki edukacyjne do pobrania,
Tygodniowe publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, 35 Usługi reklamowe, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia
w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem
telekomunikacji następujących towarów: e-booki, publikacje
elektroniczne, publikacje elektroniczne, do pobrania, dyski
optyczne zapisane, edukacyjne materiały do pobrania, książki zapisane na płytach, książki audio, książki elektroniczne
do pobrania, biuletyny elektroniczne do pobrania, nagrania
wideo, nagrania audio, filmy do pobrania, pobieralne nagrania dźwiękowe, fotografie cyfrowe do pobrania, pliki multimedialne do pobrania, podcasty, podcasty do pobrania,
nagrane magnetyczne nośniki danych, nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], nagrane płyty DVD, muzyka, filmy i inne

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.02, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 35 Doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, Doradztwo księgowe w zakresie
podatków, Doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], Porady związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, Przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, Przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, Przygotowywanie zeznań podatkowych,
36 Doradztwo finansowe dotyczące podatków, Doradztwo
finansowe w zakresie podatków.
(210)
(731)

526494
(220) 2021 03 22
TEKIELI KATARZYNA, NAZARKO JUSTYNA
SPÓŁKA CYWILNA, Rybna
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(540) (znak słowny)
(540) Faramuszka
(510), (511) 21 Kubki, Kubki szklane, Kubki gliniane, Kubki
ceramiczne, Kubki plastikowe, Kubki porcelanowe, Kubki podróżne, Kubki termiczne, Kubki do mieszania, Filiżanki i kubki,
Kubki do karmienia, Uchwyty na kubki, Kubki z porcelany,
Kubki do kawy, Kubki do napojów, Stojaki, wieszaki na kubki,
Kubki z gliny garncarskiej, Kubki wykonane z ceramiki, Kubki
wykonane z porcelany, Kubki z podwójną ścianką, Kubki wykonane z tworzyw sztucznych, Filiżanki gliniane, Filiżanki, Filiżanki na herbatę, Filiżanki do kawy, Szklane filiżanki, szklanki,
kieliszki, Gliniane doniczki, Doniczki szklane, Doniczki okienne, Doniczki porcelanowe, Podstawki do doniczek, Doniczki
do kwiatów, Doniczki na kwiaty, Doniczki do roślin, Osłony
niepapierowe na doniczki, Plastikowe wieka na doniczki, Doniczki ozdobne z porcelany, Uchwyty na doniczki na kwiaty,
Wsporniki do podtrzymywania kwiatów doniczkowych, Podstawki pod doniczki na kwiaty [spodki], Osłony na doniczki
nie z papieru, Szklane karafki, Donice szklane, Zastawa stołowa, Ceramiczna zastawa stołowa, Serwisy [zastawy stołowe],
Zastawa stołowa obiadowa, Porcelanowa zastawa stołowa,
Szklana zastawa stołowa, Podstawki pod szklanki (zastawa stołowa), Serwisy do kawy [zastawa stołowa], Zastawa
stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Zastawa stołowa,
z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, Przybory kuchenne i zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, Płytkie
miski, Miski na cukierki, Miski na kwiaty, Miski ze szkła, Miski
na orzechy, Miski do mieszania, Miski na owoce, Miski do mycia palców, Dzbanki, Dzbanki kuchenne, Dzbanki na śmietankę, Dzbanki próżniowe (Nieelektryczne -), Dzbanki na wino,
Dzbanki na mleko, Słoiki, dzbanki szklane, Dzbanki na syropy,
Dzbanki do kawy, Dzbanki do piwa, Dzbanki z metali szlachetnych, Dzbanki nieelektryczne do parzenia kawy, Nieelektryczne dzbanki do parzenia kawy, Cukiernice, Formy
cukiernicze, Zestawy na cukier i śmietankę, Solniczki, Solniczki i pieprzniczki, Pieprzniczki, Młynki do pieprzu, Młynki
do pieprzu, ręczne, Młynki do soli i pieprzu, Zestawy na oliwę, ocet, sól i pieprz, Pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, Talerze, Talerze dekoracyjne, Talerze deserowe, Kubki metalowe,
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów: kubki, kubki szklane, kubki gliniane, kubki
ceramiczne, kubki plastikowe, kubki porcelanowe, kubki podróżne, kubki termiczne, kubki do mieszania, filiżanki i kubki, kubki do karmienia, uchwyty na kubki, kubki z porcelany,
kubki do kawy, kubki do napojów, stojaki, wieszaki na kubki,
kubki z gliny garncarskiej, kubki wykonane z ceramiki, kubki
wykonane z porcelany, kubki z podwójną ścianką, kubki wykonane z tworzyw sztucznych, filiżanki gliniane, filiżanki, filiżanki na herbatę, filiżanki do kawy, szklane filiżanki, szklanki,
kieliszki, gliniane doniczki, doniczki szklane, doniczki okienne, doniczki porcelanowe, podstawki do doniczek, doniczki
do kwiatów, doniczki na kwiaty, doniczki do roślin, osłony
niepapierowe na doniczki, plastikowe wieka na doniczki, doniczki ozdobne z porcelany, uchwyty na doniczki na kwiaty,
wsporniki do podtrzymywania kwiatów doniczkowych, podstawki pod doniczki na kwiaty [spodki], osłony na doniczki
nie z papieru, szklane karafki, donice szklane, zastawa stołowa, ceramiczna zastawa stołowa, serwisy [zastawy stołowe],
zastawa stołowa obiadowa, porcelanowa zastawa stołowa,
szklana zastawa stołowa, podstawki pod szklanki (zastawa stołowa), serwisy do kawy [zastawa stołowa], zastawa
stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, zastawa stołowa,
z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, przybory kuchenne i zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, płytkie
miski, miski na cukierki, miski na kwiaty, miski ze szkła, miski na orzechy, miski do mieszania, miski na owoce, miski
do mycia palców, dzbanki, dzbanki kuchenne, dzbanki
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na śmietankę, dzbanki próżniowe (nieelektryczne -), dzbanki
na wino, dzbanki na mleko, słoiki, dzbanki szklane, dzbanki
na syropy, dzbanki do kawy, dzbanki do piwa, dzbanki z metali szlachetnych, dzbanki nieelektryczne do parzenia kawy,
nieelektryczne dzbanki do parzenia kawy, cukiernice, formy
cukiernicze, zestawy na cukier i śmietankę, solniczki, solniczki i pieprzniczki, pieprzniczki, młynki do pieprzu, młynki
do pieprzu, ręczne, młynki do soli i pieprzu, zestawy na oliwę, ocet, sól i pieprz, pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, talerze, talerze dekoracyjne, talerze deserowe, kubki metalowe,
świece, świeczki, świece stołowe, świece zapachowe, świece
perfumowane, świece okolicznościowe, świece [oświetlenie], zestawy świeczek, knoty do świec, świece do oświetlenia, długie cienkie świece, wosk do wyrobu świec, świeczki
do dekoracji ciast, wosk pszczeli do produkcji świec, świeczki
używane jako lampki nocne, herbata lecznicza, papeteria
zapachowa, kasetki na papeterię [artykuły biurowe], bibułka,
dekoracje na stół z papieru, dekoracje z papieru [flagi], filtry
do kawy papierowe, girlandy papierowe, maty papierowe,
maty pod nakrycia stołowe z tektury, maty stołowe z kartonu, maty stołowe z papieru, papierowe obrusy, drukowane
zaproszenia, drukowane zaproszenia papierowe, dzienniki,
etui do notatników, etui na przybory do pisania, fiszki, kartki
do korespondencji, kartki do notowania, kartki do opakowań
na prezenty, kartki motywacyjne, kartki okolicznościowe,
karty czyste, karty obrazkowe, karty okolicznościowe, notesy,
notatniki, nalepki, notesy kieszonkowe, notesy [artykuły papiernicze], pamiętniki, dzienniki, papier do pisania [listowy],
herbaty, herbata, herbata zielona, mate [herbata], liście herbaty, herbata chai, herbata czarna [herbata angielska], herbaty owocowe, herbata jaśminowa, herbata czarna, herbata
miętowa, żółta herbata, herbata imbirowa, biała herbata,
kawa, kawa niepalona, kawa mielona, kawa aromatyzowana,
mrożona kawa, kawa w formie parzonej.
526495
(220) 2021 03 22
PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO TRANSPORTOWE
OST SPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gądki
(540) (znak słowny)
(540) OstSped
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Informacja o działalności
gospodarczej, Reklama, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, Agencje importowo-eksportowe, 36 Agencje celne, Usługi ubezpieczeniowe, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Informacja o ubezpieczeniach, Doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, Doradztwo w sprawach
finansowych, Informacje finansowe, 39 Transport samochodowy, przewóz samochodami ciężarowymi, Transport
rzeczny, transport morski, transport promowy, transport
powietrzny, transport kolejowy, transport pasażerski, przewożenie ładunków, Przeprowadzki, informacja o transporcie,
Składowanie, Składowanie towarów, informacja o składowaniu, Magazynowanie, Wynajmowanie magazynów, Informacje o magazynowaniu, Spedycja, Wynajmowanie pojazdów
i miejsc garażowych, wynajmowanie miejsc parkingowych,
Wypożyczanie kontenerów magazynowych, Usługi kurierskie, dostarczanie towarów, Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, Dostarczanie paczek, Dostarczanie korespondencji, przesyłek.
(210)
(731)
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(210)
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(540)
(540)
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526498
(220) 2021 03 22
OKOŃ ŁUKASZ MASTEREDUKACJA.PL, Mączniki
(znak słowno-graficzny)
masterEdukacja www.masteredukacja.pl

(531) 27.05.01, 29.01.14, 09.07.01, 09.07.05, 09.07.22
(510), (511) 35 Prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem
sprzedaży wysyłkowej i Internetu w zakresie mebli szkolnych i przedszkolnych, krzeseł szkolnych i przedszkolnych,
ławek i stolików szkolnych i przedszkolnych, biurek, szaf i zestawów mebli szkolnych i przedszkolnych, gablot, regałów
szatniowych, szafek metalowych, foteli i foteli obrotowych,
mebli i regałów do biblioteki, ławek korytarzowych, stołów
stołówkowych, świetlicowych i konferencyjnych, prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem sprzedaży wysyłkowej
i Internetu w zakresie monitorów interaktywnych, statywów
do monitorów interaktywnych, podłóg interaktywnych, programów multimedialnych, programów logopedycznych,
komputerowych programów edukacyjnych, programów
komputerowych do specjalnych potrzeb edukacyjnych,
tablic interaktywnych, projektorów interaktywnych, wyposażenia do pracowni językowych, komputerów, sprzętu
komputerowego, urządzeń i osprzętu elektrycznego i elektronicznego do współpracy z komputerem, nagłośnienia, robotów interaktywnych, wyposażenia do laboratoriów przedmiotowych oraz tablic szkolnych.
526505
(220) 2021 03 22
INSTYTUT WYCEN UPADŁOŚCIOWYCH
I RESTRUKTURYZACYJNYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IWUR INSTYTUT WYCEN
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Doradztwo w sprawach finansowych, Opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, Usługi
likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, Wycena nieruchomości, Wyceny finansowe w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe.
526522
(220) 2021 03 23
GRUCA ALEKSANDRA, ŻUREK IZABELA,
ŻUREK MAREK CENTRUM MEDYCZNE ALMED
SPÓŁKA CYWILNA, Myszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM MEDYCZNE ALMED
(210)
(731)
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(531) 24.13.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Zarządzanie administracyjne klinikami medycznymi, Zarządzanie klinikami medycznymi na rzecz osób
trzecich, Kompilacja danych statystycznych dotyczących
badań medycznych, Prowadzenie osobistych rejestrów i akt
historii medycznej, Usługi agencji pracy na rzecz personelu medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem medycznym, Prowadzenie rejestru certyfikowanych profesjonalistów w dziedzinie technik medycznych,
Udzielanie statystycznych informacji o działalności gospodarczej dotyczących zagadnień medycznych, Sprzedaż
detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego,
41 Usługi szkolenia personelu, Szkolenia personelu, Wydawanie publikacji medycznych, Usługi edukacji medycznej,
Szkolenia w dziedzinie medycyny, Zapewnianie szkoleniowych kursów medycznych, Szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, Organizowanie seminariów i kongresów
o tematyce medycznej, Organizowanie sympozjów medycznych związanych z naukami morskimi, Publikowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny, Szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, Kursy
szkoleniowe związane z medycyną, Usługi nauczania dotyczące medycyny, 44 Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, Doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała,
Doradztwo psychologiczne, Doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo
w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo w zakresie leczenia farmakologicznego, Doradztwo związane ze stomatologią, Fizjoterapia, Gabinety pielęgnacji skóry, Informacja
medyczna, Kliniki medyczne, Konsultacje medyczne, Konsultacje dentystyczne, Konsultacje psychologiczne, Konsultacje
psychiatryczne, Konsultacje z dziedziny żywienia, Laserowe
usuwanie żylaków, Laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, Leczenie alergii, Leczenie bezpłodności, Leczenie psychologiczne, Leczenie uzależnień, Leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, Masaże, Medyczne badania osób, Ochrona
zdrowia, Opieka medyczna i zdrowotna, Opieka medyczna
i analizy związane z leczeniem pacjenta, Opieka pielęgniarska, Organizowanie leczenia medycznego, Ośrodki zdrowia,
Pomoc medyczna, Pomoc stomatologiczna, Porady w zakresie farmakologii, Przeprowadzanie badań medycznych,
Przygotowywanie i wydawanie lekarstw, Psychiatria, Psychoterapia, Refleksologia, Rehabilitacja fizyczna, Sporządzanie
leków recepturowych przez farmaceutów, Sporządzanie receptur w aptekach, Stomatologia kosmetyczna, Świadczenie
usług medycznych, Usługi z zakresu medycyny estetycznej,
Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi z zakresu medycyny pracy, Usługi klinik medycznych i opieki
zdrowotnej, Stomatologia estetyczna, Udzielanie informacji
na temat stomatologii, Usługi w zakresie makijażu, Usługi
w zakresie makijażu permanentnego, Usługi kosmetyczne
w zakresie wykonywania makijażu, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone on-line lub osobiście, Usługi
doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi, Usługi
doradcze i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi
indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, Usługi informacji medycznej, Usługi farmaceutyczne, Usługi klinik zdrowia, Usługi kliniki dentystycznej, Usługi
lekarskie, Usługi medyczne, Usługi opieki medycznej, Usługi
opieki zdrowotnej, Usługi optyczne, Usługi w zakresie badań
lekarskich, Usługi w zakresie badań medycznych, mianowicie
ocena sprawności fizycznej, Usługi w zakresie diagnostyki
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chirurgicznej, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie zdrowia
psychicznego, Wynajem urządzeń medycznych, Zabiegi pielęgnacji urody, Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Zapewnianie
leczenia medycznego, Zapewnianie leczenia psychologicznego, Usługi klinik medycznych, Kliniki.
526691
(220) 2021 03 25
WARGOCKI MICHAŁ, SMOLICKI MATEUSZ
TOPCANNABI SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OXY
(510), (511) 34 Artykuły do użytku z tytoniem, Papierosy,
Papierosy elektroniczne, Jednorazowe papierosy elektroniczne, E-papierosy z systemami zamkniętymi, Papierosy
zawierające substytuty tytoniu, Waporyzatory dla palaczy,
do stosowania doustnego, Akcesoria do palenia, Tytoń, Tytoń
do sziszy, Tytoń do fajki wodnej, Substytuty tytoniu, Tytoń luzem, do zwijania i do fajek, Fajki, Fajka wodna, Elektroniczne
fajki do tytoniu, Szisza, Materiały dla palących, Cygara, Cygara
elektroniczne, Cygaretki, Tabaka, Akcesoria do fajki wodnej,
Melasa do sziszy, Papierośnice, Pojemniki na tytoń, Przybory
dla palaczy, Aromaty do tytoniu, Akcesoria do papierosów
elektronicznych, Środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, Ciekłe
roztwory do użytku w e-papierosach, Zapałki, Zapalniczki
dla palaczy, Atomizery do papierosów elektronicznych, Waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty
i płyny do nich, Pudełka na papierosy elektroniczne.
(210)
(731)

526713
(220) 2021 03 25
LIMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BASIC vera BASIC
(210)
(731)
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526725
(220) 2021 03 25
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) VITAWELL
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne do zastosowania doustnego, Suplementy diety,
Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki witaminowe i mineralne, Leki, wyroby medyczne.
(210)
(731)

526739
(220) 2021 03 26
MAŁYSZKO MICHAŁ, MISZCZUK MICHAŁ MAŁYSZKO
& MISZCZUK TRADERS SPÓŁKA CYWILNA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) niebanalnie.net

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.15.01, 24.15.21, 18.01.09, 26.02.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej, w szczególności świadczone on-line, artykułów sportowych, sprzętu turystycznego, artykułów wyposażenia wnętrz, dekoracji, mebli, mebli ogrodowych, akcesoriów ogrodowych, urządzeń
ogrodowych, oświetlenia, zabawek dziecięcych, artykułów
gimnastycznych, akcesoriów samochodowych, artykułów
gospodarstwa domowego, sprzętów domowych, sprzętu
AGD i RTV, akcesoriów kuchennych.
526792
(220) 2021 03 29
BARAN PIOTR, BARAN TOMASZ WHY NOT
SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Why Not
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18, 29.01.13
(510), (511) 29 Groch konserwowy, Grzyby konserwowane,
Konserwy mięsne, Konserwy rybne, Konserwy z owocami, Korniszony, Mięso konserwowane, Mrożone owoce, Oliwki konserwowane, Owoce konserwowane, Owoce konserwowane w alkoholu, Owoce smażone, Owoce smażone w cukrze, Owoce
w cukrze, Pulpa owocowa, Sałatki owocowe, Skórki owoców,
Skórki owoców cytrusowych, Suszone owoce, Daktyle, Pestki
słonecznika, Rodzynki, Soja konserwowana spożywcza, Pędy
bambusa konserwowane, Oleje jadalne, Olej kukurydziany, Olej
słonecznikowy, Olej sezamowy, Olej rzepakowy, Olej z oliwek,
Warzywa przetworzone, Bakłażany przetworzone, Cukinie przetworzone, Papryka przetworzona, Mleko kokosowe, Olej kokosowy, 30 Kapary, Keczup (sos), Kukurydza mielona, Kukurydza
prażona, Kukurydza prażona i popękana (pop-corn), Mąka kukurydziana, Płatki kukurydziane, Ziarna kukurydziane.

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież damska, odzież męska i dziecięca,
odzież sportowa, odzież turystyczna, odzież robocza, bielizna, nakrycia głowy, szaliki, apaszki, bandany na szyję, obuwie, 35 Usługi sprzedaży w sklepach, hurtowaniach, punktach wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem Internetu
następujących towarów: odzież damska, odzież męska i dziecięca, odzież sportowa, odzież turystyczna, odzież robocza,
bielizna, nakrycia głowy, szaliki, apaszki, bandany na szyję,
obuwie.
526798
(220) 2021 03 26
BODYTEC20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kurdowice
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT20/2021
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(540) BT BODYTEC20+ Trening Personalny

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.05, 26.13.25
(510), (511) 41 Kultura fizyczna, Gimnastyka [instruktaż], Kluby zdrowia [poprawianie kondycji], Wypożyczanie sprzętu
sportowego, Imprezy sportowe.
526801
(220) 2021 03 26
JIAMEI POLSKA PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tom.m kids shoes

(210)
(731)
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(540) MOTO Qin

(531) 03.07.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież, Bandany na szyję, Bluzki damskie, Czapki, Kurtki, Leginsy, Nakrycia głowy, Paski, Skarpetki, Spodnie, Szelki, T-shirty, Buty, 35 Sprzedaż internetowa odzieży.
526809
(220) 2021 03 26
AQUA EAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda-Huta
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Herbella

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 05.03.11, 29.01.12
(510), (511) 32 Wody, wody mineralne, wody naturalne,
wody stołowe, wody gazowane, wody niegazowane, soki,
nektary, napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe gazowane, Bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane.
(531) 29.01.14, 27.05.01, 03.01.08, 03.01.22, 03.01.24
(510), (511) 25 Obuwie.
(210) 526804
(220) 2021 03 26
(731) PASEK TOMASZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TK-BUD
(510), (511) 36 Organizowanie finansowania projektów budowlanych, Usługi finansowania, Pożyczki [finansowanie],
Pożyczki ratalne, Pożyczanie pod zastaw, Zarządzanie nieruchomością, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
Organizowanie wynajmu nieruchomości, Doradztwo w sprawach finansowych, Inwestycje finansowe, Sponsorowanie finansowe, Transakcje finansowe, 37 Usługi budowlane, Usługi
instalacyjne, Usługi związane z wykonywaniem budynków,
Usługi przedsiębiorstw specjalizujących się pracami w zakresie budownictwa, Usługi związane z naprawami, tj. usługi
przywracające obiekt do stanu używalności po jego zużyciu
uszkodzeniu, pogorszeniu się jakości lub częściowym uszkodzeniu (restauracja istniejących budynków lub innych uszkodzonych obiektów, które mają być przywrócone do stanu
pierwotnego), Usługi związane z utrzymaniem i konserwacją
obiektów w ich pierwotnym stanie, bez zmiany jakichkolwiek
ich cech, Budowa i naprawa magazynów, Budownictwo,
Czyszczenie budynków od wewnątrz, Czyszczenie budynków od zewnątrz, Konsultacje budowlane, Montaż instalacji
na placach budowy, Usługi doradztwa budowlanego, Wynajem sprzętu budowlanego.
(210) 526805
(220) 2021 03 26
(731) SOCHAŃSKA JOANNA, Lisewo Kościelne
(540) (znak słowno-graficzny)

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

526810
(220) 2021 03 29
KACZMAREK PIOTR PETROVISION, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
PETROVISION

(531) 01.05.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 Usługi importowo-eksportowe, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami nawigującymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami nawigującymi, 42 Projektowanie i opracowywanie nowych
produktów, Projektowanie i testowanie nowych produktów,
Projektowanie systemów elektronicznych.
526817
(220) 2021 03 29
ZARZĄDZANIE ODPADAMI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZO ZARZĄDZANIE ODPADAMI Spółka z o.o.
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.18, 25.05.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi zarządzania w zakresie zamówień handlowych, 37 rozbiórka budynków, 40 usługi recyklingu odpadków i odpadów.
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526820
(220) 2021 03 29
PIETRYSZYN PAWEŁ SPEED-MEDIA, Kędzierzyn-Koźle
(znak słowno-graficzny)
Hi HOMIT HOME INTERIORS & FITNESS

(531) 27.05.01, 26.03.01, 29.01.14
(510), (511) 20 Gabloty [meble], Komody [meble], Konsole [meble], Komputerowe stanowiska pracy [meble], Kosze
do przechowywania [meble], Ławy [meble], Meble, 41 Sport
i fitness.
526893
(220) 2021 03 30
BASKET PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jawornik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPORTSPRO
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.07.25
(510), (511) 25 Odzież sportowa, Stroje sportowe, Odzież do koszykówki, Odzież do siatkówki, Odzież do piłki ręcznej, Odzież
do piłki nożnej, Odzież do siatkówki plażowej, Odzież do piłki
ręcznej plażowej, Odzież do piłki nożnej plażowej, Buty sportowe,
Buty do koszykówki, Buty do siatkówki, Buty do piłki ręcznej, Buty
piłkarskie, 28 Artykuły sportowe, Artykuły sportowe, przyrządy
i urządzenia do gry w piłkę nożną, siatkówkę, siatkówkę plażową,
piłkę nożną plażową, piłkę ręczną, koszykówkę, tenis ziemny lub
do uprawiania gimnastyki, Boiska, Trybuny, Bramki, Kabiny dla
zawodników, Siatki, Piłkochwyty, Wózki do wyznaczania linii boiskowych, Urządzenia treningowe, Tablice zmian zawodników,
Słupki do siatkówki, Osłony słupków do siatkówki, Stanowiska
sędziowskie, Siatki do siatkówki, Wózki na piłki, Regały na piłki,
Linie do wyznaczania pola gry, Piaskownice do siatkówki plażowej, Obręcze do koszykówki, Tablice do koszykówki, Konstrukcje
mocujące tablice do koszykówki, Konstrukcje mocujące do koszykówki, Piłki, Torby na piłki, Tablice trenerskie, Słupki do tenisa, Siatki
do gry w tenisa, Przyrządy gimnastyczne, Drabinki gimnastyczne,
Ławeczki gimnastyczne, Równoważnie, Skrzynie gimnastyczne,
Kozły gimnastyczne, Wózki na materace gimnastyczne, Materace
gimnastyczne, Kosze do koszykówki, Ochraniacze na palce do koszykówki, Piłki do siatkówki, Piłki do siatkówki plażowej, Piłki plażowe, Piłki do koszykówki, Piłki ręczne, Plażowe piłki ręczne, Piłki
do piłki nożnej, Małe piłki do gry w piłkę nożną, Piłki do piłki nożnej plażowej, 35 Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego, urządzeń do uprawiania sportu i akcesoriów sportowych, Sprzedaż
hurtowa sprzętu sportowego, urządzeń do uprawiania sportu
i akcesoriów sportowych, Sprzedaż detaliczna i hurtowa odzieży
i obuwia sportowego, Doradztwo w zakresie sprzedaży sprzętu
sportowego, urządzeń do uprawiania sportu, akcesoriów sportowych, odzieży i obuwia sportowego, 39 Dystrybucja artykułów
sportowych, Dystrybucja odzieży sportowej, Dystrybucja obuwia
sportowego, Dostarczanie towarów, Transport towarów, Magazynowanie, Składowanie towarów, Pośrednictwo w transporcie.

Nr ZT20/2021

(210) 526899
(220) 2021 03 30
(731) Zentiva, k.s., Praha 10, CZ
(540) (znak słowny)
(540) ONTIPRIA
(510), (511) 5 Leki, Preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
(210) 526904
(220) 2021 03 30
(731) SUDENIS ARTUR ASU, Kanie
(540) (znak słowny)
(540) CLIMATON
(510), (511) 11 Instalacje i urządzenia do ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Systemy
HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Urządzenia klimatyzacyjne, Urządzenia klimatyzacyjne
do pomieszczeń mieszkalnych, Urządzenia klimatyzacyjne
do celów przemysłowych, Instalacje klimatyzacyjne, Klimatyzatory, Klimatyzatory ścienne, Klimatyzatory kasetonowe,
Klimatyzatory kanałowe, Klimatyzatory przypodłogowe, Klimatyzatory podłogowo sufitowe, Agregaty klimatyzacyjne,
Centralne urządzenia klimatyzacyjne, Przenośne urządzenia
do klimatyzacji, Urządzenia klimatyzacyjne do pojazdów,
Instalacja klimatyzacyjna do pojazdów, Instalacje klimatyzacyjne do samochodów, Centralne instalacje klimatyzacyjne,
Filtry do klimatyzacji, Wentylatory do klimatyzacji, Domowe
urządzenia klimatyzacyjne, Domowe instalacje klimatyzacyjne, Okienne urządzenia do klimatyzacji, Okapy do urządzeń klimatyzacyjnych, Wentylatory do urządzeń klimatyzacyjnych, Połączone urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne,
Urządzenia i instalacje do wentylacji rekuperacyjnej, Piece
rekuperacyjne, rekuperatory, Urządzenia i instalacje wentylacyjne, Wentylatory do użytku domowego, Wentylatory
do użytku przemysłowego, Wentylatory do użytku w pojazdach, Terminale wentylacyjne, Wyciągi wentylacyjne, Przenośne urządzenia do wentylacji, Przemysłowe urządzenia
wentylacyjne, Wentylatory do systemów wentylacji, Wirniki
powietrzne do wentylacji, Kurtyny powietrzne do wentylacji, Instalacje wentylacyjne do kuchni, Okapy wentylacyjne
do kuchenek, Urządzenia wentylacyjne do pomieszczeń
mieszkalnych, Filtry do użycia z urządzeniami do wentylacji, Pompy ciepła, Pompy ciepła do przetwarzania energii,
Elektryczne promiennikowe urządzenia grzewcze, Promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, Grzejniki promiennikowe, Sufitowe płyty promiennikowe, 35 Usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej (w tym za pośrednictwem Internetu)
następujących towarów: instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), systemy
HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne
do pomieszczeń mieszkalnych, urządzenia klimatyzacyjne
do celów przemysłowych, instalacje klimatyzacyjne, klimatyzatory, klimatyzatory ścienne, klimatyzatory kasetonowe,
klimatyzatory kanałowe, klimatyzatory przypodłogowe, klimatyzatory podłogowo sufitowe, agregaty klimatyzacyjne,
centralne urządzenia klimatyzacyjne, przenośne urządzenia
do klimatyzacji, urządzenia klimatyzacyjne do pojazdów,
instalacja klimatyzacyjna do pojazdów, instalacje klimatyzacyjne do samochodów, centralne instalacje klimatyzacyjne,
filtry do klimatyzacji, wentylatory do klimatyzacji, domowe
urządzenia klimatyzacyjne, domowe instalacje klimatyzacyjne, okienne urządzenia do klimatyzacji, okapy do urządzeń
klimatyzacyjnych, wentylatory do urządzeń klimatyzacyjnych, połączone urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne,
urządzenia i instalacje do wentylacji rekuperacyjnej, piece
rekuperacyjne, rekuperatory, urządzenia i instalacje wen-
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tylacyjne, wentylatory do użytku domowego, wentylatory
do użytku przemysłowego, wentylatory do użytku w pojazdach, terminale wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne, przenośne urządzenia do wentylacji, przemysłowe urządzenia
wentylacyjne, wentylatory do systemów wentylacji, wirniki
powietrzne do wentylacji, kurtyny powietrzne do wentylacji, instalacje wentylacyjne do kuchni, okapy wentylacyjne
do kuchenek, urządzenia wentylacyjne do pomieszczeń
mieszkalnych, filtry do użycia z urządzeniami do wentylacji,
pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, elektryczne promiennikowe urządzenia grzewcze, promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, grzejniki promiennikowe,
sufitowe płyty promiennikowe, 37 Instalowanie, konserwacja
i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, Modernizacja instalacji do klimatyzacji budynków,
Usługi czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego, Naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji, Budowa szybów wentylacyjnych, Naprawa i konserwacja pomp ciepła.
(210)
(731)
(540)
(540)

526905
(220) 2021 03 30
SUDENIS ARTUR ASU, Kanie
(znak słowno-graficzny)
CLIMATON

(531) 01.15.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 Instalacje i urządzenia do ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Systemy
HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Urządzenia klimatyzacyjne, Urządzenia klimatyzacyjne do pomieszczeń mieszkalnych, Urządzenia klimatyzacyjne do celów przemysłowych, Instalacje klimatyzacyjne,
Klimatyzatory, Klimatyzatory ścienne, Klimatyzatory kasetonowe, Klimatyzatory kanałowe, Klimatyzatory przypodłogowe, Klimatyzatory podłogowo sufitowe, Agregaty
klimatyzacyjne, Centralne urządzenia klimatyzacyjne,
Przenośne urządzenia do klimatyzacji, Urządzenia klimatyzacyjne do pojazdów, Instalacja klimatyzacyjna do pojazdów, Instalacje klimatyzacyjne do samochodów, Centralne instalacje klimatyzacyjne, Filtry do klimatyzacji,
Wentylatory do klimatyzacji, Domowe urządzenia klimatyzacyjne, Domowe instalacje klimatyzacyjne, Okienne
urządzenia do klimatyzacji, Okapy do urządzeń klimatyzacyjnych, Wentylatory do urządzeń klimatyzacyjnych, Połączone urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, Urządzenia
i instalacje do wentylacji rekuperacyjnej, Piece rekuperacyjne, Rekuperatory, urządzenia i instalacje wentylacyjne,
Wentylatory do użytku domowego, Wentylatory do użytku przemysłowego, Wentylatory do użytku w pojazdach,
Terminale wentylacyjne, Wyciągi wentylacyjne, Przenośne
urządzenia do wentylacji, Przemysłowe urządzenia wentylacyjne, Wentylatory do systemów wentylacji, Wirniki powietrzne do wentylacji, Kurtyny powietrzne do wentylacji,
Instalacje wentylacyjne do kuchni, Okapy wentylacyjne
do kuchenek, Urządzenia wentylacyjne do pomieszczeń
mieszkalnych, Filtry do użycia z urządzeniami do wentylacji, Pompy ciepła, Pompy ciepła do przetwarzania energii, Elektryczne promiennikowe urządzenia grzewcze,
Promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, Grzejniki
promiennikowe, Sufitowe płyty promiennikowe, 35 Usłu-

71

gi sprzedaży hurtowej i detalicznej (w tym za pośrednictwem Internetu) następujących towarów: instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja), systemy HVAC do pojazdów (ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja), urządzenia klimatyzacyjne,
urządzenia klimatyzacyjne do pomieszczeń mieszkalnych,
urządzenia klimatyzacyjne do celów przemysłowych,
instalacje klimatyzacyjne, klimatyzatory, klimatyzatory
ścienne, klimatyzatory kasetonowe, klimatyzatory kanałowe, klimatyzatory przypodłogowe, klimatyzatory podłogowo sufitowe, agregaty klimatyzacyjne, centralne urządzenia klimatyzacyjne, przenośne urządzenia do klimatyzacji, urządzenia klimatyzacyjne do pojazdów, instalacja
klimatyzacyjna do pojazdów, instalacje klimatyzacyjne
do samochodów, centralne instalacje klimatyzacyjne, filtry do klimatyzacji, wentylatory do klimatyzacji, domowe
urządzenia klimatyzacyjne, domowe instalacje klimatyzacyjne, okienne urządzenia do klimatyzacji, okapy do urządzeń klimatyzacyjnych, wentylatory do urządzeń klimatyzacyjnych, połączone urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, urządzenia i instalacje do wentylacji rekuperacyjnej,
piece rekuperacyjne, rekuperatory, urządzenia i instalacje
wentylacyjne, wentylatory do użytku domowego, wentylatory do użytku przemysłowego, wentylatory do użytku
w pojazdach, terminale wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne, przenośne urządzenia do wentylacji, przemysłowe
urządzenia wentylacyjne, wentylatory do systemów wentylacji, wirniki powietrzne do wentylacji, kurtyny powietrzne do wentylacji, instalacje wentylacyjne do kuchni, okapy wentylacyjne do kuchenek, urządzenia wentylacyjne
do pomieszczeń mieszkalnych, filtry do użycia z urządzeniami do wentylacji, pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, elektryczne promiennikowe urządzenia
grzewcze, promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń,
grzejniki promiennikowe, sufitowe płyty promiennikowe,
37 Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, Modernizacja instalacji do klimatyzacji budynków, Usługi czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego, Naprawa i konserwacja
urządzeń do wentylacji, Budowa szybów wentylacyjnych,
Naprawa i konserwacja pomp ciepła.
526906
(220) 2021 03 30
SEAWARENESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEAWARENESS SAFETY • ENVIRONMENT •
AWARENESS

(210)
(731)
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(531) 15.07.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Urządzenia wspomagające inspekcję gaśnic, Plecaki do butli ze skompresowanym gazem innych niż do celów
medycznych, Aplikacje mobilne do stosowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa na morzu, ochrony środowiska morskiego oraz w celu zbierania danych związanych z połowem
ryb i zanieczyszczeniami morskimi, Urządzenia nawigacyjne
służące do zbieranie informacji o poławianiu ryb, Elektroniczne urządzenie służące do zbierania zanieczyszczenia z wód,
Elektroniczne urządzenia nawigacyjne, Elektroniczne urządzenia i przyrządy do śledzenia, Morskie urządzenia nawigacyjne,
Urządzenia i przyrządy do poprawy bezpieczeństwa ludzkiego na statkach handlowych i wojennych, Urządzenia i przyrządy do żeglugi morskiej, Urządzenia i przyrządy do kontroli zanieczyszczeń wodnych, Urządzenia i przyrządy do zwalczania
zanieczyszczeń wodnych, Narzędzia do gromadzenia danych
o zużyciu dwutlenku węgla w żegludze morskiej, Urządzenia
i przyrządy do ratownictwa, Urządzenia i instrumenty sygnalizacyjne, Analizatory dwutlenku węgla, 11 Filtry do uzdatniania
wody, Filtry do oczyszczania wody, Filtry do urządzeń wodnych, Filtry do otworów ściekowych, Filtry do oczyszczania
stosowane na statkach handlowych i m, 42 Badania w zakresie
ochrony środowiska naturalnego, Badania środowiska, Badania dotyczące ochrony środowiska, Badania dotyczące połowów ryb, Badania dotyczące ochrony środowiska morskiego, Badania w zakresie zmniejszania emisji dwutlenku węgla
na statkach handlowych i wojennych, Badanie w dziedzinie
zmiany klimatu, Badania dotyczące bezpieczeństwa ludzkiego na statkach handlowych i wojennych.
(210) 526907
(220) 2021 03 30
(731) PERZYŃSKA OLIWIA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) KLENZIS
(510), (511) 25 Odzież.
(210)
(731)
(540)
(540)

526908
(220) 2021 03 30
ROZWALKA PIOTR, Leszno
(znak słowno-graficzny)
apartlock

(531) 16.01.04, 16.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi importowo-eksportowe, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie zamków elektrycznych, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie zamków elektrycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

526909
(220) 2021 03 30
KOLAŃCZYK KONRAD, Nowy Sącz
(znak słowno-graficzny)
BAZA WĘDKARSKA CZORT

Nr ZT20/2021

(531) 06.01.02, 03.09.01, 21.03.15, 25.01.15, 27.05.01
(510), (511) 39 Wynajem łodzi, Usługi przewodników turystycznych, 43 Usługi w zakresie zakwaterowania.
526910
(220) 2021 03 30
AUREUS LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aureus

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13
(510), (511) 36 Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Pośrednictwo w zakresie instrumentów finansowych.
526911
(220) 2021 03 30
AUREUS LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aureus
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 36 Pośrednictwo w zakresie instrumentów finansowych, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi
leasingowe.
(210) 526913
(220) 2021 03 30
(731) PIŁAT SABINA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Nauka w plecaku
(510), (511) 41 Edukacja, Edukacja dorosłych, Edukacja [nauczanie], Edukacja on-line z komputerowej bazy danych lub
za pomocą Internetu czy ekstranetów, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie spotkań
w dziedzinie edukacji, Publikacja materiałów edukacyjnych,
Publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie przewodników
edukacyjnych i szkoleniowych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych.
(210) 526914
(220) 2021 03 30
(731) NASTERSKA IWONA 6 FILARÓW, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) 6 Filarów
(510), (511) 41 Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizacja seminariów, Organizowanie i prowadzenie wykładów, Organizowanie seminariów i kongresów
o tematyce medycznej, Elektroniczna publikacja tekstów
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Edycja druków
zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
Publikacja broszur, Publikacja i wydawanie prac naukowych

Nr ZT20/2021
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związanych z technologią medyczną, Publikacja materiałów
edukacyjnych, Publikacja prac naukowych, Publikowanie arkuszy informacyjnych, Publikowania broszur, Publikowanie
czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny,
Publikowanie tekstów medycznych, 44 Usługi dentystyczne,
Usługi ortodontyczne, Usługi klinik dentystycznych, Stomatologia kosmetyczna, Konsultacje dentystyczne, Doradztwo
związane ze stomatologią, Chirurgia, Usługi medyczne, Badania medyczne, Badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia.
526917
(220) 2021 03 31
WRÓBEL ANDRZEJ, WRÓBEL JOLANTA AGT
SPARROWS SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGT SPARROWS

(210)
(731)

(531) 03.07.21, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 Usługi projektowania, Usługi naukowe i technologiczne.
526919
(220) 2021 03 31
J&J MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) STYLOVE
(510), (511) 38 Emisja programów telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], Cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem
Internetu, Usługi cyfrowej transmisji danych audio i wideo,
Transmisja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu,
41 Usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, Usługi
rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych, Usługi
rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych transmitowanych za pomocą kamery internetowej.
(210)
(731)

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

526924
(220) 2021 03 31
DUŁAK MICHAŁ OKTAN, Sarnowy
(znak słowno-graficzny)
M OKTAMED CLINIC

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły dentystyczne, Suplementy
diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i artykuły medyczne
i weterynaryjne, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty
i artykuły do tępienia szkodników, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, 41 Kursy
szkoleniowe z zakresu zdrowia, Nauczanie w zakresie zdrowia, Prowadzenie edukacyjnych programów wspierających
dla pracowników służby zdrowia, Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, Szkolenie w zakresie zdrowia
i wellness, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów
zdrowia [ćwiczenia fizyczne], Usługi edukacyjne dotyczą-
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ce zdrowia, Usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się
do służby zdrowia, Udostępnianie informacji edukacyjnych
w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, Usługi klubów
zdrowia [ćwiczenia], Usługi klubów zdrowia [fitness], Usługi
klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub],
Usługi klubów zdrowia i sal gimnastycznych, Usługi klubów
zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi szkoleniowe
dotyczące zdrowia zawodowego, Usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnej na użytek przemysłu farmaceutycznego i ochrony zdrowia, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Usługi doradcze dotyczące kosmetyków,
Badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Badanie osobowości [usługi
w zakresie zdrowia psychicznego], Doradztwo dotyczące
ochrony zdrowia, Doradztwo dotyczące opieki nad osobami
starszymi [w zakresie zdrowia], Dostarczanie informacji dotyczących zdrowia, Ocena ryzyka w zakresie zdrowia, Ochrona
zdrowia, Opieka zdrowotna w postaci organizacji ochrony
zdrowia (HMO), Ośrodki zdrowia, Poradnictwo w zakresie
zdrowia publicznego, Profesjonalne doradztwo w zakresie
zdrowia, Profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, Udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia przez
telefon, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi doradztwa
technicznego dotyczącego zdrowia, Usługi farm zdrowia
[medyczne], Usługi klinik zdrowia, Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia,
Usługi w zakresie medycyny i zdrowia związane z DNA, genetyką i testami genetycznymi, Usługi opieki zdrowotnej
oferowane za pośrednictwem sieci zakontraktowanych jednostek służby zdrowia, Usługi w zakresie oceny osobowości
[usługi w zakresie zdrowia psychicznego], Usługi w zakresie
zdrowia psychicznego, Wypożyczanie sprzętu medycznego
i służącego ochronie zdrowia, 45 Usługi informacyjne w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, Usługi szacowania ryzyka
w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.
526965
(220) 2021 04 01
PROJECT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PM PROJECT MANAGEMENT GROUP

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie projektami działalności gospodarczej
[dla osób trzecich], Zarządzanie działalnością gospodarczą
w zakresie projektów budowlanych, 37 Doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usługi budowlane], Nadzór
budowlany, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, 41 Nauczanie i szkolenia, 42 Usługi w zakresie projektowania.
(210)
(731)

526971
(220) 2021 04 01
AMG DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMG DYSTRYBUCJA

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 Kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, Silikony, Kleje do wykańczania i gruntowania, 17 Materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, Tkaniny z włókna szklanego do izolacji, Folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, Uszczelnienia wodoodporne, 19 Materiały budowlane
niemetalowe, Izolacyjne (szkło -) [budownictwo], 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie materiałów stosowanych w budownictwie, Usługi sprzedaży materiałów stosowanych w budownictwie, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej
oraz prowadzonej za pośrednictwem sieci informatycznych
następujących towarów: klejów i preparatów klejących przeznaczonych dla przemysłu, silikonów, klejów do wykańczania
i gruntowania, materiałów wyściełających, uszczelniających,
wypełniających i izolacyjnych, materiałów nie metalowych stosowanych w budownictwie, Usługi pośrednictwa handlowego
na rzecz firm krajowych i zagranicznych, Organizacja skupu
materiałów stosowanych w budownictwie, Usługi importowo-eksportowe, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób
trzecich, Skomputeryzowane zamówienia on-line w dziedzinie
materiałów budowlanych, Prowadzenie hurtowni i sklepów
z materiałami budowlanymi, Promocja i handel, Prezentowanie
towarów i usług w Internecie, Administrowanie sprzedażą, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, Usługi składania zamówień hurtowych, Pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą zajmującą się handlem
materiałami budowlanymi, Pomoc przy zarządzaniu działalnością handlową dotycząca franczyz, Pomoc przy prowadzeniu
franczyz, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub
handlowych lub w zarządzaniu nimi, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu.
(210)
(731)
(540)
(540)

526979
(220) 2021 04 01
SORBAL OSKAR LABROS, Tarnowskie Góry
(znak słowno-graficzny)
LABROS

Nr ZT20/2021

526982
(220) 2021 04 01
AMG DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMG
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 Kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, Silikony, Kleje do wykańczania i gruntowania, 17 Materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, Tkaniny
z włókna szklanego do izolacji, Folie z tworzyw sztucznych
nie do pakowania, Uszczelnienia wodoodporne, 19 Materiały
budowlane niemetalowe, Izolacyjne (szkło -) [budownictwo],
35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie materiałów stosowanych w budownictwie, Usługi sprzedaży
materiałów stosowanych w budownictwie, Usługi sprzedaży
hurtowej, detalicznej oraz prowadzonej za pośrednictwem
sieci informatycznych następujących towarów: klejów i preparatów klejących przeznaczonych dla przemysłu, silikonów,
klejów do wykańczania i gruntowania, materiałów wyściełających, uszczelniających, wypełniających i izolacyjnych,
materiałów nie metalowych stosowanych w budownictwie,
Usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych
i zagranicznych, Organizacja skupu materiałów stosowanych
w budownictwie, Usługi importowo-eksportowe, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, Skomputeryzowane zamówienia on-line w dziedzinie materiałów budowlanych, Prowadzenie hurtowni i sklepów z materiałami
budowlanymi, Promocja i handel, Prezentowanie towarów
i usług w Internecie, Administrowanie sprzedażą, Handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, Usługi składania zamówień hurtowych, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i administrowanie działalnością gospodarczą zajmującą się
handlem materiałami budowlanymi, Pomoc przy zarządzaniu działalnością handlową dotycząca franczyz, Pomoc przy
prowadzeniu franczyz, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw
przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi,
Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie
franchisingu.
526984
(220) 2021 04 01
ARGENTYNA LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICE MATE GRAPEFRUIT

(210)
(731)

(531)

14.07.01, 14.07.09, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.16,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Ochronne buty robocze, Ochronna odzież
robocza [chroniąca przed wypadkami lub urazami], 25 Buty
robocze, Odzież robocza.
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(531) 26.13.25, 26.01.16, 05.07.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 Napoje orzeźwiające, Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Bezalkoholowe ekstrakty z owoców
używane do sporządzania napojów, Napoje bezalkoholowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

526987
(220) 2021 04 01
EGEN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(znak słowno-graficzny)
Profil DECOR

(531) 26.11.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 Płyty aluminiowe, Płyty metalowe, Metalowe
płyty okładzinowe, Metalowe płytki ścienne, Płyty ścienne okładzinowe z metalu, Listwy metalowe, Listwy, cokoły
przypodłogowe metalowe, 11 Listwy świetlne, Taśmy led,
Oprawy oświetleniowe LED, 19 Elementy wykończeniowe
budowlane niemetalowe, Listwy niemetalowe, Niemetalowe płytki ścienne, Płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, Niemetalowe materiały okładzinowe.
(210) 526988
(220) 2021 04 01
(731) PepsiCo, Inc., Purchase, US
(540) (znak słowny)
(540) Drużyna Sir PET-er
(510), (511) 40 Usługi recyklingowe, Upcykling w postaci
recyklingu odpadów, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne związane z recyklingiem i upcyklingiem odpadów i śmieci, 41 Edukacja, Szkolenia w zakresie programu
recyklingu mającego na celu recykling pustych butelek
plastikowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

526989
(220) 2021 04 01
PepsiCo, Inc., Purchase, US
(znak słowno-graficzny)
Re.kologia

(531) 24.15.02, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 40 Usługi recyklingowe, Upcykling w postaci
recyklingu odpadów, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne związane z recyklingiem i upcyklingiem odpadów i śmieci, 41 Edukacja, Szkolenia w zakresie programu
recyklingu mającego na celu recykling pustych butelek
plastikowych.
(210) 526995
(220) 2021 04 01
(731) CS GROUP POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

75

(540) i-host

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.04.01, 26.04.09, 29.01.12
(510), (511) 42 Hosting, Hosting serwerów, Hosting portali
internetowych, Hosting stron internetowych, Hosting platform w Internecie, Hosting treści cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting infrastruktury sieciowej on-line
na rzecz osób trzecich, Hosting aplikacji oprogramowania
komputerowego, Utrzymywanie portali internetowych dla
osób trzecich, Utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, Wynajem serwerów, Dzierżawa serwerów, Udostępnianie serwerów, Utrzymywanie serwerów, Usługi związane
z utrzymywaniem domen internetowych, Utrzymywanie
nazw domen internetowych, Informacja o powyższych usługach, 45 Usługi w zakresie rejestracji nazw domen, Rejestrowanie nazw domen, Wynajem nazw domen internetowych,
Usługi związane ze sprzedaż domen internetowych, Doradztwo związane z rejestracją nazw domen, Pośrednictwo w zakresie rejestracji domen, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży
domen, Informacja o powyższych usługach.
527003
(220) 2021 04 01
KOELNER RAWLPLUG IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) RAWLPLUG
(510), (511) 1 Produkty chemiczne do użytku w technologiach mocujących, Produkty chemiczne stosowane w przemyśle i w nauce, Żywice syntetyczne w stanie surowym,
Nieprzetworzone tworzywa sztuczne, Preparaty do hartowania i lutowania metali, Spoiwa lutownicze, Kleje (spoiwa)
przeznaczone dla przemysłu, Mieszanki do gaszenia ognia,
Szczeliwa [chemikalia] do uszczelniania powierzchni, Mieszaniny do ochrony przeciwpożarowej, Chemiczne związki
kotwiące, Preparaty chemiczne do kontrolowania pożarów,
Mieszanki uszczelniające do celów budowlanych [chemiczne], Gazy do użytku w aerozolach, 2 Mieszanki gruntujące,
Środki gruntujące w postaci farb, Preparaty do pokrywania powierzchni w celu ochrony przed ścieraniem, Powłoki
do wykańczania betonu, Mieszanki antykorozyjne, Mieszanki powłokowe w postaci lakierów, Farby ognioodporne,
Uszczelniające podkłady gruntowe, 3 Środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, Płótna ścierne, siatki ścierne, 4 Środki uszczelniające do betonu [oleje], Smary
wiertnicze, Preparaty pochłaniające pył, Preparaty do smarowania złącz, Mieszanki do konserwacji betonu [oleje],
6 Metalowe urządzenia mocujące [przytwierdzające], Kołki
metalowe, Nakrętki, sworznie i zamknięcia, z metalu, Kotwy
metalowe, Metalowe pręty zbrojeniowe, Haki metalowe, Metalowe profile, Gwoździe metalowe, Śruby metalowe, Nity
metalowe, Zaciski metalowe, Podkładki metalowe, Metalowe opaski zaciskowe do kabli, Uszczelki metalowe, Metalowe osłony do rur, Metalowe tuleje kotwowe, Płyty kotwiące
z metalu, Pojemniki metalowe na narzędzia [puste], Pojemniki do pakowania metalowe, Budowlane materiały metalowe, Metalowe elementy fasadowe, Metalowe elementy dachowe, Pręty z metalu, Łączniki rurowe z metalu, Metalowe
łączniki do prętów, Metalowe łączniki gwintowane, Zatyczki
metalowe, Metalowe wkręty dociskowe, Przegrody metalowe do budownictwa, Pierścienie uszczelniające metalowe,
Uchwyty kotwowe (mocujące) z metalu, Uchwyty z metalu,
7 Maszyny i obrabiarki, Elektryczne narzędzia ręczne i czę(210)
(731)
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ści do nich, Hydrauliczne narzędzia ręczne i części do nich,
Pneumatyczne narzędzia ręczne i części do nich, Narzędzia
maszynowe z napędem elektrycznym lub pneumatycznym
do klejenia, uszczelniania, zszywania, wiercenia, ostrzenia,
szlifowania, przedmuchiwania, szczotkowania, polerowania,
piłowania, cięcia piłą, wkręcania śrub i nakrętek oraz części
i osprzęt do wszystkich uprzednio wymienionych towarów,
Pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, tarcze polerskie, 8 Narzędzia i przyrządy sterowane ręczne, Wyroby nożownicze, Narzędzia do piłowania i cięcia, Pistolety do kleju i mas uszczelniających, Pompki ręczne, Mieszadła [narzędzia ręczne], Pistolety [narzędzia ręczne], Młotki,
młotki miękkie i młoty, Części, osprzęt, akcesoria i elementy
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, Wiertła [części narzędzi ręcznych], 9 Urządzenia i przyrządy pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, Urządzenia
i przyrządy do przewodzenia energii elektrycznej, przełączające, transformujące, do gromadzenia energii elektrycznej,
kontrolno-sterujące, Urządzenia zabezpieczające i ochronne,
Odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub urazami,
Dyski kompaktowe (cd), cyfrowe dyski wideo (DVD), dyski
laserowe, pamięci USB, CD-ROMY i karty pamięciowe, Podkładki pod myszy, Programy komputerowe wspomagające
dobór urządzeń i elementów budowlanych, 16 Szkoleniowe
i dydaktyczne materiały z wyjątkiem aparatów, Książki, Druki,
dokumenty drukowane, Publikacje informacyjne, Periodyki,
czasopisma okresowe, Fotografie, Obrazy i reprodukcje graficzne, Materiały piśmienne, 17 Folie izolacyjne, Mieszanki
uszczelniające do rur, Pierścienie gumowe do uszczelniania
połączeń rur, Klejące mieszanki uszczelniające, Masy uszczelniające, Materiały uszczelniające, Mieszanki mas uszczelniających do uszczelniania i łączenia, Taśmy do uszczelniania
gwintów rurowych, Izolacyjne masy uszczelniające, Taśma
łączeniowa do płyt kartonowo-gipsowych, Przewody giętkie
niemetalowe, Gumowe rury i przewody rurowe, Osłony izolacyjne do przemysłowych przewodów rurowych, Mieszanki
z żywic syntetycznych (półprzetworzone), Żywice w formie
wytłaczanej, Powłoki izolacyjne z żywic syntetycznych, Żywice termoutwardzalne [półprzetworzone], Żywice w formie
wytłaczanej do ogólnego użytku przemysłowego, Izolacyjne
żywice akrylowe, Lepkie szczeliwa i mieszanki uszczelniające, Szczeliwa do złączy, Szczeliwa, Rękawice izolacyjne, Farby
izolacyjne, Kleje izolacyjne, Materiały izolacyjne, Listwy izolacyjne, Płyty izolacyjne, Łączniki rurowe niemetalowe, Pianka
silikonowa do termoizolacji, 19 Materiały budowlane niemetalowe, Rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, Cement lub zaprawa murarska jako preparaty wyrównujące, Mieszanki cementowe, Zaprawy klejowe do celów
budowlanych, Zaprawa wiążąca do celów budowlanych, Samotwardniejące masy i zaprawy dla zakotwienia elementów
mocujących, Elementy konstrukcyjne z tworzyw sztucznych,
Piankowe tworzywa sztuczne do użytku w budownictwie,
Masy szpachlowe, Ogniotrwałe powłoki cementowe, Ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, Materiały niemetalowe do ochrony przeciwpożarowej do użytku w budownictwie, 20 Gwoździe mocujące, niemetalowe, Kołki mocujące, niemetalowe, Niemetalowe śruby mocujące, Kotwy
niemetalowe, Śruby kotwowe, niemetalowe, Urządzenia kotwiące niemetalowe, Kołnierze do mocowania rur, niemetalowe, Mocowania, konektory i uchwyty do rur, niemetalowe,
Nakrętki niemetalowe, Pokrętła niemetalowe, Nity, niemetalowe, Zatrzaski niemetalowe, Tuleje gwintowane, niemetalowe, Zaciski zabezpieczające niemetalowe, Niemetalowe
elementy złączne, Kołki rozporowe, niemetalowe, Skrzynki
niemetalowe na narzędzia, Osprzęt niemetalowy do drzwi,
bram i okien, Pojemniki do pakowania niemetalowe, Tulejki
osłonowe do rur [z tworzyw sztucznych], Podkładki z two-

Nr ZT20/2021

rzyw sztucznych, Łączniki gwintowe wykonane z tworzyw
sztucznych, Niemetalowe nasadki na śruby, Samowiercące kołki niemetalowe, Samowiercące śruby niemetalowe,
Łączniki i złącza, Zamknięcia do pojemników niemetalowe,
Zatyczki do otworów niemetalowe, Łączniki kablowe, złącza
i uchwyty, 41 Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji, kongresów, sympozjów oraz seminariów,
zwłaszcza w sektorze budowlanym, Publikowanie literatury
instruktażowej, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Usługi nauki na odległość świadczone on-line, 42 Doradztwo techniczne w budownictwie, Badania
techniczne, Opracowywanie projektów technicznych, Usługi
w zakresie inspekcji technicznej, Projektowanie techniczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

527011
(220) 2021 04 02
WOŹNY ARTUR, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
PODKARPACKIE CENTRUM USŁUG DYDAKTYCZNYCH

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.13.25, 26.03.04, 29.01.12
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie wykładów
w celach szkoleniowych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Opracowywanie
materiałów edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie
kursów edukacyjnych, Organizowanie prezentacji do celów
edukacyjnych, Zapewnianie szkoleń on-line, Udzielanie informacji edukacyjnych on-line z komputerowej bazy danych
lub za pośrednictwem Internetu, Usługi nauki na odległość
świadczone on-line.
527012
(220) 2021 04 02
IZEN LABS SOSNOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zielona
(540) (znak słowny)
(540) VERMIS
(510), (511) 5 Herbaty ziołowe do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych, napoje będące dodatkami dietetycznymi w postaci napojów witaminowych i mineralnych, nalewki i napary roślinne do celów leczniczych,
napary lecznicze, napoje lecznicze, preparaty witaminowe,
suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, syropy do celów
farmaceutycznych, zioła lecznicze.
(210)
(731)

527017
(220) 2021 04 02
IZEN LABS SOSNOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zielona
(540) (znak słowny)
(540) HELICOPLUS
(510), (511) 5 Herbaty ziołowe do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych, napoje będące dodatkami dietetycznymi w postaci napojów witaminowych i mineralnych, nalewki i napary roślinne do celów leczniczych,
napary lecznicze, napoje lecznicze, preparaty witaminowe,
suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, syropy do celów
farmaceutycznych, zioła lecznicze.
(210)
(731)
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527021
(220) 2021 04 02
IZEN LABS SOSNOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zielona
(540) (znak słowny)
(540) IMMUNIVO
(510), (511) 5 Herbaty ziołowe do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych, napoje będące dodatkami dietetycznymi w postaci napojów witaminowych i mineralnych, nalewki i napary roślinne do celów leczniczych,
napary lecznicze, napoje lecznicze, preparaty witaminowe,
suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, syropy do celów
farmaceutycznych, zioła lecznicze.
(210)
(731)

527026
(220) 2021 04 03
IZEN LABS SOSNOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zielona
(540) (znak słowny)
(540) HEXAVIR
(510), (511) 5 Herbaty ziołowe do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych, napoje będące dodatkami dietetycznymi w postaci napojów witaminowych i mineralnych, nalewki i napary roślinne do celów leczniczych,
napary lecznicze, napoje lecznicze, preparaty witaminowe,
suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, syropy do celów
farmaceutycznych, zioła lecznicza.
(210)
(731)

527027
(220) 2021 04 03
IZEN LABS SOSNOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zielona
(540) (znak słowny)
(540) ŻYWY KRZEM
(510), (511) 5 Herbaty ziołowe do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych, napoje będące dodatkami dietetycznymi w postaci napojów witaminowych i mineralnych, nalewki i napary roślinne do celów leczniczych,
napary lecznicze, napoje lecznicze, preparaty witaminowe,
suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, syropy do celów
farmaceutycznych, zioła lecznicze.
(210)
(731)

527062
(220) 2021 03 29
SALVADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SALVADA OGRODZENIA BUDOWLANE I BARIERY
TYMCZASOWE

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.
527083
(220) 2021 04 06
ROMEXIM SPÓŁKA JAWNA
R. BEDNAREK, I. ŁUKJANOWA, Babice Nowe
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) Blue Water

(531) 26.01.18, 27.05.01, 27.05.04, 26.01.02
(510), (511) 11 Instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, Pisuary [armatura sanitarna],
Sanitarna armatura spustowa do rurociągów ściekowych,
Sanitarna armatura spustowa do bidetów, Sanitarna armatura spustowa do umywalek, Sanitarna armatura spustowa
do wanien, Sanitarna armatura spustowa do pryszniców, Kurki czerpalne [armatura wodociągowa], Armatura regulacyjna
i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, Armatura łazienkowa do kontroli wody, Armatura do kąpieli parowych, Akcesoria łazienkowe, Wyposażenie łazienek, Umywalki wbudowane w szafki, Umywalki w formie misy [części instalacji
sanitarnych], Umywalki łazienkowe na postumencie, Umywalki łazienkowe [elementy instalacji sanitarnych], Umywalki
łazienkowe, Umywalki do łazienek, Umywalki [elementy instalacji sanitarnych], Umywalki do mycia rąk [toalety] będące
częścią instalacji sanitarnych, Umywalki [części instalacji sanitarnych], Zlewozmywaki, Zlewozmywaki kuchenne, Zlewozmywaki w obudowie, Zlewozmywaki w obudowie [inne niż
meble], Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, Kabiny prysznicowe, Szklane kabiny prysznicowe, Kabiny natryskowe, Natryski, prysznice, Wanny łazienkowe, Wanny łazienkowe (wyposażenie ), Muszle klozetowe, Muszle klozetowe [WC], Deski
sedesowe, Bidety, Miski klozetowe, Miski i deski klozetowe
sprzedawane w zestawie, Miski klozetowe dla dzieci, Pisuary, Pisuary stanowiące części instalacji sanitarnych, zbiorniki
do płuczek ustępowych, Sedesy z czyszczącym strumieniem
wody, Toalety, Baterie do umywalek, Baterie do wanien, Baterie kranowe, Baterie mieszające do rur wodociągowych,
Baterie mieszające do umywalek [kurki], Baterie prysznicowe,
Baterie sztorcowe do umywalek, Jednouchwytowe baterie umywalkowe, Filtry do kranów [akcesoria hydrauliczne],
Filtry do oczyszczania wody, Filtry do urządzeń zaopatrujących w wodę, Filtry do wody, Filtry do wody pitnej, Instalacje
do ogrzewania wodnego, Piecyki i bojlery do podgrzewania
wody, Podgrzewacze wody, Wyciągi wentylacyjne do pary,
Wyciągi [wentylacyjne lub klimatyzacyjne], Uszczelki do kranów wodociągowych, Zawory [akcesoria hydrauliczne],
Rury będące częściami instalacji sanitarnych, Elastyczne rury
wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej
umywalek, Elastyczne rury wchodzące w skład instalacji
wodociągowo-kanalizacyjnej wanien, Elastyczne rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej kabin
prysznicowych, Elastyczne rury wchodzące w skład instalacji
wodociągowo-kanalizacyjnej zlewów kuchennych, Zawory termostatyczne, Zawory mieszające jako części instalacji
sanitarnych, Zawory mieszające [krany], Zawory mieszające
[kurki], Zawory mieszające [kurki] do zlewów, Zawory mieszające prysznicowe, Zawory mieszające [kurki] do umywalek, Zawory [krany] jako części instalacji sanitarnych, Zestawy prysznicowe, 21 Dozowniki do detergentów, Dozowniki
mydła do rąk, Dozowniki mydła, Dozowniki mydła w płynie,
Dozowniki papieru toaletowego.
(210) 527085
(220) 2021 04 06
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
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(540) BUDICOMB
(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)

527107
(220) 2021 04 06
KOWALSKI CEZARY, KOWALSKI DOMINIK
PROSTO Z RUSZTU SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prosto z rusztu
(210)
(731)

527100
(220) 2021 04 06
MIESZAŁA MAGDALENA VENA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
VENA UNIFORMS

(531) 24.17.02, 27.01.25, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 Odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, 10 Chirurgiczna odzież operacyjna, Odzież, nakrycia
głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów,
Odzież ochronna do celów medycznych, Odzież specjalna
używana w salach operacyjnych, Odzież ochronna do celów
chirurgicznych, 25 Fartuchy [odzież], Kombinezony [odzież],
Odzież, Odzież robocza, 35 Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, Usługi w zakresie sklepów detalicznych
w branży odzieżowej, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi
sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, 42 Projektowanie odzieży ochronnej, Usługi projektowania odzieży.
527101
(220) 2021 04 06
IZEN LABS SOSNOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zielona
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORGANIS CANDIGO BEZ GRZYBÓW I DROŻDŻAKÓW
Naturalna mieszanka ziołowa suplement diety

(210)
(731)

(531) 13.03.07, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(210)
(731)
(540)
(540)

26.04.02, 26.05.04, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.12, 26.01.16,
26.01.18, 26.11.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 5 Herbaty ziołowe do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych, napoje będące dodatkami dietetycznymi w postaci napojów witaminowych i mineralnych, nalewki i napary roślinne do celów leczniczych,
napary lecznicze, napoje lecznicze, preparaty witaminowe,
suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, syropy do celów
farmaceutycznych, zioła lecznicze.

527110
(220) 2021 04 07
FUNDACJA NA RATUNEK, Świniarsko
(znak słowno-graficzny)
EUROPEJSKI FESTIWAL BIEGOWY

(531) 01.01.05, 01.01.10, 26.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, Organizowanie konferencji, wystaw
i konkursów, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Zajęcia
sportowe i rekreacyjne, Zajęcia sportowe i kulturalne, Wynajmowanie obiektów sportowych, Wynajem sprzętu sportowego i obiektów sportowych, Organizowanie zawodów
sportowych, Zarządzanie imprezami na rzecz klubów sportowych, Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne,
Usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, Usługi
trenerskie w zakresie zajęć sportowych, Usługi w zakresie
edukacji sportowej, Usługi w zakresie informacji sportowej,
Usługi w zakresie instruktażu sportowego, Usługi w zakresie
nabywania biletów na imprezy sportowe, Udostępnianie
obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, Udostępnianie
obiektów i sprzętu na turnieje sportowe, Udostępnianie
sprzętu sportowego, Szkolenia sportowe, Organizowanie
zawodów sportowych, Organizowanie zawodów i imprez
sportowych, Organizowanie zawodów e-sportowych.
527117
(220) 2021 03 30
TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531)

Nr ZT20/2021

Nr ZT20/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 26.04.02, 26.04.11, 26.03.04
(510), (511) 11 Oświetlenie rowerowe, Lampy kierunkowe
do rowerów, Rowerowe światełka odblaskowe, 12 Rowery,
Ramy do rowerów, Hamulce do rowerów, Kierownice do rowerów, Koła do rowerów, Koła zębate do rowerów, Korby
rowerowe, Łańcuchy rowerowe, Pedały do rowerów, Piasty
do rowerów, Szprychy do rowerów, Napinacze do szprych
do kół, Nóżki do rowerów, Obręcze kół do rowerów, Dętki
do rowerów, Opony rowerowe, Błotniki do rowerów, Siodełka rowerowe, Pokrycia siodełek rowerów, Lusterka boczne
do rowerów, Pompki do rowerów, Przyczepki rowerowe,
Dzwonki do rowerów, Bagażniki do rowerów, Kosze przystosowane do rowerów, Sakwy rowerowe, Ochraniacze ubrania
na koła do rowerów.
527118
(220) 2021 03 30
TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21
(510), (511) 11 Oświetlenie rowerowe, Lampy kierunkowe
do rowerów, Rowerowe światełka odblaskowe, 12 Rowery,
Ramy do rowerów, Hamulce do rowerów, Kierownice do rowerów, Koła do rowerów, Koła zębate do rowerów, Korby
rowerowe, Łańcuchy rowerowe, Pedały do rowerów, Piasty
do rowerów, Szprychy do rowerów, Napinacze do szprych
do kół, Nóżki do rowerów, Obręcze kół do rowerów, Dętki
do rowerów, Opony rowerowe, Błotniki do rowerów, Siodełka rowerowe, Pokrycia siodełek rowerów, Lusterka boczne
do rowerów, Pompki do rowerów, Przyczepki rowerowe,
Dzwonki do rowerów, Bagażniki do rowerów, Kosze przystosowane do rowerów, Sakwy rowerowe, Ochraniacze ubrania
na koła do rowerów.
527119
(220) 2021 04 01
JEDYNE ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZOT WITAMINOWY
(210)
(731)
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(531)

05.07.22, 05.03.13, 08.01.03, 26.11.03, 26.11.12, 26.04.05,
26.04.22, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.12
(510), (511) 32 Soki owocowe, Soki warzywne, Mieszane
soki owocowe, Mieszane soki warzywne, Napoje owocowe,
Napoje warzywne, Napoje bezalkoholowe zawierające soki
owocowe, Słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków
owocowych, Napoje składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, Bezalkoholowe napoje zawierające
soki warzywne, Napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, Koncentraty do sporządzania napojów owocowych,
Napoje bezalkoholowe na bazie miodu, Napoje na bazie
soku z imbiru, Napoje zawierające witaminy, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi.
527120
(220) 2021 03 30
TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 11 Oświetlenie rowerowe, Lampy kierunkowe
do rowerów, Rowerowe światełka odblaskowe, 12 Rowery,
Ramy do rowerów, Hamulce do rowerów, Kierownice do rowerów, Koła do rowerów, Koła zębate do rowerów, Korby
rowerowe, Łańcuchy rowerowe, Pedały do rowerów, Piasty
do rowerów, Szprychy do rowerów, Napinacze do szprych
do kół, Nóżki do rowerów, Obręcze kół do rowerów, Dętki
do rowerów, Opony rowerowe, Błotniki do rowerów, Siodełka rowerowe, Pokrycia siodełek rowerów, Lusterka boczne
do rowerów, Pompki do rowerów, Przyczepki rowerowe,
Dzwonki do rowerów, Bagażniki do rowerów, Kosze przystosowane do rowerów, Sakwy rowerowe, Ochraniacze ubrania
na koła do rowerów.
527121
(220) 2021 03 30
TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B

(210)
(731)
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(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 11 Oświetlenie rowerowe, Lampy kierunkowe
do rowerów, Rowerowe światełka odblaskowe, 12 Rowery,
Ramy do rowerów, Hamulce do rowerów, Kierownice do rowerów, Koła do rowerów, Koła zębate do rowerów, Korby
rowerowe, Łańcuchy rowerowe, Pedały do rowerów, Piasty
do rowerów, Szprychy do rowerów, Napinacze do szprych
do kół, Nóżki do rowerów, Obręcze kół do rowerów, Dętki
do rowerów, Opony rowerowe, Błotniki do rowerów, Siodełka rowerowe, Pokrycia siodełek rowerów, Lusterka boczne
do rowerów, Pompki do rowerów, Przyczepki rowerowe,
Dzwonki do rowerów, Bagażniki do rowerów, Kosze przystosowane do rowerów, Sakwy rowerowe, Ochraniacze ubrania
na koła do rowerów.
527122
(220) 2021 04 07
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) STAR DREAM
(510), (511) 3 Niemedyczne kremy do rąk.
(210)
(731)

527125
(220) 2021 04 07
PI SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GETit Built

(210)
(731)

Nr ZT20/2021

dałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek
migdałowy, 5 Aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsam do celów leczniczych, Batoniki lukrecjowe do celów
farmaceutycznych, Białko - preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, Leki uspokajające, suplementy
mineralne do żywności, Preparaty farmaceutyczne, środki
przeciwgorączkowe, Herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, Środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, Napoje
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, Wody mineralne do celów leczniczych, Pastylki do celów farmaceutycznych, Przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, Preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Suplementy mineralne
do żywności, Tabletki do celów farmaceutycznych, Żywność
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, Cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające,
Wody mineralne do celów leczniczych, Syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, Witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, Pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, Herbata odchudzająca do celów leczniczych, Środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, Muszka hiszpańska w postaci
proszku, jod do celów farmaceutycznych, Kapsułki do celów
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania,
Olejki lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, Mydła
dezynfekujące.
527127
(220) 2021 04 07
PI SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GETit group
(210)
(731)

(531) 26.03.04, 26.05.01, 26.03.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie.
(210) 527126
(220) 2021 03 30
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowny)
(540) E-WOLMART
(510), (511) 3 Środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne,
barwniki do celów kosmetycznych, Barwniki kosmetyczne,
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, Kosmetyki
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, Bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, Chusteczki
nasączone płynami kosmetycznymi, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, Preparaty
do depilacji, Dezodoranty do użytku osobistego stosowane
w przemyśle perfumeryjnym, Mydła dezodoryzujące, Olejki
eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki
esencjonalne, Antyseptyczny ałun po goleniu, heliotropina,
Jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, Kadzidełka, kadzidła, Sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, Woda kolońska, kleje
do przymocowań sztucznych włosów, Maseczki kosmetyczne, kosmetyki, Kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, Zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla
zwierząt, kosmetyki upiększające, Kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, Preparaty do kręcenia włosów, Ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym,
Lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy,
Lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu,
puder do makijażu, Maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, Mleko mig-

(531) 26.03.04, 26.03.05, 26.05.04, 26.05.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Oprogramowanie, 35 Rekrutacja personelu informatycznego, 42 Usługi doradztwa informatycznego.
(210)
(731)
(540)
(540)

527136
(220) 2021 03 30
MARBET PIASECCY SPÓŁKA JAWNA, Łuków
(znak słowno-graficzny)
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNE
I ŻŁOBEK KOALA

(531)

03.01.14, 03.01.24, 20.01.11, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.04,
27.05.08, 29.01.15
(510), (511) 41 Przedszkola, 43 Żłobki dla dzieci.
(210)
(731)

527139
(220) 2021 03 31
DES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wyszków

Nr ZT20/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) (znak słowny)
(540) Lavre
(510), (511) 11 Baterie kranowe, Baterie prysznicowe,
Jednouchwytowe baterie umywalkowe, Baterie do umywalek, Spryskiwacze do baterii, Baterie do wanien, Baterie sztorcowe do umywalek, Uchwyty do baterii kranu,
Baterie mieszające do umywalek, Rozpylacze nakładane
na baterie łazienkowe, Baterie mieszające do rur wodociągowych, Armatury łazienkowe, Akcesoria łazienkowe, Łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, Dysze
do aparatury łazienkowej, Armatura łazienkowa do kontroli wody, Instalacje łazienkowe służące do dostarczania wody, Instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, Sanitarna armatura spustowa
do wanien, Sanitarna armatura spustowa do umywalek,
Sanitarna armatura spustowa do pryszniców, Sanitarna
armatura spustowa do bidetów, Sanitarna armatura spustowa do rurociągów ściekowych, Armatura regulacyjna
i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, 35 Sprzedaż
detaliczna lub hurtowa baterii kranowych, baterii prysznicowych, jednouchwytowych baterii umywalkowych,
baterii do umywalek, spryskiwaczy do baterii, baterii
do wanien, baterii sztorcowych do umywalek, uchwytów
do baterii kranów, baterii mieszających do umywalek,
rozpylaczy nakładanych na baterie łazienkowe, baterii
mieszających do rur wodociągowych, armatury łazienkowej, akcesoriów łazienkowych, łazienkowych instalacji
wodno-kanalizacyjnych, dysz do aparatury łazienkowej,
armatury łazienkowej do kontroli wody, instalacji łazienkowych służących do dostarczania wody, instalacji sanitarnej i łazienkowej oraz armatury wodno-kanalizacyjnej, sanitarnej armatury spustowej do wanien, sanitarnej
armatury spustowej do umywalek, sanitarnej armatury
spustowej do pryszniców, sanitarnej armatury spustowej
do bidetów, sanitarnej armatury spustowej do rurociągów ściekowych, armatury regulacyjnej i zabezpieczającej do urządzeń wodnych.
527140
(220) 2021 03 30
SIUCHNO WALDEMAR PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE VAGIT, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MD MOJDOMEK.PL BUDOWNICTWO MODUŁOWE

(210)
(731)

(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Konstrukcje stalowe (Budownictwo).
(210) 527146
(220) 2021 04 07
(731) FUNDACJA KLUB MŁODYCH LIDERÓW, Mielec
(540) (znak słowny)
(540) Turbo Weekend
(510), (511) 41 Edukacja.
527150
(220) 2021 03 30
MOSTVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ciemno-Gnojna
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

81

(540) cmpl

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 Autobusy, Autokary, Ciężarówki, Ciężarówki
transportowe, Części i akcesoria do pojazdów, Części i akcesoria do pojazdów lądowych, Części konstrukcyjne do ciężarówek, Części konstrukcyjne do samochodów, Lądowe pojazdy i środki transportu, Lądowe pojazdy mechaniczne, Pojazdy, Pojazdy do podróżowania drogą lądową, Pojazdy
do poruszania się po lądzie, Pojazdy do poruszania się drogą
lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, Pojazdy do poruszania się, Pojazdy do przewozu ładunków, Pojazdy do przewozu pasażerów, Pojazdy do użytku na lądzie, Pojazdy drogowe [do transportu], Pojazdy elektryczne, Pojazdy hybrydowe, Pojazdy i środki transportu, Pojazdy mechaniczne, Samochody, Samochody elektryczne, Samochody hybrydowe,
Samochody osobowe, Samochody osobowe i części konstrukcyjne do nich, Samochody półciężarowe, Urządzenia
do poruszania się po lądzie, 35 Usługi administracyjne w zakresie odpraw celnych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pojazdami, Zarządzanie flotą pojazdów [dla
osób trzecich], 36 Finansowanie leasingu pojazdów, Finansowanie leasingu samochodów, Finansowanie zakupu leasingowanych samochodów, Finansowe usługi dotyczące ubezpieczenia mechanicznych pojazdów, Gwarancje w zakresie
pojazdów, Leasing finansowy, Organizowanie płatności opłat
celnych, Organizowanie zbierania opłat celnych, Organizowanie zwrotu opłat celnych, Usługi finansowe, Usługi finansowe w odniesieniu do konserwacji pojazdów, Usługi finansowe w zakresie zakupu pojazdów, Usługi finansowe związane z pojazdami mechanicznymi, Usługi finansowe związane
z transportem towarów, Usługi gwarancyjne w zakresie pojazdów drogowych, Usługi kredytowe dotyczące pojazdów
mechanicznych, Usługi podatkowe i celne, Usługi ubezpieczeniowe związane z pojazdami mechanicznymi, Usługi
w zakresie zwrotu opłat celnych, Zapewnianie gwarancji
związanych z używanymi silnikowymi pojazdami lądowymi,
Zapewnienie środków finansowych na nabycie pojazdów,
Zapewnienie środków pieniężnych na zakup pojazdów silnikowych, 37 Czyszczenie pojazdów, Doradztwo dotyczące
naprawy pojazdów, Instalacja części zamiennych do pojazdów, Instalowanie części do pojazdów, Instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych, Instalowanie urządzeń
do zabezpieczania pojazdów, Instalowanie wyposażenia samochodowego, Kompleksowe czyszczenie pojazdów, Kompleksowe czyszczenie samochodów, Konserwacja części
i akcesoriów do komercyjnych lądowych pojazdów silnikowych, Konserwacja i naprawa opon, Konserwacja i naprawa
pojazdów silnikowych do transportu pasażerów, Konserwacja i naprawa pojazdów, Konserwacja i naprawa silników,
Konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, Konserwacja
lub naprawa pojazdów samochodowych, Konserwacja pojazdów, Konserwacja pojazdów mechanicznych, Konserwacja samochodów, Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów,
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Konserwacja, serwis, strojenie i naprawa silników, Konserwacja silników spalinowych, Kontrola pojazdów przed przeprowadzeniem konserwacji, Kontrola pojazdów przed przeprowadzeniem naprawy, Kontrola samochodów i ich części
przed konserwacją i naprawą, Konwersja pojazdów [silniki],
Lakierowanie, Malowanie pojazdów mechanicznych, Malowanie samochodów, Montaż [instalowanie] akcesoriów
do pojazdów, Montaż [instalowanie] części do pojazdów,
Mycie pojazdów, Mycie pojazdów mechanicznych, Naprawa
ciężarówek, Naprawa elementów silników, Naprawa i konserwacja automatycznych skrzyni biegów, Naprawa i konserwacja części podwozia oraz nadwozia pojazdów, Naprawa
i konserwacja pojazdów lądowych, Naprawa i konserwacja
pojazdów mechanicznych i silników do nich, Naprawa i konserwacja pojazdów elektrycznych, Naprawa i konserwacja
pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników pojazdów
mechanicznych i części do nich, Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych i ich części, Naprawa i konserwacja
silników pojazdów mechanicznych, Naprawy i konserwacja
samochodów, Naprawy i obsługa samochodów, Naprawy
przyczep, Naprawy samochodów, Obsługa i naprawy pojazdów silnikowych, Odnawianie pojazdów, Organizowanie naprawy pojazdów, Organizowanie konserwacji silników pojazdów lądowych, Organizowanie naprawy silników pojazdów
lądowych, Organizowanie wstawiania szyb do wymiany
w pojazdach, Polerowanie [czyszczenie] pojazdów, Polerowanie pojazdów, Polerowanie samochodów, Przegląd pojazdów, Przegląd samochodów, Przegląd silników, Regeneracja
silników, Regulacja silników, Regulacja [tuning] pojazdów,
Remont pojazdów, Serwisowanie (przegląd) silników pojazdów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją samochodów, Usługi doradcze w zakresie konserwacji pojazdów, Usługi doradcze w zakresie naprawy pojazdów, Usługi informacyjne i doradcze związane z naprawą
pojazdów, Usługi konserwacji i naprawy pojazdów silnikowych, Usługi tuningu pojazdów, Usługi w zakresie konserwacji pojazdów silnikowych, Usługi w zakresie odnawiania samochodów, 39 Czarterowanie pojazdów do transportu, Doradztwo w dziedzinie usług transportowych świadczone
przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, Dostarczanie
dokumentów, Dostarczanie informacji dotyczących transportu, Dostarczanie ładunków drogą lądową, Dostarczanie
pojazdów, Dostarczanie przesyłek, Dostarczanie towarów,
Dostawa towarów, Dostawa towarów drogą kolejową, Dzierżawa magazynów, Dzierżawa samochodów ciężarowych,
Informacja o magazynowaniu, Informacja o transporcie, Informacja o składowaniu, Kontraktowy wynajem pojazdów,
Kontrola towarów przeznaczonych do transportu, Ładowanie i wyładowanie pojazdów, Ładowanie towarów, Logistyka
transportu, Magazynowanie, Magazynowanie celne, Magazynowanie części pojazdów, Magazynowanie części, Magazynowanie i składowanie, Magazynowanie ładunków, Magazynowanie ładunku przed transportem, Magazynowanie towarów, Magazynowanie towarów w dużych ilościach, Nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), Obsługa ładunków, Odbieranie i dostarczanie paczek i towarów, Odbieranie
ładunku, Odbieranie paczek, Odbieranie paczek drogą lądową, Odbiór, transport i dostawa towarów, Organizacja transportu powietrznego, morskiego i lądowego, Organizacja
wynajmu pojazdów, Organizowanie holowania, Organizowanie i świadczenie usług transportowych drogą lądową,
morską i powietrzną, Organizowanie odbierania towarów,
Organizowanie rozładunku towarów, Organizowanie składowania towarów, Organizowanie transportu, Organizowanie
transportu drogą lądową morską i powietrzną, Organizowanie transportu ładunków, Organizowanie transportu towarów, Organizowanie wynajmu pojazdów, Organizowanie
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wynajmu samochodów, Organizowanie wynajmu wszelkich
środków transportu, Organizowanie wypożyczania pojazdów, Pakowanie, Pakowanie artykułów do transportu, Pakowanie i składowanie towarów, Pakowanie ładunków, Pakowanie towarów, Pakowanie towarów podczas transportu,
Parkowanie i przechowywanie pojazdów, Przechowywanie
części do pojazdów mechanicznych, Przechowywanie ładunków po ich transporcie, Przechowywanie ładunku przed
przewozem, Przechowywanie pojazdów, Przechowywanie
towarów pod zamknięciem celnym, Przewóz ładunków,
Przewóz samochodami ciężarowymi, Przewóz towarów,
Przewożenie, Przewożenie i dostarczanie towarów, Rozładunek towarów, Składowanie, Składowanie i dostarczanie towarów, Składowanie ładunków, Składowanie towarów, Składowanie towarów przed i po transporcie, Składowanie towarów w transporcie, Spedycja, Spedycja ładunków, Spedycja
towarów, Towary (Składowanie -), Transport, Transport dokumentów, Transport drogowy, Transport drogowy ładunków,
Transport i dostawy towarów, Transport i składowanie, Transport i składowanie towarów, Transport kolejowy, Transport
lądowy, Transport ładunków, Transport ładunku drogą lądową, Transport ładunku pojazdem lądowym, Transport pojazdami do ciężkich ładunków, Transport pojazdów, Transport
pojazdów mechanicznych, Transport samochodami ciężarowymi, Transport samochodowy, Transport towarów, Transport towarów koleją, Transport (Usługi nawigacji -), Transport
wynajętych samochodów, Udostępnianie pojazdów do wynajmu, Udzielanie informacji dotyczących transportu ładunków, Udzielanie informacji dotyczących pośrednictwa
w przewozie ładunków, Udzielanie informacji na temat transportu samochodowego, Udzielanie informacji na temat
usług kierowanie pojazdami, Udzielanie informacji o usługach tymczasowego składowania, Udzielanie informacji
związanych z usługami rozładunku towarów, Udzielanie informacji związanych z usługami magazynowania, Udzielanie
porad związanych z usługami spedycyjnymi, Umieszczanie
ładunku w pojazdach, Usługi agencji spedycyjnej, Usługi
agencji spedycji towarów, Usługi agencji transportowej
w zakresie organizowania transportu towarów, Usługi doradcze w zakresie magazynowania towarów, Usługi doradcze
związane z transportem towarów, Usługi doradcze związane
z transportem drogowym, Usługi dostarczania ładunków,
Usługi dostawcze, Usługi informacyjne związane z transportem, Usługi informacyjne związane z przechowywaniem,
Usługi informacyjne związane z transportem towarów, Usługi kierowców, Usługi ładowania, Usługi prowadzenia pojazdów, Usługi przeładunkowe, Usługi przewozu, Usługi przewozowe towarów, Usługi przewoźnika, Usługi przewozu ładunków, Usługi rozładowywania i przepakowywania, Usługi
składów w zakresie przechowywania pojazdów, Usługi składowania, Usługi składowania towarów, Usługi spedycji, Usługi spedycji ładunku drogą lądową, Usługi spedycyjne, Usługi
transportowe, Usługi transportu drogowego ładunków,
Usługi transportu drogowego, Usługi transportu ładunków,
Usługi transportu pojazdami silnikowymi, Usługi transportu
pojazdami, Usługi transportu samochodami silnikowymi,
Usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania [transport],
Usługi w zakresie organizowania transportu, Usługi w zakresie organizowania transportu drogowego, Usługi w zakresie
rozładunku towarów, Usługi w zakresie spedycji towarów,
Usługi w zakresie transportu towarów, Usługi w zakresie
transportu samochodami ciężarowymi, Usługi wynajmu lądowych pojazdów silnikowych, Usługi wynajmu pojazdów
silnikowych, Usługi wynajmu pojazdów samochodowych,
Usługi wynajmu samochodów, Usługi wynajmu związane
z transportem i magazynowaniem, Usługi związane z magazynowanie towarów, Wynajem ciężarówek i przyczep, Wyna-
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jem maszyn i urządzeń do załadunku i rozładunku, Wynajem
pojazdów, Wynajem pojazdów ciężarowych, Wynajem pojazdów silnikowych, Wynajem pojazdów transportowych
na umowę, Wynajem pojazdów transportowych, Wynajem
pojazdów z kierowcą, Wynajem przyczep, Wynajem przyczep do przewozu samochodów, Wynajem samochodów,
Wynajem samochodów ciężarowych, Wynajem silnikowych
pojazdów lądowych, Wynajmowanie transportu drogowego, Wypożyczanie i wynajem pojazdów, Wypożyczanie,
zwłaszcza samochodów osobowych i ciężarówek, Wypożyczanie przyczep, Wypożyczanie przyczep drogowych, Wypożyczanie przyczep samochodowych, Wypożyczanie samochodów, Wypożyczanie środków transportu, Załadunek
i rozładunek towarów.
(210) 527156
(220) 2021 03 31
(731) ROCHSTAR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Influencer Hotel
(510), (511) 9 Filmy kinematograficzne, Seriale dla młodzieży, Urządzenia do nadawania programów telewizyjnych,
Urządzenia i przyrządy radiowe, Nagrania dźwięku, obrazu
i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, Gry komputerowe, Urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie
analogowej i cyfrowej, Programy komputerowe, Aplikacje
mobilne, Aplikacje komputerowe do pobrania, Magnesy
dekoracyjne, Pokrowce i futerały na laptopy, Etui na telefony komórkowe, 35 Reklama, Usługi reklamowe, Usługi promocyjne, Usługi sprzedaży powierzchni reklamowej, Usługi
wynajmu powierzchni reklamowej, Usługi wynajmu i sprzedaży powierzchni reklamowej dla kina i telewizji, Usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, Usługi organizacji, obsługi i nadzoru motywacyjnych systemów sprzedaży,
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom,
Prezentowanie produktów w mediach elektronicznych w celach reklamowych i handlowych, Produkcja filmów reklamowych i promocyjnych, Uaktualnianie materiału reklamowego, Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Wynajmowanie
nośników reklamowych, Usługi promocji i public relations,
Usługi bezpośredniej reklamy pocztowej, Usługi zarządzania przedsiębiorstwem związane z nabywaniem, rozwojem
i funkcjonowaniem kin i teatrów, Marketing, Marketing internetowy, Lokowanie produktów, Publikowanie materiałów
reklamowych także poprzez Internet, Usługi merchandisingu, Usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej
poprzez sprzedaż następujących towarów z naniesionym
logo jako elementem reklamowo - ozdobnym, tj.: fotografii, artykułów piśmiennych i biurowych, z wyjątkiem mebli,
materiałów dla artystów i do rysowania, materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, arkuszy, folii i toreb z tworzyw
sztucznych do owijania i pakowania, materiałów drukowanych, książek, gazet, czasopism, katalogów, plakatów, albumów, kalendarzy, dzieł sztuki oraz figurek z papieru i kartonu,
modeli architektonicznych, drukowanych wzorów na odzież,
nalepek na zderzaki samochodowe, kart bożonarodzeniowych, kartek z życzeniami, notesów, zeszytów, drukowanych
zaproszeń, przedmiotów ze skóry i imitacji skóry, bagaży
i toreb do przenoszenia, plecaków, parasoli, przeciwsłonecznych parasoli, portfeli, obroży, smyczy i ubrań dla zwierząt,
odzieży, obuwia i nakryć głowy, gier, zabawek i przedmiotów
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do zabawy, artykułów gimnastycznych i sportowych, ozdób
choinkowych, sprzętu do gier wideo, piwa, wód mineralnych
i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków owocowych, syropów i innych
preparatów do produkcji napojów, napojów izotonicznych,
gier komputerowych, programów komputerowych, aplikacji
mobilnych, magnesów dekoracyjnych, pokrowców i futerałów na laptopy, etui na telefony komórkowe, 38 Usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, widowisk rozrywkowych, usługi: emisji telewizyjnej, usługi rozpowszechniania
programów telewizyjnych i programów za pośrednictwem
Internetu, 41 Produkcja filmów i seriali, Usługi produkcji, przygotowania, wystawiania, dystrybucji i wypożyczania programów telewizyjnych, radiowych, filmów, filmów animowanych, nagrań dźwiękowych i wideo, w tym przez media
interaktywne i Internet, Udostępnianie filmów on-line, Usługi
studiów filmowych, Montaż taśm wideo, Montaż materiałów
wideo, Nagrywanie filmów na taśmach wideo, Usługi studia
nagrań, Usługi organizacji teleturniejów i konkursów, Usługi
organizacji audycji z interaktywnym udziałem widzów, Dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem
radia, telewizji, Internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych
i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, Usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku
i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez
Internet, Usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi wydawnicze: Publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, magazynów, czasopism, gazet w formie papierowej i elektronicznej,
udostępnianie ich w sieci internetowej, Usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej,
Dystrybucja filmów i seriali, Realizowanie rozrywki poprzez
produkcję i dystrybucję filmów i seriali, Usługi rozrywkowe,
Usługi produkcji telewizyjnych programów rozrywkowych,
Usługi produkcji programów telewizyjnych z muzyką.
527161
(220) 2021 03 30
TOKEN PAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T TOKENOMIC

(210)
(731)

(531)

26.01.04, 26.01.18, 26.01.16, 26.01.12, 26.02.24, 27.05.01,
27.05.21, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej.
527167
(220) 2021 03 30
FARUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Pizza Vicino
(510), (511) 6 Przenośne konstrukcje metalowe (kontenery
gastronomiczne), 12 Furgonetki, pawilony mobilne, przyczepy do pojazdów, 19 Budynki niemetalowe przenośne
(210)
(731)
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(kontener gastronomiczny), 21 Kubki, naczynia, pojemniki z papieru lub tworzyw sztucznych, sztućce z tworzyw
sztucznych, 29 Drób, dziczyzna, grzyby, mięso, owoce,
ryby, warzywa, ziemniaki-wszystkie wymienione towary
mrożone lub konserwowane, również w postaci przyrządzonej i/lub w postaci mieszanek np. dania obiadowe,
dżemy, kompoty, sałatki, wędliny, bita śmietana, frytura,
jogurt, margaryna, masa jajowa, masło, mleko, olej, oliwa,
ser, śmietana, zupy, żelatyna spożywcza, 30 Bułki, ciasta,
chleby, herbata, kawa, keczup, knedle, kopytka, majonez,
makarony, musztarda, lody, pierogi, pizze, placki, puddingi, pyzy, płatki owsiane, ryż, sosy do mięsa, sosy do polewania deserów, sosy sałatkowe, uszka, wyroby cukiernicze
i piekarnicze, zapiekanki, zioła ogrodowe konserwowane,
żywność na bazie mąki, 32 Napoje bezalkoholowe, nektary owocowe, soki owocowe i warzywne, woda: gazowana,
mineralna i stołowa, 35 Agencje informacji handlowej, badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej i w zakresie organizacji działalności
franczyzowej, dystrybucja materiałów reklamowych, negocjowanie umów franczyzowych dla osób trzecich, organizowanie pokazów towarów, organizowanie prezentacji produktów, usługi reklamy i reklama za pośrednictwem
Internetu, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie
powierzchni reklamowych, wyszukiwanie informacji dla
osób trzecich, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów branży: cukierniczej, gastronomicznej, piekarniczej,
spożywczej pozwalające wygodnie je oglądać i kupować
w hurtowniach i sklepach oraz oferowanie tych towarów
również za pośrednictwem Internetu, 39 Usługi dostarczania towarów, dostarczanie towarów zamówionych
korespondencyjnie, dystrybucja paczek i przesyłek, magazynowanie, pakowanie towarów, przewóz samochodami ciężarowymi, rozładunek, spedycja, usługi kurierskie,
42 Usługi administrowania stronami komputerowymi,
aktualizowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, 43 Serwis gastronomiczny, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje dla: hoteli, kafeterii, kawiarni, restauracji, sklepów, snack-barów, stołówek.
(210)
(731)
(540)
(540)

527191
(220) 2021 04 01
MAŁODOBRY TOMASZ, Kraków
(znak słowno-graficzny)
Galicyjskie Smaki Smak jak dawniej

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.07
(510), (511) 29 Potrawy rybne, Konserwy rybne, Pasty rybne,
Mrożone produkty rybne, Konserwowane produkty rybne
w słoikach, Konserwy mięsne, Przetworzone produkty mięsne, Produkty mięsne mrożone, Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Potrawy mięsne gotowane, 30 Kawa, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: potrawy rybne,
konserwy rybne, pasty rybne, kotlety rybne, krokiety rybne,
mrożone produkty rybne, konserwowane produkty rybne
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w słoikach, konserwy mięsne, przetworzone produkty mięsne, produkty mięsne mrożone, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), potrawy mięsne gotowane, kawa.
(210)
(731)
(540)
(540)

527197
(220) 2021 04 01
TOMASZEK MONIKA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
przedszkole i żłobek Kangurek Hop

(531) 03.05.15, 03.05.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Przedszkola, Akredytacja usług edukacyjnych,
Nauczanie indywidualne, Nauczanie i szkolenia, Obozy letnie
[rozrywka i edukacja], Obozy rekreacyjne, Organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich, Organizacja aktywności kulturalnych na obozach letnich, Organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, Organizacja atrakcji
na obozach letnich, Organizacja i prezentacja widowisk, Organizacja i prowadzenie balów, Organizacja i przeprowadzanie
aktywności kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja
konkursów muzycznych, Organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki przez telefon, Organizacja przyjęć, Organizacja
rozrywki na imprezy urodzinowe, Organizacja webinariów,
Organizacja widowisk, Organizowanie balów, Organizowanie
grupowych zajęć rekreacyjnych, Przedstawienia objazdowe
stanowiące usługi rozrywkowe, Przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Przygotowywanie tekstów do publikacji, Rozrywka
z udziałem muzyki, Studia tańca, Szkolenia ruchowe dla
dzieci, Świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, Świadczenie usług w zakresie karaoke, Świadczenie usług związanych
z rekreacją wodną, Udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów
rozrywkowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu do tańca,
Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w gry planszowe
go, Udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych,
Udostępnianie pomieszczeń przystosowanych do celów
rozrywkowych, Udostępnianie sprzętu do karaoke, Udostępnianie sprzętu i obiektów rozrywkowych, Usługi biblioteczne, Usługi bibliotek [wypożyczanie książek], Usługi centrów
rozrywki na obozach wakacyjnych, Usługi dekorowania balonami, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi rekreacyjne dla osób starszych, Usługi rekreacyjne, Usługi rekreacyjne
związane z wędrówkami z plecakiem, Usługi rozrywkowe
dla dzieci, Usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe,
Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi szkół [edukacja], Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla
edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Usługi w zakresie klubów
tańca, Usługi w zakresie kultury, Usługi w zakresie obozów
wakacyjnych [rozrywka], Warsztaty do celów rekreacyjnych,
Edukacja, Zapewnianie edukacji, Szkolenia edukacyjne, Usługi edukacyjne, Usługi przedszkoli [edukacja], Usługi edukacji
percepcyjnej, Edukacyjne usługi egzaminowania, Publikacja
materiałów edukacyjnych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie książek edukacyjnych, Organizowanie
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wykładów edukacyjnych, Opracowywanie podręczników
edukacyjnych, Organizowanie konkursów edukacyjnych, Organizowanie wystaw edukacyjnych, Zarządzanie usługami
edukacyjnymi, Wypożyczanie materiałów edukacyjnych, Zapewnianie kursów edukacyjnych, Organizowanie gier edukacyjnych, Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych,
Prowadzenie imprez edukacyjnych, Dostarczanie informacji edukacyjnych, Przyznawanie świadectw edukacyjnych,
Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Prowadzenie
kursów edukacyjnych, Przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych, Przeprowadzanie sprawdzianów edukacyjnych,
Nauka tańca dla dzieci, Usługi dziecięcych placów zabaw,
Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Świadczenie usług
rozrywkowych dla dzieci, Usługi rozrywkowe świadczone dla
dzieci, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/edukacja], Kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym,
Usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, Usługi
edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci,
Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, Udostępnianie obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, Szkolenia w zakresie kultury
fizycznej dla dorosłych i dzieci, Świadczenie usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych,
Nauczanie języków, Edukacja językowa, Nauczanie języków
obcych, Organizacja kursów językowych, Zapewnianie kursów językowych, Usługi nauczania języka angielskiego, Usługi nauki języka obcego, Organizowanie indywidualnej nauki
języków, Nauczanie wyrównawcze w zakresie języka, Usługi
edukacyjne w zakresie języków, Usługi w zakresie nauczania języków, Usługi w zakresie nauczania języków obcych,
Usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, Usługi
edukacyjne związane z nauką języków obcych, Usługi szkół
w zakresie nauczania języków obcych, Usługi edukacyjne
w zakresie przekazywania metod nauczania języków, Świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych, Usługi
edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania
języków obcych, Usługi w zakresie edukacji muzycznej.
(210)
(731)
(540)
(540)

527198
(220) 2021 04 01
ZAWADZKI ANDRZEJ, Żyrardów
(znak słowno-graficzny)
LedCorn

(531) 13.01.17, 01.15.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w zakresie następujących towarów, Drukarki 3D, Zasilacze
impulsowe o wysokiej częstotliwości, Wzmacniacze lampowe, Wzmacniacze elektroniczne, Wzmacniacze elektryczne,
Wzmacniacze, Transformatory, Sterowniki LED, Elektroniczne sterowniki [ECG] do lamp i opraw oświetleniowych LED,
Ściemniacze, Ściemniacze światła, Elektryczne ściemniacze
światła, Drukarki, Drukarki laserowe, Ekrany dotykowe [elek-
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troniczne], Elektroniczne ekrany dotykowe, Komputerowe
ekrany dotykowe, Zdalnie sterowane gniazdka, Gniazdka,
wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], Gniazdka elektryczne, Żarówki halogenowe, Żarówki kierunkowskazów,
Żarówki oświetleniowe, Żarówki fluorescencyjne, Miniaturowe żarówki oświetleniowe, Żarówki oświetleniowe LED, Żarówki do latarek, Żarówki lamp tylnych, Elektryczne żarówki
fluorescencyjne, Żarówki do desek rozdzielczych, Żarówki
do reflektorów przednich, Żarówki do przyrządów optycznych, Żarówki do lamp wyładowczych, Żarówki grzewcze
dla żółwi, Żarówki i akcesoria do nich, Żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, Żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, Żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, Taśmy LED,
Świece LED, Lampy LED, Podwodne lampy LED, Urządzenia
oświetleniowe LED, Oświetlenie nastrojowe LED, Oprawy
oświetleniowe LED, Lampy bezpieczeństwa LED, Maszyny
z oświetleniem LED, Urządzenia LED do suszenia paznokci,
Oświetlenie typu LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], Bezpłomieniowe świece z diodami elektroluminescencyjnymi
[LED], Zestawy oświetlenia LED do znaków podświetlanych,
Instalacje oświetleniowe z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], Urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], Lampy z diodami emitującymi
światło do samochodów, Urządzenia oświetleniowe z organicznymi diodami elektroluminescencyjnymi OLED, Transformatory oświetleniowe, Filtry do latarek, Filtry do użycia
z lampami, Filtry świetlne [inne niż do użytku medycznego
lub fotograficznego], Latarki, Latarki kieszonkowe, Elektryczne latarki, Latarki LED, Latarki kieszonkowe, elektryczne, Stojące lampy, Lampy wiszące, Lampy stojące, Lampy łukowe,
Lampy studyjne, Lampy fluorescencyjne, Lampy stołowe,
Lampy biurkowe, Lampy halogenowe, Lampy bakteriobójcze, Lampy wyładowcze, Lampy elektryczne, Lampy podłogowe, Lampy oświetleniowe, Lampy ścienne, Ozdoby choinkowe [lampy], Oświetlenie dachowe [lampy], Przenośne
lampy [oświetleniowe], Lampy jako urządzenia oświetleniowe, Lampy do namiotów, Lampy do instalacji elektrycznych,
Lampy do oświetleń pojazdów, Lampy w formie świeczki,
Lampy do celów oświetleniowych, Lampy do bezpiecznego
oświetlenia, Lampy elektryczne do oświetlenia zewnętrznego, Lampy elektryczne do oświetlenia wnętrz, Lampy
punktowe do oświetlenia domowego, Lampy do użycia
na wolnym powietrzu, Świetlówki, Świetlówki kompaktowe
[CFL], Panele [płyty] oświetleniowe, Kinkiety [osprzęt oświetlenia elektrycznego], Żyrandole, Wisiorki do żyrandoli, Maski ochronne, Lampy UV nie do celów medycznych, Panele
LED, Naświetlacze LED, Lampy uliczne LED, Świetlówki LED,
Wyświetlacze LED, Zasilacze do LED, Kontrolery LED, Czujniki
ruchu, Zintegrowane moduły oświetlenia LED, Lampy przemysłowe LED, Włączniki dotykowe LED, Profile LED, Przejściówki audio, Ładowarki, Ładowarki sieciowe, Ładowarki
bezprzewodowe, Ładowarki USB, Ładowarki przenośne,
Ładowarki samochodowe, Ładowarki baterii elektrycznych,
Ładowarki do smartfonów, Ładowarki do baterii, Ładowarki dla akumulatorów, Ładowarki do joysticków, Ładowarki
do papierosów elektronicznych, Ładowarki do elektronicznych papierosów, Ładowarki do baterii do tabletów, Ładowarki USB do elektronicznych papierosów, Ładowarki baterii
do użytku z telefonami, Ładowarki do baterii do laptopów,
Ładowarki do elektronicznych przyborów dla palaczy, Ładowarki do baterii do domowych maszyn do gier wideo,
Słuchawki, Słuchawki telefoniczne, Słuchawki muzyczne,
Słuchawki bezprzewodowe, Słuchawki douszne, Słuchawki
do smartfonów, Futerały na słuchawki, Słuchawki [zakładane
na głowę], Słuchawki douszne do telefonów komórkowych,
Słuchawki z redukcją hałasu, Słuchawki douszne do użytku
z mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, Telefony,
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Odtwarzacze wideo, Odtwarzacze płyt, Odtwarzacze audio,
Odtwarzacze dźwięku, Odtwarzacze wideodysków, Odtwarzacze DVD, Odtwarzacze płyt DVD, Kable telekomunikacyjne, Kable telefoniczne, Kable światłowodowe, Kable audio,
Kable optyczne, Kable elektroenergetyczne, Kable elektroniczne, Kable elektryczne, Kable USB, Kable do komputerów,
Kable do modemów, Kable do głośników, Kable typu jack,
Kable do drukarek, Głośniki, Głośniki komputerowe, Głośniki
audio, Głośniki samochodowe, Przenośne głośniki, Głośniki
bezprzewodowe, Przełączniki głośników, Czytniki kart, Karty
dźwiękowe, Karty graficzne, Karty pamięciowe, Karty USB,
Czytniki kart USB, Wzorcowe płytki, Płytki drukowane, Płytki
cyfrowe, Elektryczne płytki drukowane, Dodatkowe płytki
obwodów drukowanych, Przekaźniki, Girlandy LED, Filtry LED
antyzakłóceniowe, Znicze LED, Kinkiety LED.
(210)
(731)
(540)
(540)

527203
(220) 2021 04 08
PIKUL RAFAŁ PINUM RAFAŁ PIKUL, Brodziaki
(znak słowno-graficzny)
pinum HOMEWOOD

(531) 26.11.13, 25.07.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 Barki [meble], Barki przenośne [meble], Barki ruchome [meble], Biurka modułowe [meble], Blaty kuchenne [meble], Bufety ruchome [meble], Cokoły [meble],
Dekoracyjne panele drewniane [meble], Dekoracyjne płyty
ścienne [meble] nietekstylne, Drewniane półki i stojaki [meble], Ekrany [meble], Ekrany [meble] do celów pokazowych,
wystawowych, Elementy dzielące przestrzeń [meble], Elementy mebli segmentowych, niemetalowe [meble], Elementy metalowe mebli segmentowych [meble], Fotele
z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg [meble],
Gabloty [meble], Kartoteki [meble], Kasy [meble sklepowe],
Komody [meble], Komputerowe stanowiska pracy [meble], Konsole [meble], Konsole [meble] do montażu sprzętu
elektronicznego [pulpity sterownicze], Konstrukcje półek,
nie z metalu [meble], Kontuary [meble], Kosze do przechowywania [meble], Kredensy [meble], Kwietniki [meble], Lady
robocze [meble], Lady sprzedażowe [meble], Ławy [meble],
Łóżka futonowe [meble], Meble, Meble biurowe, Meble
biurowe metalowe, Meble dla dzieci, Meble dla niemowląt,
Meble dla osób niepełnosprawnych fizycznie, osób z upośledzeniem ruchowym i inwalidów, Meble dla zwierząt domowych, Meble do akwariów pokojowych, Meble do celów katalogowania, Meble do celów wystawowych, Meble
do eksponowania towarów, Meble do ekspozycji produktów
w punktach sprzedaży, Meble do kantyn, Meble do oranżerii,
Meble do pokojów dziecinnych, Meble do przebieralni, Meble do przechowywania, Meble do przewijania niemowląt,
Meble do sal koncertowych, Meble do salonu, Meble do sauny, Meble do siedzenia, Meble do użytku przemysłowego,
Meble do użytku w audytoriach, Meble do użytku w publicznych toaletach, Meble do wiwariów, Meble do wnętrz, Meble
do wyposażenia sklepów, Meble domowe, Meble domowe,
biurowe i ogrodowe, Meble drewniane, Meble domowe wykonane z drewna, Meble gięte, Meble i akcesoria meblowe
wyposażenia domu, Meble komputerowe, Meble kuchenne,
Meble kuchenne do zabudowy, Meble kuchenne na wymiar,
Meble kuchenne z regulacją wysokości, Meble laborato-
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ryjne [inne niż specjalnie przystosowane], Meble łączone,
Meble łazienkowe, Meble metalowe i meble kempingowe,
Meble metalowe, Meble modułowe [kombinowane], Meble
na miarę (do zabudowy), Meble niemetalowe [inne niż specjalnie stworzone do użytku medycznego lub laboratoryjnego], Meble ogrodowe, Meble ogrodowe drewniane, Meble
ogrodowe [patio], Meble ogrodowe wykonane z drewna,
Meble ogrodowe wykonane z metalu, Meble przystosowane do układania jedno na drugim, Meble przystosowane
do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, Meble przystosowane do użytku na zewnątrz, Meble sklepowe,
Meble sklepowe do wystawiania kartek, Meble stołówkowe,
Meble sypialne, Meble sypialniane na miarę (do zabudowy),
Meble sypialniane na wymiar (do zabudowy), Meble szkolne,
Meble tapicerowane, Meble wielofunkcyjne, Meble wykonane ze stali, Meble wykonane ze stalowych rurek, Meble wypoczynkowe, Meble wystawiennicze do punktów sprzedaży,
Meble z listewek, Meble z opcją zmieniania w łóżka, Meble
z przegrodami na butelki [barki], Meble zawierające łóżka,
Metalowe przesłony [meble], Metalowe ramy wystawowe
(gablotki ścienne) [meble], Miniaturowe meble wykonane
z drewna, Modułowe meble łazienkowe, Modułowe układy
półek [meble], Moduły do przechowywania [meble], Narożniki [meble], Niemetalowe półki ścienne [meble], Obudowy
drewniane [meble] do urządzeń i aparatury elektronicznej,
Panele do podziału pomieszczeń [meble], Parawany [meble], Parawany [meble] używane jako przepierzenia pokojów
biurowych, Parawany z jednym skrzydłem [meble], Podpórki
do książek [meble], Półki do kartotek [meble], Półki do przechowywania lodu [meble], Półki do przechowywania [meble], Półki na dostawy [meble], Półki [meble], Półki niemetalowe [meble], Półki ścienne [meble], Półki stanowiące meble
do pokojów dziecinnych, Półki wiszące [meble], Półki z metalu [meble], Półki z niemetalowych materiałów [meble], Postumenty [meble], Przemieszczalne metalowe regały do przechowywania [meble], Przemieszczalne niemetalowe regały
do przechowywania [meble], Przenośne meble wystawowe,
Przenośne panele działowe [meble], Przenośne powierzchnie do pracy [meble], Przenośne przepierzenia [meble],
Przenośne pulpity do pisania [meble], Przenośne ścianki
działowe [meble] metalowe, Przenośne segmenty eksponujące sprzedawane towary [meble], Przesłony ekspozycyjne
[meble], Pudła do przechowywania [meble], Pudełka na zabawki [meble], Pudła do przechowywania poduszek [meble],
Pudła na zamek [meble], Pulpity do książek [meble], Pulpity
[meble], Regały [meble], Regały drewniane [meble], Regały
metalowe (systemy półkowe) [meble], Regały niemetalowe
[meble] do celów magazynowych, Regały z metalu [meble],
Rozkładane meble z obiciem, Ruchome podstawy [meble],
Ruchome półki do przechowywania [meble], Ruchome
przepierzenia [meble], Ścianki działowe do biur [meble],
Ścianki działowe niemetalowe, [meble] zrobione z paneli łączonych na zakładkę, Ścianki działowe niemetalowe [meble],
Ścianki działowe z metalu [meble], Ściany działowe [meble],
Segmenty do przechowywania [meble], Segmenty [meble]
do wystawiania materiałów piśmienniczych, Segmenty [meble] do wystawiania literatury, Segmenty półek drewnianych
[meble], Segmenty ścienne metalowe [meble], Segmenty
wystawiennicze [meble], Siedzenia [meble], Składane segmenty wystawowe [meble], Skrzynie do przechowywania
[meble], Skrzynie [meble], Skrzynie na narzędzia [meble],
Sprzęt biurowy [meble], Stanowiska pracy [meble], Stanowisko pracy z komputerem [meble], Stojaki do przechowywania czasopism [meble], Stojaki do wystawiania materiałów
[meble], Stojaki [meble] do użycia ze sprzętem audio, Stojaki
[meble] pod telewizor, Stojaki [meble] wykonane głównie
z drewna do przechowywania, Stojaki na broszury [meble],
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Stojaki na biurka [meble], Stojaki na głośniki [meble], Stojaki
na korespondencję [meble], Stojaki na książki [meble], Stojaki
na ręczniki [meble], Stojaki na wino [meble], Stojaki obrotowe [meble], Stojaki podporowe [meble], Stojaki wielofunkcyjne [meble], Stoliki pod umywalkę [meble], Stoły kreślarskie
[meble], Stoły łączone na stałe z siedzeniami [meble piknikowe], Stoły [meble], Szafki do komputerów [meble], Szafki
do przechowywania [meble], Szafki [meble], Szafki metalowe [meble], Szafki na cokole do przechowywania [meble],
Szafki na klucze [meble], Szafki na materiały biurowe [meble],
Szafki na płyty [meble], Szafy [meble], Szuflady do przechowywania [meble], Taborety ruchome [meble], Tace na buty
[meble], Toaletki [meble], Trzyczęściowe komplety mebli
[meble], Wielopozycyjne stojaki [meble], Wieszaczki na klucze [meble], Wieszaki do ubrań [meble], Wieszaki na kapelusze [meble], Wieszaki na klucze [meble], Wieszaki na płaszcze [meble], Wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań
[meble] i haczyki na ubrania, Wolnostojące przepierzenia
[meble], Wózki barowe [meble], Wózki [meble], Wolnostojące
wieszaki na ręczniki [meble], Wysokie stołki [meble], Zamykane szafki do przechowywania cennych rzeczy [meble], Zewnętrzne meble, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami.
(210) 527204
(220) 2021 04 08
(731) FUNDACJA KIERUNKOWSKAZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GREEN UNIVERSITY
(510), (511) 9 Okulary inteligentne, Roboty edukacyjne, Okulary 3D, Oprogramowanie gier komputerowych
do pobrania, Programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], Programy komputerowe nagrane, Programy
sterujące komputerowe, nagrane, Roboty humanoidalne
wyposażone w sztuczną inteligencję, Roboty laboratoryjne, 16 Biuletyny informacyjne, Materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Katalogi, 28 Gry,
Klocki do zabawy [konstrukcyjne], 35 Usługi marketingowe,
Opracowywanie CV dla osób trzecich, 41 Doradztwo zawodowe, Kształcenie praktyczne [pokazy], Organizowanie
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Przedszkola, Sprawdziany edukacyjne,
Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi przekwalifikowania zawodowego, Usługi w zakresie oświaty
[nauczanie], Wyższe uczelnie [edukacja], Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja
wideo na żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, Informacja o edukacji, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, Nauczanie
indywidualne, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie
kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów,
Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, 42 Badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Doradztwo w zakresie
oszczędności energii, Oprogramowanie jako usługa [SaaS],
Platforma jako usługa [PaaS], Usługi inżynieryjne, Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Wynajem liczników do rejestrowania zużycia energii.
(210) 527212
(220) 2021 04 08
(731) SERAFIN TOMASZ, Przecław
(540) (znak słowny)
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(540) riposso
(510), (511) 30 Kawa, Kapsułki z kawą, Kawa aromatyzowana,
Kawa bezkofeinowa, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych
towarów, Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Filtry w postaci toreb papierowych wypełnione kawą, Czekoladowa
kawa, Kawa liofilizowana, Kawa mielona, Kawa nienaturalna, Kawa niepalona, Kawa [palona, w proszku, granulowana
lub w napojach], Kawa rozpuszczalna, Kawa słodowa, Kawa
w formie mielonej, Kawa w formie parzonej, Kawa w postaci całych ziaren, Mrożona kawa, Substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], Torebki
z kawą, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą.
527213
(220) 2021 04 08
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
OMEGA XIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) QuickShot
(510), (511) 5 Preparaty do sterylizacji gleby, Preparaty leczące wszawicę [pedikulicydy], Preparaty do kontroli insektów, Chusteczki nasączone środkiem odstraszającym owady,
Biopestycydy do użytku domowego, Akarycydy do użytku
przemysłowego, Drewno cedrowe jako środek odstraszający owady, Bransoletki nasączone środkiem odstraszającym owady, Pestycydy do celów ogrodniczych, Pyretrum
[proszek], Kadzidełka do odstraszania owadów, Preparaty
i artykuły do tępienia szkodników, Środki zarodnikobójcze,
Obroże przeciw pchłom dla zwierząt, Środki do zwalczania
pająków, Ekstrakty tytoniowe [owadobójcze], Nematocydy,
Preparaty hamujące rozwój larw, Preparaty do tępienia larw,
Środki odstraszające komary, Obroże przeciwpasożytnicze
dla zwierząt, Preparaty do fumigacji gleby, Trucizny, Lepy
na muchy, Środki przeciw roztoczom, Papier przeciwmolowy, Preparaty chemiczne do zwalczania szkodników, Środki
chwastobójcze, Herbicydy biologiczne, Proszki do zabijania
pcheł, Pestycydy do użytku domowego, Preparaty grzybobójcze do użytku medycznego, Herbicydy do użytku w rolnictwie, Preparaty do odstraszania robactwa, Środki do tępienia pcheł, Środki odstraszające mole, Środki odstraszające
komary do nakładania na skórę, Proszki do zwalczania pcheł
na zwierzętach, Owadobójcze szampony dla zwierząt, Preparaty zapobiegające tworzeniu się alg w wodzie, Pestycydy do zwalczania nicieni, Preparaty do zwalczania insektów,
Preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, Preparaty grzybobójcze do zabijania szkodników, Herbicydy do zwalczania
wodorostów, Środki roztoczobójcze do użytku domowego,
Paski pokryte klejem do stosowania przeciwko robactwu, Tabletki zawierające kamforę będące środkami odstraszającymi owady, Preparaty przeciw mchom, Preparaty do usuwania alg, Preparaty chemiczne do usuwania śnieci zbożowej,
Naturalne biocydy, Preparaty do zapobiegania przeżuwaniu
lub gryzieniu u zwierząt, Trutki na szczury, Owicydy, Środki
roztoczobójcze do celów rolniczych, Obroże przeciwpchelne, Preparaty do zwalczania pleśni, Lep na muchy [taśmy],
Spirale odstraszające komary, Regulatory wzrostu owadów
[IGR], Środki wabiące owady, Środki chemiczne modyfikujące zachowanie do kontrolowania szkodników, Fungicydy
biologiczne, Rozpylacze przeciwpchelne, Kulki na mole,
Pestycydy rolnicze, Owadobójcze weterynaryjne środki
do mycia, Insektycydy, Preparaty do niszczenia szkodników,
Herbicydy wodne, Preparaty do zwalczania myszy, Spraye
przeciw owadom, Preparaty do tępienia ślimaków nagich,
Środki odstraszające owady, Środki grzybobójcze do użytku
w rolnictwie, Preparaty chemiczne do zwalczania chorób
(210)
(731)
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winorośli, Moluskocydy, Środki chemiczne dla leśnictwa
[insektycydy], Środki algobójcze, Preparaty chemiczne do leczenia chorób roślin zbożowych, Produkty do zwalczania
komarów do nakładania na moskitiery, Środki chemiczne
dla leśnictwa [herbicydy], Drzewo sandałowe do użytku jako
preparat odstraszający owady, Insektycydy do użytku domowego, Środki chemiczne dla leśnictwa [fungicydy], Algicydy
do celów rolniczych, Biopestycydy rolnicze, Środki do tępienia szkodników, Oleje przeciw gzom, Środki odstraszające robactwo do użytku na darni lub trawie, Fumiganty, Preparaty
grzybobójcze do użytku domowego, Herbicydy, Herbicydy
do użytku domowego, Środki przeciwko gryzoniom, Środki
odstraszające owady dla ludzi, Środki przeciw pasożytom,
Karbolineum [środek przeciwpasożytniczy], Plastry przeciw
komarom dla niemowląt, Fungicydy, Kadzidełka do odstraszania komarów, Preparaty przeciw molom, Środki odstraszające pasożyty zewnętrzne, Środki do tępienia much, Insektycydy do użytku w rolnictwie, Zawieszki odstraszające owady,
Płyn odstraszający muchy, Herbicydy do użytku w stawach,
Środki robakobójcze, Larwicydy, Środki grzybobójcze, Preparaty grzybobójcze do stosowania w ogrodnictwie, Środki chemiczne dla leśnictwa [przeciwpasożytnicze], Opaski
na nadgarstek nasączone preparatami odstraszającymi owady, Preparaty do niszczenia grzybów powodujących próchnienie drewna, Środki odstraszające owady dla zwierząt.
(210)
(731)
(540)
(540)

527214
(220) 2021 04 08
KAZUBSKA ANITA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Well dones Konrad Białkowski

Nr ZT20/2021

527216
(220) 2021 04 08
SOLART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLART

(210)
(731)

(531) 04.03.20, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej, 11 Pompy ciepła, 39 Dystrybucja energii
odnawialnej.
527217
(220) 2021 04 08
C2ROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUTURE COMPANY

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 35 Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo związane z zarządzaniem, Promowanie
[reklama] działalności gospodarczej, Reklama, Badanie działalności gospodarczej i rynku.
(531) 03.13.01, 03.13.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 Dystrybutory wody.
(210)
(731)
(540)
(540)

527215
(220) 2021 04 08
TERCJAK MACIEJ, Łomża
(znak słowno-graficzny)
CLHE THE CONTENDER Fight wear

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Odzież, Odzież sportowa, Odzież męska,
damska i dziecięca.

(210) 527220
(220) 2021 04 08
(731) RZEPKA DANIEL BIOMI-FARM, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) cbdvap
(510), (511) 3 Aromaty, Olejki eteryczne, Roślinne olejki
eteryczne, Naturalne olejki eteryczne, Aromatyczne olejki
eteryczne, Olejki eteryczne na kojenie nerwów, Olejki eteryczne do użytku osobistego, 5 Suplementy ziołowe, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Ekstrakty ziołowe
do celów medycznych, Suplementy ziołowe w płynie, Suplementy diety, Konopie indyjskie do celów medycznych,
Olejki lecznicze, Olejki do pielęgnacji skóry [lecznicze],
Marihuana do celów medycznych, Dietetyczne dodatki
do żywności, Lecznicze dodatki do żywności, Preparaty
stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze],
Uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych, 34 Waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, Waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne
oraz aromaty i płyny do nich.
527225
(220) 2021 04 08
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT20/2021
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(540) GELLWE naturalnie pyszne
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(531)

02.03.05, 02.03.23, 05.13.01, 09.01.10, 25.01.15, 26.05.04,
29.01.15
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne dla ludzi, Suplementy diety.
527242
(220) 2021 04 08
KAMIŃSKA AGNIESZKA OPEN VOICE STUDIO 7,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPEN VOICE STUDIO

(210)
(731)

(531) 04.01.02, 11.01.02, 27.05.01, 26.11.07, 29.01.15
(510), (511) 30 Ciasta, Wyroby piekarnicze i cukiernicze.
(210) 527235
(220) 2021 04 08
(731) KORZENIOWSKI WOJCIECH, Jelenia Góra
(540) (znak graficzny)
(540)
(531) 03.09.03, 03.09.11, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 Edukacja, Muzyczne usługi wydawnicze, Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania
muzyki, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie
utworów muzycznych.

(531) 04.05.11, 05.09.15, 03.04.07, 03.04.24, 29.01.15
(510), (511) 25 Odzież, 35 Marketing internetowy, 39 Organizowanie wycieczek, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe.
527236
(220) 2021 04 08
KAMIŃSKA AGNIESZKA OPEN VOICE STUDIO 7,
Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Open Voice Studio
(510), (511) 41 Edukacja, Muzyczne usługi wydawnicze
i usługi w zakresie nagrywania muzyki, Muzyczne usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych.

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

527243
(220) 2021 04 08
CISOWSKA MONIKA FHU, Miechów
(znak słowno-graficzny)
BURGEROWNIA ZKURCZYBYK

(210)
(731)

(210) 527238
(220) 2021 04 08
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT., Budapeszt, HU
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 03.04.02, 03.07.03, 08.01.07, 27.05.01
(510), (511) 29 Burgery, Burgery mięsne, Burgery warzywne,
Burgery z indyka.
(210)
(731)
(540)
(540)

527254
(220) 2021 04 08
FATIH YILDIRIM, Tarczyn
(znak słowno-graficzny)
M-Moda

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 18 Imitacje skóry, Kopertówki, Kosmetyczki, Kuferki,
Kufry i walizki, Plecaki, Portmonetki, Parasole, Torby, Teczki, Zestawy podróżne, 25 Apaszki, Baletki, Bandany, Berety, Bermudy, Bezrękawniki, Bielizna, Bikini, Blezery, Bluzki, Bluzy, Bojówki,
Botki, Bryczesy, Buty, Chodaki, Chustki [apaszki], Chusty [odzież],
Czapki, Czepki, Garnitury męskie, Garnitury damskie, Krawaty,
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Kapelusze, Kapcie, Kaszkiety, Kombinezony, Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszulki, Kurtki, Sukienki, Nakrycia głowy, Nakrycia
głowy dla dzieci, Nakrycia głowy dla kobiet, Nakrycia głowy dla
mężczyzn, Obuwie, Obuwie dla kobiet, Obuwie dla mężczyzn,
Obuwie dla dzieci, Odzież, Odzież ciążowa, Odzież codzienna, Odzież dla kobiet, Odzież dla mężczyzn, Odzież dla dzieci,
Odzież ze skóry, Paski, Parea, Palta, Płaszcze, Piżamy, Podkoszulki,
Rękawice, Rękawiczki, Rajstopy, Skarpetki, Pończochy, Spódnice,
Spodnie, Dresy, Staniki, Swetry, Szale, Szaliki, T-shirty z krótkim
rękawem, Szlafroki, Szorty, Trencze, Wiatrówki, Ubrania codzienne, 35 Sprzedaż takich towarów jak: apaszki, baletki, bandany,
berety, bermudy, bezrękawniki, bielizna, bikini, blezery, bluzki,
bluzy, bojówki, botki, bryczesy, buty, chodaki, chustki [apaszki], chusty [odzież], czapki, czepki, garnitury męskie, garnitury
damskie, krawaty, kapelusze, kapcie, kaszkiety, kombinezony,
kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki, kurtki, sukienki, nakrycia
głowy, nakrycia głowy dla dzieci, nakrycia głowy dla kobiet, nakrycia głowy dla mężczyzn, obuwie, obuwie dla kobiet, obuwie
dla mężczyzn, obuwie dla dzieci, odzież, odzież ciążowa, odzież
codzienna, odzież dla kobiet, odzież dla mężczyzn, odzież dla
dzieci, odzież ze skóry, paski, parea, palta, płaszcze, piżamy podkoszulki, rękawice, rękawiczki, rajstopy, skarpetki, pończochy,
spódnice, spodnie, dresy, staniki, swetry, szale, szaliki, t-shirty
z krótkim rękawem, szlafroki, szorty, trencze, wiatrówki, ubrania
codzienne, imitacje skóry, kopertówki kosmetyczki, kuferki, kufry, walizki, plecaki, portmonetki, parasole, torby, teczki, zestawy
podróżne.
527258
(220) 2021 04 08
SIEKLUCKI MAREK, SIEKLUCKA KATARZYNA
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MIR-MAR
SPÓŁKA CYWILNA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LightNight

(210)
(731)

(531) 01.15.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 Oświetlenie elektryczne, Oświetlenie ogrodowe, Oświetlenie zewnętrzne, Lampy oświetleniowe, Lampki
biurkowe, Lampy punktowe do oświetlenia domowego, Żyrandole, Kinkiety, Plafony, Żarówki oświetleniowe, Ozdoby
choinkowe [lampy], 20 Meble biurowe, Biurka, Stoły biurowe,
Fotele biurowe, Szafki na materiały biurowe, Półki biurowe,
Przenośne ścianki biurowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

527259
(220) 2021 04 08
KILAR MARCIN, Rymanów
(znak słowno-graficzny)
MEDUSZEK

Nr ZT20/2021

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 10 Odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, Czepki ochronne na włosy
do noszenia przez weterynarzy, Czepki ochronne na włosy
do noszenia przez dentystów, Chirurgiczna odzież operacyjna, Czepki chirurgiczne, Fartuchy dla chirurgów, Fartuchy
do badania pacjentów, Fartuchy do użytku chirurgicznego, Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski ochronne do użytku przez pracowników medycznych,
Odzież ochronna do celów medycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

527273
(220) 2021 04 09
PRZYBYLAK KAMILA, Dąbrowa Górnicza
(znak słowno-graficzny)
TATOO UNICORN

(531) 04.03.09, 27.05.01, 29.01.15, 26.04.03, 26.01.21, 26.01.22
(510), (511) 44 Salony tatuażu, Usługi w zakresie tatuażu.
(210) 527275
(220) 2021 04 09
(731) JASIŃSKA ANETA, Mysłowice
(540) (znak słowny)
(540) Aneta Jasińska Centrum Urody Metamorfozy
(510), (511) 44 Usługi manicure i pedicure, Usługi kosmetyczne, Zabiegi pielęgnacji urody, Usługi pielęgnacji urody, Zabiegi
kosmetyczne, Masaże, Masaż gorącymi kamieniami, Nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, Nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, Depilacja woskiem, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi kosmetyczne w zakresie
wykonywania makijażu, Usługi koloryzacji brwi, Usługi koloryzacji rzęs, Usługi mikrodermabrazji, Usługi pielęgnacji paznokci rąk, Usługi pielęgnacji stóp, Usługi pielęgnacji urody,
w szczególności w zakresie rzęs, Usługi podkręcania rzęs, Usługi przedłużania rzęs, Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi salonów piękności, Usługi salonów pielęgnacji
paznokci, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Usługi
w zakresie makijażu, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi woskowania ciała w celu
usuwania włosów u ludzi, Usługi zabiegów kosmetycznych
na twarz i ciało, Zabiegi depilacyjne, Zabiegi kosmetyczne dla
ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Higiena i pielęgnacja
urody, Pielęgnacja stóp, Pielęgnacja urody, Salony piękności,
Świadczenie usług przez salony piękności.
(210)
(731)
(540)
(540)

527276
(220) 2021 04 09
LIKSZA WOJCIECH, Ostróda
(znak słowno-graficzny)
RED TAXI

Nr ZT20/2021
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(531) 27.05.01, 26.04.09, 29.01.13
(510), (511) 39 Usługi taksówek, Transport podróżnych
taksówką.
527313
(220) 2021 04 09
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) SORAYA GLAM OILS
(510), (511) 3 Kosmetyki, Nielecznicze kosmetyki do ciała
i twarzy.
(210)
(731)

(210) 527319
(220) 2021 04 06
(731) ADAMCZYK RYSZARD KULAWY KOŃ, Kęty
(540) (znak słowny)
(540) KULAWY KOŃ DAJE KOPA
(510), (511) 32 Aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka piwna, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy (napoje bezalkoholowe), lemoniada, moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje
bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie
miodu, napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe
o smaku kawy, napoje energetyzujące, napoje gazowane (proszek do napojów), napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców
lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka,
napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy,
orszada, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, owocowe
nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo,
piwo słodowe, pomidory - sok [napój], sarsaparilla (napoje bezalkoholowe z -), shandy [napój składający się z piwa i lemoniady],
soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syrop do napojów, woda (napoje), woda gazowana, woda gazowana (preparaty do produkcji), woda mineralna(napoje), woda
sodowa, woda stołowa, 33 Alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkoholowe ekstrakty, alkoholowe esencje,
alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka [likier] aperitify, arak,
brandy, curaçao [likier], cydr, destylowane napoje, destylowane
napoje alkoholowe na bazie zbóż, dżin, gorzkie nalewki, gotowe
napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, gruszecznik [napój alkoholowy], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, miętowy
likier, miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje
alkoholowe na bazie trzciny cukrowej, napoje alkoholowe wspomagające trawienie [likiery i alkohole wysokoprocentowe], napoje alkoholowe zawierające owoce, piquette [wino z wytłoczyn
winogronowych], rum, sake, whisky, wino, wódka.
527335
(220) 2021 04 10
KLUB KOSZYKARSKI ASTORIA BYDGOSZCZ,
Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASTORIA

(210)
(731)

91

(531) 05.11.10, 26.05.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 Odzież, T-shirty z krótkim rękawem, Koszulki
z krótkim rękawem, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami,
Koszulki bez rękawów, Koszulki z nadrukami, Bluzy sportowe,
Bluzy sportowe z kapturem, Kurtki sportowe, Spodnie, Spodnie
dresowe, Spodnie sportowe, Skarpetki, Skarpetki sportowe, Obuwie, Obuwie sportowe, Obuwie piłkarskie, Obuwie rekreacyjne,
Nakrycia głowy, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki z daszkiem, 35 Reklama, Dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, Marketing internetowy,
Marketing towarów i usług na rzecz innych, Promocja sprzedaży,
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie zawodów
i wydarzeń sportowych, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe
i komunikacyjne, Promowanie towarów i usług osób trzecich
w Internecie, Publikowanie materiałów reklamowych on-line, Reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 41 Usługi
sportowe, Usługi szkoleniowe w zakresie sportu, Usługi trenerskie w zakresie sportu, Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Nauka gry
w koszykówkę, Organizowanie turniejów koszykówki, Realizacja
meczów i pokazów koszykówki, Rozrywka w postaci gier w koszykówkę, Obozy koszykarskie.
(210)
(731)
(540)
(540)

527336
(220) 2021 04 11
ŚLUSARCZYK DANIEL SPORT GAMES, Nowa Iwiczna
(znak słowno-graficzny)
DELFINKI www.naukaplywania.waw.pl

(531) 03.09.04, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Nauka pływania, Nauczanie pływania, Szkolenia nauczycieli pływania, Usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, Usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport,
Nauczanie indywidualne, Nauczanie i szkolenia, Sport i fitness,
Świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, Szkolenia ruchowe
dla dzieci, Szkoła pływania dla niemowląt, dzieci i młodzieży.
527337
(220) 2021 04 11
JSM FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUSCLEFORGE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych.
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527338
(220) 2021 04 11
CAPUTA PIOTR, Paczków
(znak słowno-graficzny)
WORKS

(531) 26.05.01, 26.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny,
8 Narzędzia i przyrządy ręczne (ręcznie obsługiwane), Narzędzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, Narzędzia
ręczne, Narzędzia ręczne o napędzie ręcznym.
(210)
(731)
(540)
(540)

527346
(220) 2021 04 12
DOBOSZ KATARZYNA UNE, Stary Sącz
(znak słowno-graficzny)
KWIETNIK

(531) 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 20 Kwietniki [meble].
527349
(220) 2021 04 12
AGENCJA K2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K2 CREATE Codziennie przekraczamy oczekiwania

(210)
(731)

(531) 24.17.05, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie marketingowe do wyszukiwania, Oprogramowanie komputerowe do reklamy,
Oprogramowanie do projektowania reklam on-line na stronach internetowych, Oprogramowanie do wynajmowania
przestrzeni reklamowej na stronach internetowych, Oprogramowanie do osadzania reklam on-line na stronach internetowych, Oprogramowanie multimedialne, Oprogramowanie interaktywne, Oprogramowanie rzeczywistości
wirtualnej, Oprogramowanie do pobrania, Oprogramo-

Nr ZT20/2021

wanie komputerowe do pobrania do użytku jako interfejs
programowania aplikacji (API), Serwery w chmurze, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie biznesowe
interaktywne, 35 Agencje reklamowe, Usługi reklamowe,
Doradztwo reklamowe i marketingowe, Wynajem przestrzeni reklamowej on-line, Usługi reklamowe związane
z rekrutacją personelu, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków
elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych,
Marketing internetowy, Kampanie marketingowe, Informacja marketingowa, Projektowanie badań marketingowych,
Prowadzenie badań marketingowych, Usługi agencji marketingowych, Przygotowywanie planów marketingowych,
Usługi doradcze w zakresie marketingu, Usługi w zakresie
marketingu produktów, Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, Analizy w zakresie marketingu, Analiza
trendów marketingowych, Rozwój planu marketingowego,
Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Usługi konsultingowe w zakresie marketingu
internetowego, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń
marketingowych, Badania w dziedzinie strategii marketingowych, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
Usługi reklamowe i marketingowe on-line, Badania rynku
i badania marketingowe, Usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów
marketingowych, Usługi marketingowe za pośrednictwem
wyszukiwarek internetowych, Świadczenie doradczych
usług marketingowych dla producentów, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Reklamy telewizyjne, Reklamy on-line, Reklamy kinowe, Reklamy radiowe, Usługi reklamy graficznej, Analizy w zakresie reklamy,
Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, Udostępnianie
miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów
i usług, Usługi w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca i czasu w mediach], Badania rynku i analizy biznesowe,
Badania rynku do celów reklamowych, Przeprowadzanie
badań opinii publicznej, Opracowywanie ankiet opinii publicznej, Wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, Usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu
reklamowego i powierzchni reklamowych, Wynajem czasu
na emisję reklam w kinach, Usługi rekrutacyjne, Doradztwo
w zakresie rekrutacji personelu, Usługi rekrutacji personelu
do sprzedaży i marketingu, Usługi w zakresie oceny marki,
Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Usługi w zakresie
tworzenia marki (reklama i promocja), Usługi reklamowe
służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości
marki, Badania biznesowe, Doradztwo biznesowe, Analizy
biznesowe rynków, Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu
strategicznego, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania
biznesowego za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, 41 Kursy szkoleniowe w zakresie
planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, Szkolenia w zakresie reklamy,
Usługi mentoringu biznesowego.
527361
(220) 2021 04 07
CZAJKA MARLENA FIRMA HANDLOWA MARLENA,
Latosówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT20/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) LM LE MARLE

(531) 25.01.01, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 25 Czapki [nakrycia głowy], Długie luźne stroje, Dzianina [odzież], Etole [futra], Futra [odzież], Garnitury,
Kamizelki, Kimona, Kombinezony [odzież], Koszule, Koszule
z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, Legginsy, Nakrycia głowy, Narzutki na ramiona, Odzież,
Odzież z imitacji skóry, Odzież ze skóry, Palta, Pelerynki, Pikowane kurtki [odzież], Poncza, Spódnice, Spódnico-spodenki,
Sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, Swetry, Szale,
Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Szlafroki, Trykoty
[ubrania], Turbany.
(210) 527376
(220) 2021 04 12
(731) MINKIEWICZ ANDRZEJ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) PLASTIKOWA REWOLUCJA
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie analizy zachowań
zakupowych konsumentów, Doradztwo w zakresie analizy nawyków i potrzeb nabywczych konsumentów świadczone za pomocą danych sensorycznych, jakościowych
i ilościowych, Doradztwo związane z rozwojem wizerunku
firmy, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, Usługi informacyjne i doradcze dla
konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów,
Analiza cen i kosztów w związku z utylizacją, usuwaniem,
transportem i recyklingiem odpadów, Analizowanie reakcji konsumentów, Usługi informacyjne w zakresie rynku
konsumentów, Udzielanie porad dla konsumentów o produktach, 40 Dostarczanie informacji związanych z przetwarzaniem chemicznym, Doradztwo dotyczące postępowania w przypadku zanieczyszczenia ropą, Doradztwo związane z likwidacją zanieczyszczeń chemicznych,
Doradztwo związane z niszczeniem odpadów i śmieci,
Doradztwo związane z recyklingiem odpadów i śmieci,
Doradztwo związane ze spalaniem odpadów i śmieci,
Doradztwo w zakresie przetwarzania materiałów i wytwarzania energi, 41 Organizowanie gal, Organizowanie
festynów w celach edukacyjnych, Organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych,
Organizowanie konkursów, Edukacja i szkolenia związane
z ochroną natury i środowiskiem, Edukacja, Udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, Organizowanie zawodów
[edukacja lub rozrywka], Usługi edukacji biznesowej, Usługi konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej, Usługi
dotyczące edukacji technologicznej.
527394
(220) 2021 04 12
IZEN LABS SOSNOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zielona
(540) (znak słowny)

(210)
(731)
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(540) BASIUM
(510), (511) 5 Herbaty ziołowe do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych, napoje będące dodatkami dietetycznymi w postaci napojów witaminowych i mineralnych, nalewki i napary roślinne do celów leczniczych,
napary lecznicze, napoje lecznicze, preparaty witaminowe,
suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, syropy do celów
farmaceutycznych, zioła lecznicze.
527395
(220) 2021 04 12
IZEN LABS SOSNOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zielona
(540) (znak słowny)
(540) LITTE
(510), (511) 5 Herbaty ziołowe do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych, napoje będące dodatkami dietetycznymi w postaci napojów witaminowych i mineralnych, nalewki i napary roślinne do celów leczniczych,
napary lecznicze, napoje lecznicze, preparaty witaminowe,
suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, syropy do celów
farmaceutycznych, zioła lecznicze.
(210)
(731)

527396
(220) 2021 04 12
AGENCJA K2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) K2 CREATE
(510), (511) 9 Oprogramowanie marketingowe do wyszukiwania, Oprogramowanie komputerowe do reklamy, Oprogramowanie do projektowania reklam on-line na stronach internetowych, Oprogramowanie do wynajmowania przestrzeni
reklamowej na stronach internetowych, Oprogramowanie
do osadzania reklam on-line na stronach internetowych, Oprogramowanie multimedialne, Oprogramowanie interaktywne,
Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, Oprogramowanie
do pobrania, Oprogramowanie komputerowe do pobrania
do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API), Serwery w chmurze, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie biznesowe interaktywne, 35 Agencje reklamowe, Usługi
reklamowe, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Wynajem
przestrzeni reklamowej on-line, Usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, Marketing internetowy, Kampanie marketingowe, Informacja marketingowa,
Projektowanie badań marketingowych, Prowadzenie badań
marketingowych, Usługi agencji marketingowych, Przygotowywanie planów marketingowych, Usługi doradcze w zakresie
marketingu, Usługi w zakresie marketingu produktów, Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, Analizy w zakresie
marketingu, Analiza trendów marketingowych, Rozwój planu
marketingowego, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Usługi konsultingowe w zakresie
marketingu internetowego, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Badania w dziedzinie strategii marketingowych, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi
reklamowe i marketingowe on-line, Badania rynku i badania
marketingowe, Usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu,
Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, Produkcja
nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, Usługi mar(210)
(731)
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ketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych,
Świadczenie doradczych usług marketingowych dla producentów, Promocja, reklama i marketing stron internetowych
on-line, Reklamy telewizyjne, Reklamy on-line, Reklamy kinowe,
Reklamy radiowe, Usługi reklamy graficznej, Analizy w zakresie
reklamy, Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, Udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów
i usług, Usługi w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca
i czasu w mediach], Badania rynku i analizy biznesowe, Badania
rynku do celów reklamowych, Przeprowadzanie badań opinii
publicznej, Opracowywanie ankiet opinii publicznej, Wynajem
powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, Usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu reklamowego i powierzchni reklamowych, Wynajem czasu na emisję reklam w kinach,
Usługi rekrutacyjne, Doradztwo w zakresie rekrutacji personelu,
Usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu, Usługi w zakresie oceny marki, Usługi w zakresie strategii rozwoju
marki, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja),
Usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej
i tożsamości marki, Badania biznesowe, Doradztwo biznesowe,
Analizy biznesowe rynków, Doradztwo w zakresie marketingu
biznesowego, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu
strategicznego, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, 41 Kursy szkoleniowe w zakresie planowania
strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem
i biznesem, Szkolenia w zakresie reklamy, Usługi mentoringu
biznesowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

527399
(220) 2021 04 12
DUBIEL ANNA KOLOROWA HARMONIJKA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
KOLOROWA HARMONIJKA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 04.05.03, 04.05.05
(510), (511) 16 Bloczki notatnikowe, Książki dla dzieci, Książki do rysowania, Broszury drukowane, Materiały drukowane
i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Drukowane materiały edukacyjne, 28 Gry, zabawki i akcesoria
do zabawy.
(210)
(731)
(540)
(540)

527400
(220) 2021 04 12
SŁOMIŃSKI KRZYSZTOF, Łobez
(znak słowno-graficzny)
PREMIUM CARPENTRY

Nr ZT20/2021

(531) 05.01.03, 05.01.05, 27.05.05
(510), (511) 20 Meble kuchenne na wymiar, Meble sypialniane na wymiar (do zabudowy), Meble do salonu, Meble
łazienkowe, Meble.
527401
(220) 2021 04 13
FOLLOW THE STEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNDER CITY

(210)
(731)

(531) 26.04.05, 26.05.01, 26.07.25, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Katalogi, Fotografie,
Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Materiały drukowane, Publikacje drukowane, Broszury, Materiały piśmienne,
Podstawki na stół papierowe, Afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 32 Piwo,
Napoje bezalkoholowe, Piwo bezalkoholowe, Wody mineralne i gazowane, Woda mineralizowana [napoje], 35 Impresariat
w działalności artystycznej, Usługi marketingowe, 41 Usługi rozrywkowe, Produkcja widowisk, Organizacja wystaw
do celów kulturalnych lub edukacyjnych, Planowanie przyjęć
[rozrywka], Organizowanie i prowadzenie koncertów.
(210) 527402
(220) 2021 04 08
(731) MICHALIK MARCIN COLOURS OF COFFE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) COLOURS OF COFFEE
(510), (511) 30 Aromaty kawowe, cykoria [substytut kawy],
kapsułki z kawą, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona,
kawa słodowa, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie
kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, kawa w formie
mielonej, kawa aromatyzowana, kawa liofilizowana, czekoladowa kawa, kawa mielona, kawa bezkofeinowa, kawa rozpuszczalna, mrożona kawa, torebki z kawą, kawa w formie parzonej,
kawa w formie mielonej, kawa w postaci całych ziaren, gotowa
kawa i napoje na bazie kaw, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, kawa [palona, w proszku, granulowana lub
w napojach], substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty
roślinne zastępujące kawę], filtry w postaci toreb papierowych
wypełnione kawą, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą,
41 Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji. 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, planowanie przyjęć [rozrywka], przekazywanie
know-how [szkolenia], publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, sprawdziany edukacyjne, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], szkolenia edukacyjne,
prowadzenie warsztatów [szkolenia], usługi szkolenia zawodowego, szkolenia dla dorosłych, nauczanie i szkolenia, szkolenia
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w zakresie cateringu, szkolenia z prezentacji żywności, szkolenia związane z branżą restauracyjną, szkolenia w zakresie
obchodzenia się z jedzeniem, kursy szkoleniowe, 43 Katering
obejmujący żywność i napoje dla instytucji, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie
jedzenia i napojów, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych,
świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność
i napoje w obiektach na targi i wystawy, świadczenie usług
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach
na zjazdy, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów kawowych, usługi kateringowe, usługi kateringowe w zakresie bufetów firmowych,
usługi mobilnych restauracji, usługi w zakresie bankietów,
usługi zaopatrzenia w napoje usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, wynajem ekspresów do kawy, usługi barowe usługi restauracyjne, bary szybkiej obsługi [snack-bary] kafeterie
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem produktami i transportem, restauracje samoobsługowe katering
obejmujący żywność i napoje na bankiety, organizowanie
bankietów kawiarnia, koktajlbary, usługi dostawy kawy do biur
[dostawa napojów], usługi kawiarni.
527405
(220) 2021 04 08
FUNDACJA HUMANITES - SZTUKA WYCHOWANIA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H humanites COHERENT LEADERSHIP
(210)
(731)
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527407
(220) 2021 04 08
FUNDACJA HUMANITES - SZTUKA WYCHOWANIA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIRMA PRZYJAZNA RODZINIE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 07.01.08
(510), (511) 41 Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Edukacja w zakresie rozwoju kultury zarządzania firmą w oparciu o zrównoważony rozwój człowieka, Doradztwo zawodowe, Informacja o edukacji, Organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
warsztatów [szkolenie], Organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Radiowe
programy rozrywkowe, Redagowanie tekstów (innych niż
teksty reklamowe).
527408
(220) 2021 04 08
KOWALCZYK AGATA AGRO FONDS CONSULTING,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SOPAC
(510), (511) 1 Nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(210)
(731)

527409
(220) 2021 04 08
BERA CEZARY AGENCJA REKLAMOWA SPOKO,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYPINKI.PL
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 02.01.01, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 41 Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Edukacja w zakresie rozwoju kultury zarządzania firmą w oparciu o zrównoważony rozwój człowieka, Doradztwo zawodowe, Informacja o edukacji, Organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
warsztatów [szkolenie], Organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Radiowe
programy rozrywkowe, Redagowanie tekstów (innych niż
teksty reklamowe).
(210) 527406
(220) 2021 04 13
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Cudgee Creek Go Crazy
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wino.

(531) 27.05.01, 29.01.11, 24.17.02
(510), (511) 9 Magnesy, Magnesy na lodówki, Magnesy
na lodówkę, Magnesy dekoracyjne na lodówki, Magnesy
dekoracyjne w kształcie zwierząt, Magnesy dekoracyjne
w kształcie liczb, Magnesy dekoracyjne w kształcie liter,
14 Breloczki do kluczy, Breloczki do kluczy [ozdoby], Breloczki metalowe do kluczy, Breloczki skórzane do kluczy, Wisiorki do kluczy [ozdoby lub breloczki], Breloczki
do kluczy jako biżuteria [ozdoby], Breloczki do kluczy
z metali nieszlachetnych, Breloczki do kluczy z imitacji
skóry, Breloczki do kluczy, nie z metalu, Breloczki do kluczy z metali szlachetnych, Breloczki do kluczy [kółka] pokryte metalem szlachetnym, Breloczki do kluczy [ozdoby] z metali szlachetnych, Breloczki do kluczy wykonane
z metali szlachetnych, Ozdobne breloczki do kluczy wykonane z metali szlachetnych, Breloczki do kluczy z kółkiem
ze sztucznej skóry, Breloczki do kluczy [kółka do kluczy
z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], 26 Plakietki do noszenia, nie z metali szlachetnych, Guziki ozdobne
[plakietki] do odzieży, Ozdobne plakietki, Agrafki, Broszki
[dodatki do ubrań], Guziki, Guziki do odzieży, Igły, Ozdoby do ubrań, Ozdobne guziki, Ozdobne zawieszki do te-
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lefonów komórkowych, Zawieszki, inne niż do biżuterii,
łańcuszków lub breloków do kluczy, Przypinki, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów: Magnesy, Magnesy na lodówki, Magnesy
na lodówkę, Magnesy dekoracyjne na lodówki, Magnesy
dekoracyjne w kształcie zwierząt, Magnesy dekoracyjne
w kształcie liczb, Magnesy dekoracyjne w kształcie liter,
Breloczki do kluczy, Breloczki do kluczy [ozdoby], Breloczki metalowe do kluczy, Breloczki skórzane do kluczy, Wisiorki do kluczy (ozdoby lub breloczki), Breloczki
do kluczy jako biżuteria [ozdoby], Breloczki do kluczy
z metali nieszlachetnych, Breloczki do kluczy z imitacji
skóry, Breloczki do kluczy, nie z metalu, Breloczki do kluczy z metali szlachetnych, Breloczki do kluczy [kółka] pokryte metalem szlachetnym, Breloczki do kluczy [ozdoby] z metali szlachetnych, Breloczki do kluczy wykonane
z metali szlachetnych, Ozdobne breloczki do kluczy wykonane z metali szlachetnych, Breloczki do kluczy z kółkiem
ze sztucznej skóry, Breloczki do kluczy [kółka do kluczy
z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Plakietki
do noszenia, nie z metali szlachetnych, Guziki ozdobne
[plakietki] do odzieży, Ozdobne plakietki, Agrafki, Broszki
[dodatki do ubrań], Guziki, Guziki do odzieży, Igły, Ozdoby
do ubrań, Ozdobne guziki, Ozdobne zawieszki do telefonów komórkowych, Zawieszki, inne niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy, Przypinki.
527411
(220) 2021 04 08
FUNDACJA HUMANITES - SZTUKA WYCHOWANIA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIRMA PRZYJAZNA RODZINIE FIRMA PRZYJAZNA
CZŁOWIEKOWI
(210)
(731)

(531) 07.01.08, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Edukacja w zakresie rozwoju kultury zarządzania firmą w oparciu o zrównoważony rozwój człowieka, Doradztwo zawodowe, Informacja o edukacji, Organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
warsztatów [szkolenie], Organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Radiowe
programy rozrywkowe, Redagowanie tekstów (innych niż
teksty reklamowe).
527412
(220) 2021 04 08
BERA CEZARY AGENCJA REKLAMOWA SPOKO,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Agencja Reklamowa SPOKO

(210)
(731)

Nr ZT20/2021

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 6 Metalowe tabliczki na drzwi, Metalowe tabliczki imienne i imienne tabliczki na drzwi, Tabliczki metalowe,
Metalowe tabliczki identyfikacyjne, Tabliczki identyfikacyjne
metalowe, Metalowe tabliczki identyfikacyjne, Metalowe
identyfikacyjne tabliczki, Tabliczki identyfikacyjne z metali
nieszlachetnych, Metalowe tabliczki na skrzynki do listów,
35 Reklama, Przygotowywanie reklam, Publikacja reklam,
Rozpowszechnianie reklam, Produkcja reklam, Kompilacja
reklam, Umieszczanie reklam, Reklamy kinowe, Reklama korespondencyjna, Reklamy telewizyjne, Reklama banerowa,
Reklama zewnętrzna, Reklamy on-line, Reklama i usługi reklamowe, Usługi reklamowe, Agencje reklamowe, Produkcja
materiałów reklamowych i reklam, Przygotowywanie reklam
prasowych, Produkcja reklam telewizyjnych, Przygotowywanie reklam prasowych, Reklama i marketing, Reklama bezpośredniej odpowiedzi, Bezpośrednia reklama pocztowa, Reklama rekrutacji personelu, Reklama w czasopismach, Usługi
reklamy zewnętrznej, Doradztwo dotyczące reklamy, Usługi
reklamy graficznej, Usługi reklamy prasowej, Analizy odbioru reklamy, Analiza odbioru reklamy, Reklama w windach,
Rozlepianie plakatów reklamowych, Publikowanie literatury
reklamowej, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Udostępnianie powierzchni reklamowej, Wynajem powierzchni
reklamowej i materiałów reklamowych, Reprodukcja materiału reklamowego, Wykonywanie materiałów reklamowych,
Produkcja materiałów reklamowych, Przygotowywanie publikacji reklamowych, Dystrybucja tekstów reklamowych,
Publikowanie materiałów reklamowych, Publikacja treści
reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Dystrybucja ogłoszeń reklamowych, Przygotowywanie materiałów reklamowych, Przygotowanie materiałów reklamowych,
Tworzenie tekstów reklamowych, Dystrybucja materiałów
reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Redagowanie tekstów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, Dystrybucja próbek reklamowych, Projektowanie materiałów reklamowych, Rozlepianie plakatów reklamowych, Produkcja filmów reklamowych, Przygotowywanie
ulotek reklamowych, Usługi agencji reklamowych, Wydawanie ulotek reklamowych, Wypożyczanie urządzeń reklamowych, Wynajem materiałów reklamowych, Wypożyczanie
materiałów reklamowych, Wynajem pomocy reklamowych,
Rozpowszechnianie broszur reklamowych, Dystrybucja
broszur reklamowych, Dystrybucja ulotek reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Przygotowywanie dokumentów reklamowych, Projektowanie ulotek reklamowych,
Projektowanie broszur reklamowych, Rozwijanie koncepcji
reklamowych, Projektowanie logo reklamowych, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Wynajem bilbordów reklamowych, Wynajem billboardów reklamowych, Usługi reklamowe za pośrednictwem reklamy na balonach, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów,
Przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowanie
i rozmieszczanie reklam, Rozpowszechnianie reklam poprzez
Internet, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej,
Reklama na billboardach elektronicznych, Doradztwo dotyczące reklamy prasowej, Pośrednictwo w zakresie reklamy,
Usługi w zakresie reklamy, Usługi informacyjne dotyczące
reklamy, Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, Analizy
w zakresie reklamy, Badania w zakresie reklamy, Usługi konsultingowe dotyczące reklamy, Usługi doradcze dotyczące
reklamy, Reklama za pośrednictwem telefonu, Reklama biznesowych stron internetowych, Usługi reklamowe dla architektów, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Usługi
reklamowe i promocyjne, Usługi promocyjne i reklamowe,
Doradztwo reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe
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dla kwiaciarzy, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi
reklamowe dotyczące gazet, Produkcja wizualnych materiałów reklamowych, Dystrybucja drukowanych materiałów
reklamowych, Usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, Organizowanie dystrybucji próbek reklamowych,
Przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, Publikowanie materiałów reklamowych on-line,
Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Usługi reklamowe
świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje reklamowe,
Dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, Przygotowywanie reklam dla
osób trzecich, Produkcja reklam telewizyjnych i radiowych,
Wyświetlanie reklam dla osób trzecich, Reklama w zakresie filmów kinowych, Udzielanie informacji związanych z reklamą,
Dostarczanie informacji na temat reklamy, Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, Usługi badawcze związane z reklamą, Usługi planowania w zakresie reklamy, Reklama
za pomocą marketingu bezpośredniego, Usługi w zakresie
reklamy cyfrowej, Dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, Usługi w zakresie reklamy graficznej, Gromadzenie
informacji związanych z reklamą, Usługi w zakresie reklamy
prasowej, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Usługi reklamowe związane z książkami,
Usługi reklamowe dla branży literackiej, Usługi reklamowe
dotyczące usług finansowych, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe i promocyjne [publicity], Usługi reklamowe na rzecz innych, Usługi reklamowe
w zakresie odzieży, Usługi reklamowe i marketingowe on-line,
Rozprowadzanie próbek dla celów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych przez pocztę, Usługi
ogłoszeniowe do celów reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych drogą pocztową, Zarządzanie personelem
w celach reklamowych, Dystrybucja produktów do celów
reklamowych, Rozpowszechnianie produktów do celów reklamowych, Badania rynku do celów reklamowych, Usługi
w zakresie publikowania tekstów reklamowych, Reklama on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej,
Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi
reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, Usługi sekretarskie i biurowe, Usługi
w zakresie administracji biurowej [dla osób trzecich], Usługi
zarządzania biurowego [dla osób trzecich].
(210)
(731)
(540)
(540)

527413
(220) 2021 04 08
RYGOŁ REMIGIUSZ, Bobrowniki
(znak słowno-graficzny)
G GrawerPix

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 16 Papier, karton i wyroby z tych materiałów,
nie ujęte w innych klasach, Druki, Materiały introligatorskie,
Fotografie, Materiały biurowe, Kleje do celów biurowych lub
domowych, Materiały dla artystów, Pędzle do malowania,
Maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli),
Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przy-
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rządów), Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
(nie ujęte w innych klasach), Czcionki drukarskie, matryce
drukarskie, 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej, Administrowanie działalności gospodarczej, Prace
biurowe.
527414
(220) 2021 04 08
FUNDACJA HUMANITES - SZTUKA WYCHOWANIA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cEt CENTRUM ETYKI TECHNOLOGII
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.15, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07, 26.04.02,
26.04.09
(510), (511) 41 Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Edukacja w zakresie rozwoju kultury zarządzania firmą w oparciu o zrównoważony rozwój człowieka, Doradztwo zawodowe, Informacja o edukacji, Organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
warsztatów [szkolenie], Organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Radiowe
programy rozrywkowe, Redagowanie tekstów (innych niż
teksty reklamowe).
527415
(220) 2021 04 08
FUNDACJA HUMANITES - SZTUKA WYCHOWANIA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Family&Human Wellbeing Award
(510), (511) 41 Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Edukacja w zakresie rozwoju kultury zarządzania firmą w oparciu o zrównoważony rozwój człowieka, Doradztwo zawodowe, Informacja o edukacji, Organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
warsztatów [szkolenie], Organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Radiowe
programy rozrywkowe, Redagowanie tekstów (innych niż
teksty reklamowe).
(210)
(731)

(210) 527417
(220) 2021 04 08
(731) SZYNALSKA-ZITTLAU KATARZYNA LORENZO, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) LORENZO
(510), (511) 25 Berety, Chustki na głowę, Chusty, szale
na głowę, Czapki bez daszków, Czapki futrzane, Czapki
i czapeczki sportowe, Czapki wełniane, Czapki jako nakrycia głowy, Czapki z daszkiem, Czapki z pomponem, Czapki
ze sztucznego futra, Daszki jako nakrycia głowy, Kapelusze
futrzane, Kapelusze plażowe, Kapelusze słomkowe, Opaski
na głowę, Skórzane nakrycia głowy, Szale-tuby, Akcesoria
na szyję, Apaszki, Artykuły odzieżowe w stylu sportowym,
Bermudy, Bezrękawniki, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy
z kapturem, Chusty plażowe, Damskie luźne topy, Damskie sukienki na uroczystości, Dzianina (odzież), Dżinsy,
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Eleganckie spodnie, Futra, Garnitury damskie, Golfy, Kamizelki, Kombinezony damskie, Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule z długimi rękawami, Koszule z dzianiny, Koszule
z krótkimi rękawami, Koszule bez rękawów, Koszule zapinane, Koszulki polo, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki
z nadrukami, Krótkie bluzeczki do talii, Krótkie ogrodniczki, Krótkie spodnie, Kurtki (odzież), Krótkie kurtki ciepłe,
Kurtki dresowe, Kurtki dżinsowe, Kurtki futrzane, Kurtki
nieprzemakalne, Kurtki pikowane, Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Kurtki puchowe, Kurtki skórzane, Kurtki
sportowe, Kurtki zamszowe, Legginsy, Letnie sukienki, Nauszniki (odzież), Odzież damska, Odzież codzienna, Odzież
dżinsowa, Odzież przeciwdeszczowa, Odzież skórzana,
Odzież sportowa, Odzież wełniana, Odzież wierzchnia dla
kobiet, Paski, Paski skórzane, Płaszcze damskie, Płaszcze
futrzane, Płaszcze przeciwdeszczowe, Płaszcze skórzane,
Płaszcze sportowe, Płaszcze z bawełny, Płaszcze z materiału dżinsowego, Podkolanówki, Podkoszulki, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki z długimi rękawami, Polary,
Półgolfy, Poncza, Pończochy, Pulowery, Pumpy, Rajstopy,
Rękawiczki, Rękawiczki bez palców, Rękawiczki zimowe, Rybaczki, Skarpetki, Spodenki, Spódnica-spodnie,
Spódnice, Spódnice plisowane, Spodnie, Spodnie capri,
Spodnie dresowe, Spodnie skórzane, Spodnie sportowe,
Stroje plażowe, Stroje sportowe, Stroje wizytowe, Sukienki
damskie, Sukienki skórzane, Sukienki koktajlowe, Suknie
wieczorowe, Swetry, Swetry rozpinane, Swetry z golfem,
Swetry z półgolfem, Szale, Szaliki, Szmizetki, Szorty, Topy
bez ramiączek, Topy z półgolfem, Topy z dzianiny, Topy
wiązane na szyi, Topy (odzież), Trencze, Tuniki, Wiatrówki,
Żakiety z dzianiny, Bielizna, Body (bielizna), Body (odzież),
Szlafroki, Piżamy, Balerinki, Botki, Buty damskie, Buty
do kostki, Buty na wysokim obcasie, Buty skórzane, Buty
sportowe, Buty wsuwane, Buty zimowe, Buty za kostkę,
Eleganckie buty wyjściowe, Espadryle, Japonki, Mokasyny,
Obuwie codzienne, Obuwie plażowe, Obuwie (z wyjątkiem obuwia ortopedycznego), Sandały, 35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów
odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z obuwiem.
527418
(220) 2021 04 08
FUNDACJA HUMANITES - SZTUKA WYCHOWANIA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ZNAJDŹ MISTRZA
(510), (511) 41 Usługi w zakresie oświaty [nauczanie],
Edukacja w zakresie rozwoju kultury zarządzania firmą
w oparciu o zrównoważony rozwój człowieka, Doradztwo
zawodowe, Informacja o edukacji, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, warsztatów [szkolenie], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Radiowe programy rozrywkowe, Redagowanie
tekstów (innych niż teksty reklamowe).
(210)
(731)

(210) 527429
(220) 2021 04 13
(731) KLIMCZAK WOJCIECH, Trześnia
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Polish Gold

(531) 01.15.15, 02.09.14, 05.03.20, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 5 Batony energetyzujące stanowiące zamienniki
posiłków zawierające dodatki odżywcze, Artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], 29 Oleje
roślinne do celów spożywczych, Zmieszane oleje roślinne
do celów kulinarnych, Oleje i tłuszcze jadalne, Oleje i tłuszcze.
(210)
(731)
(540)
(540)

527433
(220) 2021 04 08
PILECKA AGATA ALPAKINO, Skopanie
(znak słowno-graficzny)
alpakino

(531) 03.02.13, 03.02.24, 03.02.26, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.02
(510), (511) 24 Kołdry, Kołdry frotte, Kołdry [poszwy], Kołdry
półpuchowe, Kołdry puchowe, Kołdry [przykrycia], Poszewki na kołdry, Poszwy na kołdry, Narzuty puchowe [kołdry],
Kołdry do łóżek, Poszwy na kołdry i kołdry puchowe, Kołdry
zawierające materiały wypełniające, Kołdry z materiałów
tekstylnych, Poszwy na kołdry puchowe, Tekstylne poszwy
na kołdry, Kołdry zawierające syntetyczne materiały wypełniające, Pościel, Pościel jako materiały tekstylne, Narzuty pikowane [artykuły pościelowe], Osłony do łóżek dziecięcych
[pościel], Tkaniny pościelowe w formie śpiworów, Pokrowce
na poduszki, Poszwy na poduszki, Poszewki na poduszki,
Poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], Ozdobne poszewki na poduszki, Materiały tkane do poduszek, Materiały
na poszewki na poduszki, Poszewki na poduszki do spania,
Wsypy jako pokrowce na materace i poduszki, Tkaniny tekstylne do użytku w produkcji poszewek na poduszki, Materiały tekstylne w belach do produkcji poszewek na poduszki,
Koce wełniane, Tkaniny wełniane, Tkaniny z wełny, Dzianiny
z przędzy wełnianej, Materiały z przędzy wełnianej, Tkaniny
dziane z wełny pętelkowej, Tkaniny mieszane na bazie wełny,
Tkaniny mieszane z wełny i bawełny, Tkaniny z wełny, inne
niż izolacyjne, Tkaniny mieszane z jedwabiu i wełny, Tkaniny
wełniane do użytku w produkcji kurtek, Tkaniny wełniane
do użytku w produkcji płaszczy, Tkaniny wełniane do użytku
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w produkcji garniturów, Tkaniny wełniane do użytku w produkcji spodni, Materiały do produkcji odzieży, Tkaniny z włókien do użytku w produkcji artykułów odzieżowych, Tkanina
do produkcji odzieży wierzchniej dla kobiet, Tkanina do produkcji odzieży wierzchniej dla mężczyzn, Tkaniny do zastosowania w produkcji odzieży, Kołdry wełniane, Kołdry wypełnione wełną, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w zakresie następujących towarów: kołdry, kołdry frotte, kołdry [poszwy], kołdry półpuchowe, kołdry puchowe, kołdry
[przykrycia], poszewki na kołdry, poszwy na kołdry, narzuty
puchowe [kołdry], kołdry do łóżek, poszwy na kołdry i kołdry
puchowe, kołdry zawierające materiały wypełniające, kołdry
z materiałów tekstylnych, poszwy na kołdry puchowe, tekstylne poszwy na kołdry, kołdry zawierające syntetyczne materiały wypełniające, pościel, pościel jako materiały tekstylne,
narzuty pikowane [artykuły pościelowe], osłony do łóżek
dziecięcych [pościel], tkaniny pościelowe w formie śpiworów, pokrowce na poduszki, poszwy na poduszki, poszewki
na poduszki, poszewki na poduszki [poszwy na poduszki],
ozdobne poszewki na poduszki, materiały tkane do poduszek, materiały na poszewki na poduszki, poszewki na poduszki do spania, wsypy jako pokrowce na materace i poduszki, tkaniny tekstylne do użytku w produkcji poszewek
na poduszki, materiały tekstylne w belach do produkcji poszewek na poduszki, koce wełniane, tkaniny wełniane, tkaniny z wełny, dzianiny z przędzy wełnianej, materiały z przędzy
wełnianej, tkaniny dziane z wełny pętelkowej, tkaniny mieszane na bazie wełny, tkaniny mieszane z wełny i bawełny,
tkaniny z wełny, inne niż izolacyjne, tkaniny mieszane z jedwabiu i wełny, tkaniny wełniane do użytku w produkcji kurtek, tkaniny wełniane do użytku w produkcji płaszczy, tkaniny wełniane do użytku w produkcji garniturów, tkaniny wełniane do użytku w produkcji spodni, materiały do produkcji
odzieży, tkaniny z włókien do użytku w produkcji artykułów
odzieżowych, tkanina do produkcji odzieży wierzchniej dla
kobiet, tkanina do produkcji odzieży wierzchniej dla mężczyzn, tkaniny do zastosowania w produkcji odzieży, czapki
wełniane, czapki sportowe, czapki dziane, czapki futrzane,
czapki z pomponem, czapki jako nakrycia głowy, skarpetki
wełniane, wełniane rajstopy, odzież wełniana, buciki dla niemowląt z wełny, wełniane szale noszone w krajach ameryki
łacińskiej, gry planszowe, zestawy gier planszowych, zestawy
pytań do gier planszowych, poduszki, poduszki wełniane,
poduszki wypełnione wełną, poduszki z wypełnieniem, poduszki wypełnione włosiem, włosie alpaki, czesankowa wełna, wełna czesankowa, wełna jako przędza, koce wełniane,
koce dla niemowląt, bielizna pościelowa, opaski na głowę,
opaski na głowę [odzież], czapki wełniane, czapki [nakrycia
głowy].
(210) 527435
(220) 2021 04 08
(731) DYLEWSKI EDWARD WEGAŃSKIE SERCE, Czerwieńsk
(540) (znak słowny)
(540) Wegańskie serce
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w zakresie następujących towarów: czekolada, gorąca
czekolada, czekolada pitna, czekolada nielecznicza,
sztuczna czekolada, nadziewana czekolada, czekolada
mleczna, czekolada bezmleczna, czekolada z bąbelkami,
czekolada w proszku, herbatniki oblane czekoladą, precle
pokryte czekoladą, precle polane czekoladą, czekolada
z alkoholem, jagody pokryte czekoladą, bułeczki z czekoladą, czekolada mleczna w tabliczkach, czekolada z japońskim chrzanem, czekolada do wyrobów cukierniczych
i chleba, czekolada na polewy lub posypki, kruche ciastka
maślane częściowo oblane czekoladą, bułeczki z rodzyn-
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kami z mleczną czekoladą, czekoladki, substytuty czekolady, trufle czekoladowe, ciasta czekoladowe, czekoladowe
fondue, syrop czekoladowy, kremy czekoladowe, wafle
czekoladowe, słodycze czekoladowe, musy czekoladowe,
pasty czekoladowe, sos czekoladowy, ekstrakty czekoladowe, czekoladowa kawa, napoje czekoladowe, herbatniki czekoladowe, batony czekoladowe, cukierki czekoladowe, krówki czekoladowe, ciastka czekoladowe, gofry czekoladowe, desery czekoladowe, posypka czekoladowa,
jajka czekoladowe, lody zawierające czekoladę, napoje
zawierające czekoladę, króliczki z czekolady, czekoladki
z likierem, czekoladki z nadzieniem, marcepan w czekoladzie, czekoladowe wafle karmelowe, brownie [ciastka czekoladowe], czekoladowe dodatki smakowe, orzechy
w czekoladzie, ciasta czekoladowe wykonane z czekoladowego biszkoptu, produkty na bazie czekolady, nadzienia na bazie czekolady, praliny wytworzone z czekolady,
napoje sporządzone z czekolady, wyroby cukiernicze
z czekolady, kawałeczki czekolady do deserów, mieszanki
czekolady na gorąco, pasty na bazie czekolady, syropy
czekoladowe do przygotowywania napojów na bazie czekolady, czekoladki w kształcie pralinek, czekoladki
w kształcie muszelek, czekoladki z nadzieniem piankowym, czekoladki wykonane z cukru, czekoladowe ozdoby
do ciast, pasty czekoladowe do chleba, pasty czekoladowe [do smarowania], kremy czekoladowe do smarowania,
polewa lub posypka czekoladowa, czekoladowe wyroby
cukiernicze nielecznicze, napoje czekoladowe z mlekiem,
gofry z polewą czekoladową, batoniki z polewą czekoladową, migdały w polewie czekoladowej, wafelki w polewie czekoladowej, owoce w polewie czekoladowej, polewy o smaku czekoladowym, orzechy w polewie czekoladowej, napoje o smaku czekoladowym, ciasta w polewie
czekoladowej, herbatniki w polewie czekoladowej, lody
o smaku czekoladowym, batoniki z nadzieniem czekoladowym, gotowe desery [na bazie czekolady], napoje mrożone na bazie czekolady, dekoracje z czekolady na choinki, nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, produkty cukiernicze uformowane z czekolady, foremki z czekolady [do wypełniania], czekoladki w kształcie
koników morskich, czekoladki umieszczone w kalendarzu
adwentowym, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast,
czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające praliny, nadzienia czekoladowe do wyrobów piekarniczych, esencje
czekoladowe do przyrządzania napojów, ekstrakty czekoladowe do przygotowywania napojów, turecki przysmak
w polewie czekoladowej, batoniki nugatowe w polewie
czekoladowej, orzechy macadamia w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, wyroby
cukiernicze w polewie czekoladowej, wafle ryżowe w polewie czekoladowej, preparaty do sporządzania napojów
czekoladowych, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze
zawierające czekoladę, napoje składające się głównie
z czekolady, napoje na bazie czekolady, z mlekiem, dekoracje z czekolady do wyrobów cukierniczych, czekoladki
z nadzieniem o smaku miętowym, herbatniki w połowie
oblane polewą czekoladową, wyroby cukiernicze czekoladowe o smaku praliny, kruche ciastka maślane z polewą
czekoladową, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, herbatniki zawierające składniki o smaku
czekoladowym, ciastka w polewie o smaku czekoladowym, nielecznicze słodycze w postaci czekoladowych
ekierek, artykuły żywnościowe zawierające czekoladę
[jako podstawowy składnik], nielecznicze mączne wyroby
cukiernicze zawierające imitację czekolady, batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, preparaty do sporządzania napojów [na bazie czekolady], batoniki na bazie
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czekolady będące zamiennikami posiłków, czekoladki
miętowe [inne niż do celów leczniczych], ciasteczka
z pianką w czekoladzie zawierające toffi, cienkie płaty czekoladowe zawierające mielone ziarna kawy, preparaty
do sporządzania napojów o smaku czekoladowym, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, mieszanki do przygotowywania ciasteczek czekoladowych typu brownie, pasty z czekolady i orzechów
do smarowania kanapek, nadzienia na bazie czekolady
do placków i ciast, napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], kruche ciastka maślane w polewie
o smaku czekoladowym, preparaty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku toffi, czekoladowe napoje
spożywcze nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, preparaty do sporządzania napojów czekoladowych
o smaku bananowym, preparaty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku mięty, preparaty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku orzechowym,
preparaty do sporządzania napojów czekoladowych
o smaku pomarańczowym, nielecznicze mączne wyroby
cukiernicze w polewie z imitacji czekolady, kruche ciastka
maślane częściowo oblane polewą o smaku czekoladowym, preparaty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku kawy mokka, słodycze piankowe, lodowe
słodycze, słodycze lodowe, słodycze gotowane, słodycze
[cukierki], słodycze nielecznicze, musy [słodycze], słodycze owocowe, słodycze zawierające owoce, karmelki
twarde [słodycze], dropsy owocowe [słodycze], galaretki
owocowe [słodycze], słodycze bez cukru, słodycze do żucia, słodycze z żeń-szeniem, słodycze słodzone ksylitolem,
nielecznicze słodycze słabo zakwaszone, nielecznicze słodycze do żucia, nielecznicze słodycze salmiakowo-lukrecjowe, słodycze o smaku lukrecji, słodycze z oleju sezamowego, słodycze o smaku owocowym, słodycze z gotowanego cukru, nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze],
słodycze na bazie mąki ziemniaczanej, piankowe słodycze
na bazie cukru, nielecznicze słodycze w postaci karmelków, nielecznicze słodycze w postaci toffi, nielecznicze
słodycze w postaci skondensowanej, słodycze na bazie
mięty [nielecznicze], nielecznicze słodycze na bazie miodu, nielecznicze słodycze o gumowej konsystencji, słodycze lodowe w postaci lizaków, nielecznicze słodycze
w postaci nugatu, nielecznicze słodycze na bazie alkoholu, nielecznicze słodycze zawierające aromaty ziołowe,
nielecznicze słodycze w postaci krówek, nielecznicze słodycze o smaku mięty, słodycze z czerwonego żeń-szenia,
koreańskie tradycyjne prasowane słodycze [dasik], nielecznicze słodycze będące słabo zakwaszonymi karmelkami, słodycze miętowe [inne niż do celów leczniczych],
nielecznicze słodycze w postaci cukrowych wyrobów cukierniczych, słodycze do żucia z płynnym nadzieniem
owocowym [nielecznicze], cukierek odświeżający oddech
[słodycze], inny niż do celów farmaceutycznych, słodycze
z syropu z kukurydzy w kształcie ziaren kukurydzy, nielecznicze słodycze do zastosowania jako część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, achar pachranga [azjatyckie pikle owocowe], ailloli, ananasy w cieście, angielskie
muffiny, aromaty cytrynowe, aromaty do ciast, aromaty
cytrynowe, inne niż oleje eteryczne, aromaty do ciast,
inne niż olejki eteryczne, aromaty do herbaty, aromaty
do napojów, aromaty do przekąsek [inne niż olejki eteryczne], aromaty do serów, aromaty do żywności, aromaty
do żywności [inne niż olejki eteryczne], aromaty migdałowe, aromaty kawowe, aromaty migdałowe do żywności
lub napojów, aromaty migdałowe, inne niż olejki eteryczne, preparaty aromatyczne do żywności, aromaty naturalne do użytku w lodach [inne niż esencje eteryczne lub
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olejki eteryczne], aromaty owocowe, inne niż olejki eteryczne, bajgle, baklava, babeczki, babeczki [ciasto] płaskie,
aromaty produkowane z owoców, aromaty produkowane
z marynat, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne,
batony zbożowe i energetyczne, batony lodowe, batoniki,
batoniki cukiernicze, batoniki energetyczne na bazie zbóż,
bezy, biała herbata, biała herbata w proszku, biszkopty,
błyskawiczna owsianka, budynie deserowe, bułeczki, bułki, chałwa, chleb, ciasta lodowe, ciasteczka, ciasteczka maślane, ciasteczka ryżowe, ciasteczka migdałowe, ciasteczka solone, ciasteczka w proszku, ciastka, ciasteczka z wróżbą, ciasto na ciastka, ciastka herbaciane, ciastka migdałowe, ciastka na bazie drożdży piwnych, ciastka serowe, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki
do jego przygotowywania, ciasto na pizzę, cukierki, batony i guma do żucia, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, desery z muesli,
gotowe pizze, herbata, herbatniki, jadalne wafle, kawa,
herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, mąka, makarony, mieszanki do wypieku muffinek, mieszanki na pizzę, mieszanki na ciastka, napoje sporządzane z kawy, napoje składające się głównie z kakao, napoje składające się głównie
z kawy, napoje na bazie substytutów kawy, napoje na bazie rumianku, napoje na bazie kawy, napoje na bazie kakao, napoje kawowe, owsianka, opłatki, piernik, pierniczki,
pierożki na bazie mąki, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, pralinki, popcorn pokryty karmelem, polewy cukiernicze, polewy do lodów, preparaty do sporządzania tortów,
preparaty do sporządzania napojów [na bazie kakao],
przekąski słone na bazie zbóż, przekąski słone na bazie kukurydzy, przekąski sporządzone z produktów zbożowych,
przekąski w postaci ciast owocowych, przekąski wieloziarniste, pasztet w cieście [pate en croute], krakersy ryżowe,
wafle ryżowe, ryżowe pierożki, ryżowe vermicelli, chipsy
ryżowe, chrupki ryżowe, puddingi ryżowe, ciastka ryżowe
[senbei], senebei [ciastka ryżowe], senbei [ciastka ryżowe],
onigiri [kulki ryżowe], śniadaniowe płatki ryżowe, kleiste
kuleczki ryżowe, smażone ciastka ryżowe [topokki], mąka
ze skrobi ryżowej, makaron z komosy ryżowej, kaszka
z mąki ryżowej, tradycyjne koreańskie ciasto ryżowe [injeolmi], klejące się ciasteczka ryżowe [chapsalttock], przekąski wykonane z mąki ryżowej, chrupki ryżowe w kształcie
kulek, płaty makaronu ryżowego [ciasto] na sajgonki, płaty makaronu ryżowego na sajgonki, puddingi ryżowe zawierające rodzynki i gałkę muszkatołową, ciasto ryżowe
wypełnione dżemem z fasoli [monaka], suszone, słodzone
ciastka z mąki ryżowej [rakugan], pierożki ryżowe przybrane dżemem ze słodkiej fasoli [ankoro], przekąski wykonane z mąki sojowej, pasztet warzywny, kiełbasy, kiełbasy
wędzone, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, szynka,
szynka surowa podsuszana [prosciutto], kiełbaski rybne,
napoje mleczne, mleko kokosowe [napój], napoje sporządzone z mleka, napoje z produktów mlecznych, napoje
na bazie jogurtu, napoje na bazie mleka orzechowego,
napoje na bazie mleka o smaku czekolady, 45 Usługi w zakresie adopcji zwierząt, Pośredniczenie w adopcji, Usługi
ochrony zwierząt, Pomoc w lokalizowaniu zaginionych
zwierząt domowych, Agencje adopcyjne, Opieka nad
zwierzętami domowymi [pod nieobecność właściciela],
Usługi karmienia kotów [podczas nieobecności właściciela], Usługi wyprowadzania psów.
(210)
(731)

527439
(220) 2021 04 13
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
W OLSZTYNIE, Olsztyn

Nr ZT20/2021
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(540) (znak słowny)
(540) Polish-aMED
(510), (511) 42 Badania naukowe, Badania i analizy naukowe,
Badania naukowe do celów medycznych, 44 Poradnictwo
dietetyczne, Usługi doradcze związane z dietą, Profesjonalne
doradztwo związane z dietą.
(210)
(731)
(540)
(540)

527443
(220) 2021 04 08
ŁACH KATARZYNA, Somianka
(znak słowno-graficzny)
AURE THE LABEL

(531) 26.01.12, 26.11.03, 26.11.05, 27.05.10, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy dla ludzi,
Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, np. mankiety, kieszenie do odzieży, gotowe podszewki, napiętki do obuwia, obcasy, daszki do czapek, szkielety kapeluszy, Odzież i obuwie
do uprawiania sportu, np. rękawice narciarskie, podkoszulki
sportowe, odzież dla rowerzystów, kimona do karate, obuwie piłkarskie, obuwie gimnastyczne, buty narciarskie, Stroje
na maskaradę, Odzież papierową, papierowe kapelusze używane jako odzież, Śliniaki nie z papieru, Poszetki, Ogrzewacze
stóp, nieelektryczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

(540) HAIMA
(510), (511) 5 Herbaty ziołowe do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych, napoje będące dodatkami dietetycznymi w postaci napojów witaminowych i mineralnych, nalewki i napary roślinne do celów leczniczych,
napary lecznicze, napoje lecznicze, preparaty witaminowe,
suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, syropy do celów
farmaceutycznych, zioła lecznicze.
(210)
(731)
(540)
(540)

527496
(220) 2021 04 13
NOGIEĆ ANNA, Garlica Duchowna
(znak słowno-graficzny)
KRAKOWIAK tradycyjnie pyszne

(531) 07.01.01, 07.01.24, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 29 Przetwory owocowe [dżemy], Przetworzone
owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, 30 Syrop smakowy, Syropy glukozowe spożywcze.
(210)
(731)
(540)
(540)

527497
(220) 2021 04 13
KOBUS SEBASTIAN, Ostrów Mazowiecka
(znak słowno-graficzny)
BLACK BURGER

527446
(220) 2021 04 08
POLAK MIROSŁAW, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
PROARIS interior design

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 42 Usługi polegające na aranżacji wystroju wnętrz i dekorowania wnętrz, Usługi projektowania
wnętrz budynków, Projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Usługi doradcze w zakresie projektowania
wnętrz, Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz
biurowych, Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania
wnętrz, Doradztwo projektowe, Projektowanie architektoniczne, Projektowanie wizualne, Projektowanie wnętrz
komercyjnych, Planowanie przestrzenne wnętrz, Projektowanie sztuki komercyjnej, Usługi informacyjne dotyczące
harmonizacji kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania wnętrz.
527463
(220) 2021 04 13
IZEN LABS SOSNOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zielona
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(531) 08.07.10, 26.01.16, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 43 Usługi restauracji fast-food, Usługi barów
typu fast-food na wynos, Serwowanie jedzenia i napojów,
Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów.
527504
(220) 2021 04 14
CP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) cp
(510), (511) 35 Doradztwo handlowe i gospodarcze, doradztwo w zakresie w zakresie organizowania, zarządzania
i prowadzenia działalności gospodarczej, Opracowywanie
strategii przedsiębiorstw, Usługi konsultacyjne i doradcze
w dziedzinie strategii biznesowej, Doradztwo biznesowe,
Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem
(210)
(731)
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w przedsiębiorstwie, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, Doradztwo
i usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw, Negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Ekspertyzy i prognozy
ekonomiczne, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, Audyt
sprawozdań finansowych, Audyt działalności gospodarczej,
Audyt przedsiębiorstw, audyt finansowy, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Doradztwo księgowe w zakresie podatków, Doradztwo podatkowe w zakresie rachunkowości,
usługi konsultingowe księgowości podatkowej, 36 Usługi
doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, Zarządzanie ryzykiem finansowym, Usługi w zakresie badań i analiz
finansowych, Wyceny finansowe, Doradztwo podatkowe
[nie dotyczy księgowości], Usługi podatkowe i celne, Usługi
informacyjne, planowania, doradcze i konsultacyjne w zakresie opodatkowania, 41 Usługi szkoleniowe, 45 Usługi prawne,
Usługi w zakresie doradztwa i konsultacji prawnych, prowadzenie badań i sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie dokumentów prawnych, umów i kontraktów, usługi
pomocy w sprawach spornych, zastępstwo procesowe,
Usługi prawne w zakresie mediacji i negocjacji, usługi arbitrażu, Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej i przedsiębiorstw, Usługi prawne związane
z wdrażaniem na rynek nowych produktów i usług, Doradztwo i wsparcie prawne w procesach inwestycyjnych, Reprezentacja i doradztwo prawne w zakresie prawa finansowego,
rynków finansowych i działania przed instytucjami finansowymi, Audyty zgodności z prawem i przepisami.
527505
(220) 2021 04 14
CP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cp compliance partners
(210)
(731)

we, Doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości],
Usługi podatkowe i celne, Usługi informacyjne, planowania, doradcze i konsultacyjne w zakresie opodatkowania,
41 Usługi szkoleniowe, 45 Usługi prawne, Usługi w zakresie doradztwa i konsultacji prawnych, Prowadzenie badań
i sporządzanie opinii prawnych, Przygotowywanie dokumentów prawnych, umów i kontraktów, Usługi pomocy
w sprawach spornych, Zastępstwo procesowe, Usługi
prawne w zakresie mediacji i negocjacji, Usługi arbitrażu, Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej i przedsiębiorstw, Usługi prawne związane
z wdrażaniem na rynek nowych produktów i usług, Doradztwo i wsparcie prawne w procesach inwestycyjnych,
Reprezentacja i doradztwo prawne w zakresie prawa finansowego, rynków finansowych i działania przed instytucjami finansowymi, Audyty zgodności z prawem i przepisami.
(210) 527510
(220) 2021 04 09
(731) LISOWSKI MICHAŁ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Black Monk
(510), (511) 16 Karty, Karty do kolekcjonowania, inne niż
do gier, Książki, Podręczniki [książki], 28 Gry, Gry planszowe,
Gry towarzyskie, Karty do gry, Karty na wymianę [gry karciane], Kości do gry.
(210) 527511
(220) 2021 04 09
(731) LISOWSKI MICHAŁ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Black Monk Games
(510), (511) 16 Karty, Karty do kolekcjonowania, inne niż
do gier, Książki, Podręczniki [książki], 28 Gry, Gry planszowe,
Gry towarzyskie, Karty do gry, Karty na wymianę [gry karciane], Kości do gry.
(210)
(731)
(540)
(540)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.23,
26.03.01
(510), (511) 35 Doradztwo handlowe i gospodarcze, Doradztwo w zakresie w zakresie organizowania, zarządzania
i prowadzenia działalności gospodarczej, Opracowywanie
strategii przedsiębiorstw, Usługi konsultacyjne i doradcze
w dziedzinie strategii biznesowej, Doradztwo biznesowe, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, Doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej,
Doradztwo i usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Usługi
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Ekspertyzy
i prognozy ekonomiczne, Badania dotyczące działalności
gospodarczej, Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, Audyt sprawozdań finansowych, Audyt działalności
gospodarczej, Audyt przedsiębiorstw, Audyt finansowy,
Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Doradztwo księgowe w zakresie podatków, Doradztwo podatkowe w zakresie rachunkowości, Usługi konsultingowe księgowości
podatkowej, 36 Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, Zarządzanie ryzykiem finansowym, Usługi
w zakresie badań i analiz finansowych, Wyceny finanso-

Nr ZT20/2021

527512
(220) 2021 04 09
LISOWSKI MICHAŁ, Poznań
(znak słowno-graficzny)
BLACK MONK

(531)

(531)

27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.24, 21.01.09,
26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.21
(510), (511) 16 Karty, Karty do kolekcjonowania, inne niż
do gier, Książki, Podręczniki [książki], 28 Gry, Gry planszowe,
Gry towarzyskie, Karty do gry, Karty na wymianę [gry karciane], Kości do gry.
527525
(220) 2021 04 14
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
W OLSZTYNIE, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT20/2021
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(540) DELMFer study project
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(540) BJÖRN

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 01.01.01,
01.01.02, 01.01.10
(510), (511) 42 Badania naukowe, Badania i analizy naukowe,
Badania naukowe do celów medycznych, 44 Poradnictwo
dietetyczne, Usługi doradcze związane z dietą, Profesjonalne
doradztwo związane z dietą.

(210) 527530
(220) 2021 04 14
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) ACIDOLAC
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki
sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, Suplementy
diety dla ludzi.
527531
(220) 2021 04 12
77 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) URUS

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 03.01.14, 03.01.20, 03.01.24,
03.01.26, 26.03.04, 26.03.16, 26.03.19, 26.04.04,
26.04.09, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.10, 26.01.11, 26.01.15,
26.01.18, 26.01.20
(510), (511) 34 Tytoń, Ustniki papierosów, Filtry do papierosów, Bloczki bibułki papierosowej, Cygara, Ustniki do cygar, Papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, Papierosy, Kieszonkowe przyrządy
do skręcania papierosów, Cygaretki, Środki aromatyzujące
do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, Środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż
olejki eteryczne, Pojemniki na tytoń, Humidory, Papierosy
elektroniczne, Waporyzatory dla palaczy do stosowania
doustnego.
527534
(220) 2021 04 12
77 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Maverick NATURAL MINT
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 03.04.04, 03.04.13, 03.04.24,
26.04.04, 26.04.09, 26.03.04, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.10, 26.01.11, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.20
(510), (511) 34 Tytoń, Ustniki papierosów, Filtry do papierosów, Bloczki bibułki papierosowej, Cygara, Ustniki do cygar,
Papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, Papierosy, Kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, Cygaretki, Środki aromatyzujące do tytoniu, inne
niż olejki eteryczne, Środki aromatyzujące do stosowania
w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, Pojemniki na tytoń, Humidory, Papierosy elektroniczne, Waporyzatory dla palaczy do stosowania doustnego.
527533
(220) 2021 04 12
77 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16,
26.01.18, 26.01.20, 06.01.01, 06.01.02
(510), (511) 34 Tytoń, Ustniki papierosów, Filtry do papierosów, Bloczki bibułki papierosowej, Cygara, Ustniki do cygar,
Papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, Papierosy, Kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, Cygaretki, Środki aromatyzujące do tytoniu, inne
niż olejki eteryczne, Środki aromatyzujące do stosowania
w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, Pojemniki na tytoń, Humidory, Papierosy elektroniczne, Waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego.
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527538
(220) 2021 04 12
TOVILDO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENEMY OF THE STATE

(210)
(731)

Nr ZT20/2021

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
27.05.23, 09.07.01, 09.07.22
(510), (511) 41 Edukacja, Szkolenia edukacyjne, Warsztaty
w celach edukacyjnych, Usługi edukacyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

527563
(220) 2021 04 14
PŁOMIŃSKI DANIEL, Węgrzce Wielkie
(znak słowno-graficzny)
CENTRUM MEDYCZNE ORTHO PLUS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.03
(510), (511) 28 Gry i zabawki, Artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, Ozdoby choinkowe,
35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej, Administrowanie działalności gospodarczej, Prace biurowe, 42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie,
Przemysłowa analiza i usługi badawcze, Projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania.
527551
(220) 2021 04 14
FOOD MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustanów
(540) (znak słowny)
(540) Stella
(510), (511) 30 Aromaty kawowe, Cykoria do stosowania
jako substytut kawy, Cykoria i mieszanki zawierające cykorię,
do wykorzystania jako substytuty kawy, Cykoria [substytut
kawy], Ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty kawy,
Ekstrakty kawy słodowej, Ekstrakty z cykorii do stosowania
jako substytuty kawy, Ekstrakty z kawy, Ekstrakty z kawy
do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych,
Jęczmień do użytku jako substytut kawy, Kawa bezkofeinowa, Kawa liofilizowana, Kawa mielona, Kawa słodowa, Kawa
rozpuszczalna, Kawa [palona, w proszku, granulowana lub
w napojach], Mieszaniny cykorii do stosowania jako substytuty kawy, Mieszanki kawy i cykorii, Mieszanki kawy i słodu,
Mieszanki kawy słodowej i kawy, Mieszanki kawy słodowej
i kakao, Mieszanki wyciągów z kawy słodowej i kawy, Napary, inne niż do celów leczniczych, Napary nie dla celów
medycznych, Napoje na bazie substytutów kawy, Napoje
składające się głównie z kawy, Napoje sporządzane z kawy,
Prażona herbata jęczmienna (mugi-cha), Prażony jęczmień
i słód do użytku jako substytut kawy, Preparaty do sporządzania napojów [na bazie kawy], Preparaty roślinne zastępujące kawę, Preparaty z cykorii do stosowania jako substytuty
kawy, Substytut kawy na bazie cykorii, Substytuty kawy i herbaty, Substytuty kawy [na bazie zbóż lub cykorii], Substytuty
kawy na bazie warzyw, Substytuty kawy [sztuczna kawa lub
preparaty roślinne zastępujące kawę], Torebki z kawą.
(210)
(731)

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

527562
(220) 2021 04 14
OSKA PAWEŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
CN COLLEGIUM NOVUM

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.16, 24.13.25, 02.09.22
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Rehabilitacja fizyczna.
(210) 527564
(220) 2021 04 15
(731) BRZEZIŃSKI KRZYSZTOF, Tomaszów Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) tohver
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży w formie stacjonarnej,
on-line oraz za pośrednictwem środków komunikowania się
na odległość - komputerów (jednostek centralnych), monitorów komputerowych, laptopów, serwerów, macierzy dyskowych, urządzeń sieciowych - mianowicie: routery, WI-FI
access pointy, switch, akcesoriów komputerowych - mianowicie: klawiatur, myszek, zewnętrznych dysków, pendrive’ów oraz akcesoriów komputerowych, mianowicie: dysków
twardych, pamięć ram, obudowy, zasilaczy płyt głównych,
42 Usługi aktualizacji oprogramowania komputerowego,
Usługi analizy systemów komputerowych, Hosting i administracja serwerów, Zarządzane serwerami, Usługi wynajmu serwerów, Zdalne administrowanie serwerem, Hosting
serwerów i oprogramowania kontroli dostępu jaki usługi
(ACaaA, Access Control as service), Wynajem przestrzeni
pamięciowej na serwerach, Hosting stron internetowych
na rzecz osób trzecich, Opracowywanie sieci komputerowych, Usługi konfiguracji i naprawy sieci komputerowych,
Usługi w zakresie sieci komputerowych, Integracja systemów
i sieci komputerowych, Usługi doradcze w zakresie sieci
komputerowych, Usługi chmury obliczeniowej (icloud), Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, Usługi przechowywania danych elektronicznych, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie
systemów komputerowych, Hosting stron internetowych,
Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, Opracowywanie oprogramowania w ramach
publikacji oprogramowania, Oprogramowanie jako usługa
[SaaS], Usługi programowanie komputerów, Usługi instalacji
oprogramowania komputerowego, Usługi konserwacji oprogramowania komputerowego, Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Digitalizacja dokumentów
[skanowanie], Konwersja programów komputerowych i da-
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nych, inna niż konwersja fizyczna, Usługi odzyskiwania danych komputerowych, Usługi monitoringu systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania awarii lub
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa
danych, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, technologii komputerowej i telekomunikacyjnej, Usługi doradztwa
informatycznego, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy
sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Usługi graficzne, Usługi szyfrowania
danych, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej,
Usługi audytu informatycznego, audytu bezpieczeństwa, Instalacja systemów i programów komputerowych, Wynajem
sprzętu do przetwarzania danych, Wynajmowanie serwerów
WWW, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
Usługi projektowania wizytówek.
(210) 527565
(220) 2021 04 15
(731) BRZEZIŃSKI KRZYSZTOF, Tomaszów Mazowiecki
(540) (znak graficzny)
(540)

tyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, Opracowywanie oprogramowania w ramach
publikacji oprogramowania, Oprogramowanie jako usługa
[SaaS], Usługi programowania komputerów, Usługi instalacji
oprogramowania komputerowego, Usługi konserwacji oprogramowania komputerowego, Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Digitalizacja dokumentów
[skanowanie], Konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, Usługi odzyskiwania danych komputerowych, Usługi monitoringu systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania awarii lub
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa
danych, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, technologii komputerowej i telekomunikacyjnej, Usługi doradztwa
informatycznego, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy
sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Usługi graficzne, Usługi szyfrowania
danych, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej,
Usługi audytu informatycznego, audytu bezpieczeństwa, Instalacja systemów i programów komputerowych, Wynajem
sprzętu do przetwarzania danych, Wynajmowanie serwerów
WWW, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
Usługi projektowania wizytówek.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 26.01.04, 26.01.10, 26.11.03
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży w formie stacjonarnej, on-line oraz za pośrednictwem środków komunikowania się
na odległość- komputerów (jednostek centralnych), monitorów komputerowych, laptopów, serwerów, macierzy dyskowych, urządzeń sieciowych - mianowicie: routery, WI-FI
access pointy, switch, akcesoriów komputerowych - mianowicie: klawiatur, myszek, zewnętrznych dysków, pendrive’ów oraz akcesoriów komputerowych, mianowicie: dysków
twardych, pamięć ram, obudowy, zasilaczy płyt głównych,
42 Usługi aktualizacji oprogramowania komputerowego,
Usługi analizy systemów komputerowych, Hosting i administracja serwerów, Zarządzane serwerami, Usługi wynajmu serwerów, Zdalne administrowanie serwerem, Hosting
serwerów i oprogramowania kontroli dostępu jaki usługi
(ACaaA, Access Control as service), Wynajem przestrzeni
pamięciowej na serwerach, Hosting stron internetowych
na rzecz osób trzecich, Opracowywanie sieci komputerowych, Usługi konfiguracji i naprawy sieci komputerowych,
Usługi w zakresie sieci komputerowych, Integracja systemów
i sieci komputerowych, Usługi doradcze w zakresie sieci
komputerowych, Usługi chmury obliczeniowej (icloud), Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, Usługi przechowywania danych elektronicznych, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie
systemów komputerowych, Hosting stron internetowych,
Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informa-
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527566
(220) 2021 04 15
GABRYŚ ZBIGNIEW TECHNIQ, Skawina
(znak słowno-graficzny)
TECHNIQ.PL BUDUJEMY SOLIDNIE!

(531) 07.03.11, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Przetwarzanie danych do celów administracyjnych, Rachunkowość, Księgowość, Gromadzenie informacji związanych z reklamą, Reklama i marketing, Analiza
marketingowa nieruchomości, Aukcje nieruchomości, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, Reklamowanie
nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Sprzedaż
aukcyjna nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Usługi w zakresie badań i analiz rynkowych,
Usługi w zakresie sprawozdań rynkowych, Usługi w zakresie
wywiadu rynkowego, 36 Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, Doradztwo finansowe związane
z inwestowaniem w nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Doradztwo związane z kredytami hipotecznymi
na nieruchomości mieszkaniowe, Dostarczanie informacji
dotyczących nieruchomości, Dzierżawa nieruchomości
posiadanych na własność, Dzierżawa nieruchomości [tylko
nieruchomości], Finansowanie nieruchomości, Finansowe
zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, Inwestowanie kapitału w nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Ocena
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i wycena nieruchomości, Organizacja najmu nieruchomości
handlowych, Organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości,
Organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), Planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Pomoc w zakupie
nieruchomości, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących
nieruchomości, Finansowanie projektów deweloperskich,
37 Budownictwo, Budowa nieruchomości [budownictwo],
Budownictwo mieszkaniowe, Doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego i budynków, Nadzór nad remontami budynków, Remont nieruchomości, Remontowanie budynków, Usługi doradcze dotyczące remontów budynków,
Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Konserwacja i naprawa budynków, Konserwacja i naprawa części i akcesoriów
budynków, 42 Badania w dziedzinie budownictwa, Opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa,
Usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych,
Usługi projektowe związane z nieruchomościami, Doradztwo w dziedzinie projektowania architektonicznego, Doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, Dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania
architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej,
Projektowanie architektoniczne, Profesjonalne doradztwo
w zakresie architektury, Przygotowywanie projektu architektonicznego, Sporządzanie raportów dotyczących architektury, Usługi architektoniczne, Pomiary geodezyjne, Projektowanie pomiarów geodezyjnych, Usługi w zakresie miernictwa
geodezyjnego, Usługi kartograficzne, Badania geologiczne,
Doradztwo związane z pomiarami geologicznymi, Poszukiwania geologiczne [ekspertyzy, pomiary], 44 Projektowanie
krajobrazów, Projektowanie ogrodów i krajobrazów, Pielęgnacja trawników, Ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu,
Ogrodnictwo krajobrazowe, Usługi ogrodnicze, Usługi pielęgnacji ogródków.
(210)
(731)
(540)
(540)

527567
(220) 2021 04 15
JARNUTOWSKI MARIUSZ LEDLUX, Zambrów
(znak słowno-graficzny)
LEDLUX

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 Żarówki oświetleniowe, Żarówki oświetleniowe LED, Żarówki kierunkowskazów, Żarówki i akcesoria
do nich, Żarówki halogenowe, Żarówki fluorescencyjne,
Żarówki do reflektorów przednich, Żarówki do przyrządów
optycznych, Ekrany do regulowania światła, Ekrany do nakierowywania światła, Elektryczne instalacje oświetleniowe,
Elementy oświetleniowe, Elementy oświetleniowej instalacji
elektrycznej, Filtry do urządzeń oświetleniowych, Halogenowe architektoniczne instalacje oświetleniowe, Iluminatory światłowodowe, Instalacje oświetleniowe, Instalacje
oświetlenia żarowego, Instalacje oświetlenia awaryjnego,
Lampy awaryjne, Lampy bezpieczeństwa, Kolumny rektyfikacyjne, Kolorowe światełka do dekoracji świątecznych,
Lampki samochodowe [do map], Lampy do bezpiecznego
oświetlenia, Lampy LED, Lampy (urządzenia oświetleniowe),
Latarki, Listwy świetlne, Lampy luminescencyjne oświetle-

Nr ZT20/2021

niowe, Miniaturowe żarówki oświetleniowe, Mobilne wieże
oświetleniowe, Oprawki do lamp, Oprawy oświetleniowe,
Oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, Osprzęt do żarówek, Osprzęt oświetleniowy, Oświetlacze podczerwieni,
Oświetlenie awaryjne, Oświetlenie bezpieczeństwa obsługiwane przez fotokomórki, Oświetlenie bezpieczeństwa,
Oświetlenie elektryczne, Oświetlenie ogrodowe, Oświetlenie sufitowe, Oświetlenie wystawowe, Oświetlenie zewnętrzne, Panele [płyty] oświetleniowe, Reflektory, Rzutniki
światła, Światła do instalacji na zewnątrz, Światła kontrolne,
Światłowodowe instalacje oświetleniowe, Transformatory oświetleniowe, Urządzenia do oświetlania za pomocą
diod elektroluminescencyjnych [LED], Wyposażenie oświetleniowe, Zespoły świetlne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z oświetleniem.
527568
(220) 2021 04 15
SZWARC KAROLINA, SZWARC WOJCIECH INVILLA
NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA CYWILNA, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RIVA HOUSE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Wynajem nieruchomości, Timesharing nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Administrowanie nieruchomościami, Organizowanie
wynajmu nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości,
Zarządzanie portfelem nieruchomości, Usługi nabywania
nieruchomości, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami,
Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Zarządzanie
inwestycjami w nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące
nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Organizowanie ograniczonej własności nieruchomości,
Ocena i wycena nieruchomości, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, Organizowanie finansowania zakupu
nieruchomości, Doradztwo w sprawach finansowych, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości,
Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, Usługi badawcze dotyczące
nabywania nieruchomości, Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Usługi agencji pośrednictwa
nieruchomości mieszkaniowych, Usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, Agencje pośrednictwa w handlu
nieruchomościami, Usługi w zakresie odnawiania dzierżawy
nieruchomości, Dostarczanie nieruchomości na rzecz osób
trzecich, Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich,
Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie
udziałów finansowych w nieruchomościach, Usługi agencji
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nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, Doradztwo
związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, Usługi zarządzania nieruchomościami związane
z lokalami biurowymi, Usługi agencji w zakresie sprzedaży
nieruchomości za prowizję, Usługi agencji nieruchomości
dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji
nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw,
Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości
za pośrednictwem Internetu, Usługi zarządzania majątkiem
nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Usługi wykazów nieruchomości związanych z wynajmem
domów i mieszkań, Usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi agencji nieruchomości
związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi zarządzania
nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości,
37 Usługi budowlane, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa
budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków
na zamówienie, Budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, Budowa części budynków, Budowa
domów, Budowa domów na zamówienie, Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych,
Budowa nieruchomości przemysłowych, Budowanie domów,
Budowanie nieruchomości, Budownictwo, Nadzór nad robotami budowlanymi, Remont nieruchomości, Remontowanie
budynków, Renowacja budynków, Stawianie fundamentów,
Stawianie ogrodzeń zabezpieczających, Usługi budowlane
i konstrukcyjne, Usługi budowlane i naprawy budynków, Usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu,
Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Usługi
budowlane w zakresie stawiania budynków, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, Usługi doradcze
dotyczące remontów budynków, Usługi doradcze dotyczące
renowacji budynków, Usługi doradcze dotyczące renowacji
nieruchomości, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące
budownictwa, Usługi doradcze w zakresie budowania, Usługi
doradztwa w zakresie budowy budynków, Usługi generalnych
wykonawców budowlanych, Usługi informacyjne w zakresie
konstrukcji budynków, Usługi odnawiania budynków, Usługi
w zakresie remontów budynków, Wznoszenie budynków i innych konstrukcji, Wznoszenie budynków prefabrykowanych,
Wznoszenie obszarów mieszkalnych, Wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, Zarządzanie projektami
budowlanymi na terenie budowy, Zarządzanie projektami
na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków,
Zarządzanie projektem budowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

527569
(220) 2021 04 15
SICIŃSKA AGNIESZKA IMPLANTY ZĘBÓW, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
IMPLANTY W 1 DZIEŃ
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(531)

02.09.10, 26.01.01, 26.01.14, 26.11.08, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.13
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Konsultacje medyczne, Badania medyczne, Kliniki medyczne, Poradnictwo medyczne,
Zapewnianie leczenia medycznego, Organizowanie leczenia
medycznego, Usługi oceny medycznej, Udzielanie informacji
medycznej, Usługi obrazowania medycznego, Usługi dentystyczne, Konsultacje dentystyczne, Usługi kliniki dentystycznej,
Pomoc stomatologiczna, Stomatologia kosmetyczna, Stomatologia z sedacją, Doradztwo związane ze stomatologią, Udzielanie informacji na temat stomatologii, Wstawianie kamieni
szlachetnych do protez dentystycznych, Usługi ortodontyczne,
Usługi asystenta dentysty, Usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, Wstawianie implantów zębowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

527570
(220) 2021 04 15
SICIŃSKA AGNIESZKA IMPLANTY ZĘBÓW, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
IMPLANTY W JEDEN DZIEŃ

(531) 02.09.10, 26.01.01, 26.01.14, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Konsultacje medyczne, Badania medyczne, Kliniki medyczne, Poradnictwo medyczne,
Zapewnianie leczenia medycznego, Organizowanie leczenia
medycznego, Usługi oceny medycznej, Udzielanie informacji
medycznej, Usługi obrazowania medycznego, Usługi dentystyczne, Konsultacje dentystyczne, Usługi kliniki dentystycznej,
Pomoc stomatologiczna, Stomatologia kosmetyczna, Stomatologia z sedacją, Doradztwo związane ze stomatologią, Udzielanie informacji na temat stomatologii, Wstawianie kamieni
szlachetnych do protez dentystycznych, Usługi ortodontyczne,
Usługi asystenta dentysty, Usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, Wstawianie implantów zębowych.
527573
(220) 2021 04 13
M&P PAVLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Marki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAVLINÓWKA NALEWSKA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 02.01.05
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
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527574
(220) 2021 04 15
KLIMCZAK BOGDAN CUKIERNICTWO I SKLEP
CONTINENT, Wieluń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W STARYM RYNKU
(210)
(731)

(531)

01.15.11, 11.03.04, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.13, 26.01.16,
26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Catering w kafeteriach szybkiej obsługi, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), Usługi cateringu specjalizującego
się w ręcznym krojeniu szynki podczas targów, degustacji
i imprez publicznych, Usługi cateringu zewnętrznego, Restauracje oferujące dania na wynos, Oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, Usługi barów i restauracji, Usługi barów kawowych, Kawiarnia.
527576
(220) 2021 04 13
DOMEK PAWEŁ PPUH GORVITA MGR PAWEŁ DOMEK,
Szczawa
(540) (znak słowny)
(540) AURIX
(510), (511) 3 Preparaty w aerozolu do higieny uszu, Olejki
eteryczne, Preparaty w aerozolu do pielęgnacji uszu.

(210)
(731)

527582
(220) 2021 04 15
IZEN LABS SOSNOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zielona
(540) (znak słowny)
(540) LIMFO
(510), (511) 5 Herbaty ziołowe do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych, napoje będące dodatkami dietetycznymi w postaci napojów witaminowych i mineralnych, nalewki i napary roślinne do celów leczniczych,
napary lecznicze, napoje lecznicze, preparaty witaminowe,
suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, syropy do celów
farmaceutycznych, zioła lecznicze.

Nr ZT20/2021

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Preparaty chemiczne do przepłukiwania grzejników, Preparaty do usuwania kamienia kotłowego, Preparaty chemiczne do kondensacji, Preparaty chłodnicze, Preparaty do usuwania kamienia kotłowego, inne niż do użytku
domowego, Preparaty do usuwania powłok osadowych,
Środki zmiękczające wodę, Środki zmiękczające do celów
przesyłowych, Środki chemiczne dla przemysłu, 3 Preparaty
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących (przybory toaletowe), Preparaty do prania chemicznego, Preparaty
do udrażniania rur, Preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowego, Środki czyszczące
do celów gospodarstwa domowego, Preparaty chemiczne
do czyszczenia do użytku domowego, 40 Uzdatnianie wody
(oczyszczanie wody), 42 Badania naukowe, Usługi chemiczne, Badania chemiczne, Badania technologiczne.
(210) 527585
(220) 2021 04 13
(731) SZADKOWSKA MAJKA, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) PRACUDOWNIA
(510), (511) 44 Aromaterapia, Chiropraktyka (Nastawianie
kręgosłupa), Depilacja woskiem, Fizjoterapia, Łaźnie tureckie,
Masaż, Manicure, Ośrodki zdrowia, Placówki rekonwalescencji, Pomoc medyczna, Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, Salony piękności, Sanatoria (Usługi-), Terapia
z udziałem zwierząt (zooterapia), Usługi doradcze w zakresie
zdrowia, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi medycyny alternatywnej, Usługi medyczne, Usługi saun, Usługi solariów,
Usługi terapeutyczne.
527588
(220) 2021 04 13
DROPLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) d droplabs
(210)
(731)

(210)
(731)

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

527584
(220) 2021 04 13
GOLLENT EDWARD, Olsztyn
(znak słowno-graficzny)
IITE Instytut Innowacji Technologii i Ekologii

(531) 01.15.15, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 Oprogramowanie służące do automatycznej
rezerwacji biletów, Systemy rezerwacyjne, Oprogramowanie
komputerowe służące przetwarzaniu rezerwacji, w szczególności na wydarzenia sportowe, kulturalne, rekreacyjne,
rozrywkowe. koncerty muzyczne. spektakle teatralne i widowiska, Urządzenia służące przetwarzaniu rezerwacji, w szczególności na wydarzenia sportowe, kulturalne, rekreacyjne,
rozrywkowe, koncerty muzyczne, spektakle teatralne i widowiska, Oprogramowanie przeznaczone do systemów kasowych, Oprogramowanie do użytku w branży handlu elektronicznego i handlu detalicznego pozwalające zarządzać działalnością gospodarczą za pośrednictwem sieci komputerowej, Oprogramowanie służące do zarządzania łańcuchem
dostaw, Oprogramowanie służące do śledzenia wyników
sprzedaży, Oprogramowanie służące do sprzedaży za pomocą dropshippingu, Oprogramowanie służące do zarządzania
zapasami magazynowymi, Oprogramowanie przeznaczone
do handlu elektronicznego, Oprogramowanie przeznaczone do usług reklamy i marketingu, Oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, 35 Promocja,
reklama i marketing stron internetowych on-line, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Udostępnianie stron internetowych i platform

Nr ZT20/2021
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internetowych obejmujących dziedzinę elektronicznego
handlu, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Administrowanie sprzedażą, Usługi zarządzania sprzedażą, Informacje na temat
metod sprzedaży, Konsultacje w zakresie technik sprzedaży
i programów sprzedaży, Doradztwo w zakresie promocji
sprzedaży, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, Informacje
na temat sprzedaży produktów, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi w zakresie analizy rynków dotyczące
sprzedaży towarów, Wsparcie w zarządzaniu biznesowym
w dziedzinie handlu elektronicznego, Promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, Przygotowywanie
dokumentacji w zakresie usług rezerwacyjnych oraz usług
handlu elektronicznego. w szczególności powiadomień, potwierdzeń, pokwitowań o rezerwacji oraz o zawarciu umów,
Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych,
41 Informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, Usługi informacyjne dotyczące biletów na imprezy w zakresie sportów elektronicznych, Usługi informacyjne w zakresie biletów
na wydarzenia sportowe, Usługi informacyjne w zakresie
biletów na widowiska, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji
miejsc na wydarzenia rozrywkowe, Usługi rezerwacji biletów
i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji
miejsc na koncerty muzyczne, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na spektakle teatralne, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji i przedsprzedaży biletów na imprezy
w zakresie sportów elektronicznych, 42 Doradztwo w dziedzinie integracji systemów komputerowych, Usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, Integracja systemów i sieci komputerowych, Usługi doradcze i informacyjne
związane z integracją systemów komputerowych, Hosting,
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie dostosowywania oprogramowania komputerowego do potrzeb klienta,
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Instalacja
i utrzymanie programów komputerowych, Projektowanie
oprogramowania komputerowego, Inżynieria oprogramowania, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting
aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób
trzecich, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące wypożyczania oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze
związane z oprogramowaniem używanym w obszarze handlu elektronicznego, Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści
audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, Programowanie oprogramowania do platform handlu elektronicznego,
Tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, Konserwacja oprogramowania używanego w obszarze
handlu elektronicznego, Doradztwo związane z tworzeniem
i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, Oprogramowanie służące do projektowania stron
internetowych do handlu elektronicznego w celu sprzedaży
towarów i usług, Projektowanie, tworzenie, hosting i konserwacja sklepów on-line, Usługi dostawców aplikacji w zakresie handlu elektronicznego, Oprogramowanie jako usługa
w zakresie stron internetowych do handlu elektronicznego,
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Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych do handlu
elektronicznego, Konsultacje w zakresie projektowania stron
internetowych do handlu elektronicznego, Hosting stron
internetowych do handlu elektronicznego, Konsultacje dotyczące oprogramowania komputerowego do handlu elektronicznego.
527589
(220) 2021 04 13
DROPLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) DROPLABS
(510), (511) 9 Oprogramowanie służące do automatycznej
rezerwacji biletów, Systemy rezerwacyjne, Oprogramowanie
komputerowe służące przetwarzaniu rezerwacji, w szczególności na wydarzenia sportowe, kulturalne, rekreacyjne,
rozrywkowe. koncerty muzyczne. spektakle teatralne i widowiska, Urządzenia służące przetwarzaniu rezerwacji, w szczególności na wydarzenia sportowe, kulturalne, rekreacyjne,
rozrywkowe, koncerty muzyczne, spektakle teatralne i widowiska, Oprogramowanie przeznaczone do systemów kasowych, Oprogramowanie do użytku w branży handlu elektronicznego i handlu detalicznego pozwalające zarządzać działalnością gospodarczą za pośrednictwem sieci komputerowej, Oprogramowanie służące do zarządzania łańcuchem
dostaw, Oprogramowanie służące do śledzenia wyników
sprzedaży, Oprogramowanie służące do sprzedaży za pomocą dropshippingu, Oprogramowanie służące do zarządzania
zapasami magazynowymi, Oprogramowanie przeznaczone
do handlu elektronicznego, Oprogramowanie przeznaczone do usług reklamy i marketingu, Oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, 35 Promocja,
reklama i marketing stron internetowych on-line, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Udostępnianie stron internetowych i platform
internetowych obejmujących dziedzinę elektronicznego
handlu, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Administrowanie sprzedażą, Usługi zarządzania sprzedażą, Informacje na temat
metod sprzedaży, Konsultacje w zakresie technik sprzedaży
i programów sprzedaży, Doradztwo w zakresie promocji
sprzedaży, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, Informacje
na temat sprzedaży produktów, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi w zakresie analizy rynków dotyczące
sprzedaży towarów, Wsparcie w zarządzaniu biznesowym
w dziedzinie handlu elektronicznego, Promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, Przygotowywanie
dokumentacji w zakresie usług rezerwacyjnych oraz usług
handlu elektronicznego. w szczególności powiadomień, potwierdzeń, pokwitowań o rezerwacji oraz o zawarciu umów,
Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych,
41 Informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, Usługi informacyjne dotyczące biletów na imprezy w zakresie sportów elektronicznych, Usługi informacyjne w zakresie biletów
na wydarzenia sportowe, Usługi informacyjne w zakresie
biletów na widowiska, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji
miejsc na wydarzenia rozrywkowe, Usługi rezerwacji biletów
i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji
miejsc na koncerty muzyczne, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na spektakle teatralne, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i spor(210)
(731)
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towe, Usługi rezerwacji i przedsprzedaży biletów na imprezy
w zakresie sportów elektronicznych, 42 Doradztwo w dziedzinie integracji systemów komputerowych, Usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, Integracja systemów i sieci komputerowych, Usługi doradcze i informacyjne
związane z integracją systemów komputerowych, Hosting,
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie dostosowywania oprogramowania komputerowego do potrzeb klienta,
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Instalacja
i utrzymanie programów komputerowych, Projektowanie
oprogramowania komputerowego, Inżynieria oprogramowania, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting
aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób
trzecich, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące wypożyczania oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze
związane z oprogramowaniem używanym w obszarze handlu elektronicznego, Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści
audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, Programowanie oprogramowania do platform handlu elektronicznego,
Tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, Konserwacja oprogramowania używanego w obszarze
handlu elektronicznego, Doradztwo związane z tworzeniem
i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, Oprogramowanie służące do projektowania stron
internetowych do handlu elektronicznego w celu sprzedaży
towarów i usług, Projektowanie, tworzenie, hosting i konserwacja sklepów on-line, Usługi dostawców aplikacji w zakresie handlu elektronicznego, Oprogramowanie jako usługa
w zakresie stron internetowych do handlu elektronicznego,
Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych do handlu
elektronicznego, Konsultacje w zakresie projektowania stron
internetowych do handlu elektronicznego, Hosting stron
internetowych do handlu elektronicznego, Konsultacje dotyczące oprogramowania komputerowego do handlu elektronicznego.
(210) 527593
(220) 2021 04 15
(731) HUANG JIANMIN, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) megatto
(510), (511) 4 Energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, 7 Maszyny, obrabiarki oraz narzędzia i urządzenia o napędzie elektrycznym, do mocowania i łączenia, 9 Aparatura,
urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, 12 Pojazdy
i środki transportu.
527595
(220) 2021 04 15
KOŚCIELNIAK JANUSZ ZAKŁADY METALOWE
SZUKONAJ, Świebodzice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLT 3

(210)
(731)

Nr ZT20/2021

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Gazowe palniki do lutowania, Lutownice elektryczne, Lutlampy [palniki do lutowania], Przyrządy do lutowania gazowego, Palniki gazowe do lutowania, Urządzenia
do lutowania [gazowe].
527597
(220) 2021 04 15
GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SejfoMAT
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 6 Elementy tłoczone metalowe, Kasy pancerne, Kasy pancerne (Metalowe -), Kasy pancerne [metalowe
lub niemetalowe], Kasy pancerne [sejfy], Kasy pancerne
z metalu, Metalowe kasy pancerne (kasetki na pieniądze),
Metalowe kasy pancerne (sejfy), Metalowe szafki ognioodporne [kasy pancerne], Skarbce i kasy pancerne, Sejfy,
Sejfy, elektroniczne, Sejfy elektroniczne, Sejfy metalowe,
Sejfy na broń, Skarbce i sejfy, z metalu, Metalowe skarbce
(sejfy), Metalowe sejfy ognioodporne, Metalowe skrzynki
pancerne, Bezpieczne szafy metalowe na broń, bezpieczne metalowe szafy na dokumenty i nośniki danych, bezpieczne szafy metalowe na materiały niebezpieczne, Metalowe zamki cylindryczne, Metalowe zamki do drzwi, Metalowe zamki szyfrowe z kombinacją liter, Zamki i klucze,
z metalu, 9 Alarmy antywłamaniowe, Alarmy bezpieczeństwa, Alarmy pożarowe, Alarmy zabezpieczające przed
kradzieżą [inne niż do pojazdów], Alarmy zapobiegające
kradzieży [inne niż do pojazdów], Elektryczne i elektroniczne alarmy antywłamaniowe, Elektroniczne alarmy
antywłamaniowe, 36 Usługi depozytów sejfowych, Wypożyczanie bankomatów, 37 Instalowanie, konserwacja
i naprawa alarmów, zamków i kas pancernych, 45 Usługi
w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób
i mienia, Wypożyczanie sejfów, Wypożyczanie sprzętu
bezpieczeństwa, Wypożyczanie urządzeń alarmowych,
Wypożyczanie skrytek, kas pancernych, bezpiecznych kasetek, bezpiecznych metalowych szaf, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa.
527600
(220) 2021 04 15
GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SejfoMAT

(210)
(731)

Nr ZT20/2021
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(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 6 Elementy tłoczone metalowe, Kasy pancerne,
Kasy pancerne (Metalowe -), Kasy pancerne [metalowe lub
niemetalowe], Kasy pancerne [sejfy], Kasy pancerne z metalu, Metalowe kasy pancerne (kasetki na pieniądze), Metalowe kasy pancerne (sejfy), Metalowe szafki ognioodporne
[kasy pancerne], Skarbce i kasy pancerne, Sejfy, Sejfy, elektroniczne, Sejfy elektroniczne, Sejfy metalowe, Sejfy na broń,
Skarbce i sejfy, z metalu, Metalowe skarbce (sejfy), Metalowe
sejfy ognioodporne, Metalowe skrzynki pancerne, Metalowe
zamki cylindryczne, Metalowe zamki do drzwi, Zamki i klucze, z metalu, Metalowe zamki szyfrowe z kombinacją liter,
Bezpieczne szafy metalowe na broń, bezpieczne metalowe
szafy na dokumenty i nośniki danych, bezpieczne szafy metalowe na materiały niebezpieczne, 9 Alarmy antywłamaniowe, Alarmy bezpieczeństwa, Alarmy pożarowe, Alarmy
zabezpieczające przed kradzieżą [inne niż do pojazdów],
Alarmy zapobiegające kradzieży [inne niż do pojazdów],
Elektryczne i elektroniczne alarmy antywłamaniowe, Elektroniczne alarmy antywłamaniowe, 36 Usługi depozytów
sejfowych, Wypożyczanie bankomatów, 37 Instalowanie,
konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas pancernych,
45 Usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, Wypożyczanie sejfów, Wypożyczanie sprzętu
bezpieczeństwa, Wypożyczanie urządzeń alarmowych, Wypożyczanie skrytek, kas pancernych, bezpiecznych kasetek,
bezpiecznych metalowych szaf, doradztwo w sprawach
bezpieczeństwa.
(210) 527603
(220) 2021 04 15
(731) LAYER GRZEGORZ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) PLAC NA GLANC
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja,
rozrywka i sport, 42 Usługi w zakresie projektowania, Usługi
projektowania, Usługi naukowe i technologiczne, Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, 44 Usługi
w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa.
(210) 527611
(220) 2021 04 15
(731) WIERZCHOŃ PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) All Stars Gymnastics
(510), (511) 25 Obuwie, Odzież, Nakrycia głowy, 41 Instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, Usługi sportowe
i w zakresie fitnessu, Usługi edukacyjne i instruktażowe,
Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Usługi w zakresie
treningu fizycznego, Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Usługi treningowe w zakresie aerobiku, Udostępnianie
obiektów i sprzętu treningowego, Usługi trenera osobistego
[trening sprawności fizycznej], Usługi w zakresie treningu
sprawności fizycznej, Usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, Usługi siłowni związane z treningiem siłowym,
Udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego,
Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Kultura fizyczna, Udzielanie informacji związanych z treningiem
fizycznym i gimnastyką za pośrednictwem strony internetowej, Udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness
i gimnastyki za pomocą portalu on-line, Nauka gimnastyki.
527612
(220) 2021 04 15
SONRISO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) ZILI CLINIC

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 27.05.21, 26.13.25
(510), (511) 44 Usługi medyczne.
(210) 527613
(220) 2021 04 15
(731) KOWALSKA ANETA, Dąbrówka
(540) (znak słowny)
(540) piapimo
(510), (511) 20 Meble, Meble dla dzieci, Poduszki do karmienia
niemowląt, Poduszki dekoracyjne, Krzesełka do karmienia dzieci,
Łóżeczka dziecięce, Leżaki dla dzieci, Maty edukacyjne dla dzieci, Łóżeczka dla niemowląt, Konstrukcje wiklinowe do łóżeczek
dla niemowląt, Kojce dla dzieci, Maty do kojców dla dzieci, Kołyski, Chodziki dla dzieci, Osprzęt drewniany do mebli, Parawany
[meble], Skrzynki na zabawki, Poduszki i jaśki, Zagłówki, Wałki
jako poduszki, Materace, Materace do łóżeczek dla niemowląt,
Materace do łóżeczek dziecięcych, Karimaty, Maty do kojców
dziecięcych, Maty dla dzieci do spania, Maty do przewijania
niemowląt, Regulowane foteliki nosidełka, Torby-nosidełka niemowlęce, 24 Tekstylia, Maty tekstylne na stół, Pościel, Prześcieradła, Śpiworki dla niemowląt, Śpiworki dla dzieci, Kołdry, Materiały tekstylne nietkane, Materiały tekstylne tkane, Materiały tkane
jako elementy wyposażenia wnętrz, Powlekane tkane materiały
tekstylne, Elastyczne materiały tkane, Materiały tkane do mebli,
Tkaniny i substytuty tkanin, Koce dla niemowląt, Koce dziecięce,
Pościel dla niemowląt, Pościel dziecięca, Pościel do wózków dziecięcych, Pościel do łóżeczek dla niemowląt, Pościel do łóżeczek
dziecięcych, Pościel do kojców dla dzieci, Pościel do kołysek, Bielizna pościelowa, Narzuty na łóżka, Pledy, Pościel do śpiworków
dla dzieci, Ręczniki, Ręczniki bawełniane, Kocyki do owijania niemowląt, Tkaniny do dekoracji wnętrz, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Czapeczki, Szaliki, Rękawiczki, Ubranka dla dzieci,
Odzież dziecięca, Odzież ciążowa, Odzież dla kobiet karmiących,
Obuwie dziecięce, Bielizna, Bielizna dziecięca, Bluzki, Getry, Majtki dla dzieci, Kalosze, Kamizelki, Kombinezony dla dzieci, Koszulki, Okrycia wierzchnie [odzież], Piżamy, Buty i półbuty, Stroje kąpielowe, Szlafroki, Sandały, Skarpetki, Spodnie, Sukienki, Swetry,
T-shirty, Wyprawki dziecięce [odzież], Powijaki dla niemowląt,
28 Maskotki, Grzechotki, Gry, Zabawki, Przyrządy do ćwiczeń
fizycznych, Przyrządy do ćwiczeń pobudzających zmysły, Karuzele będące przedmiotami do zabawy, Konie na biegunach
[zabawki], Klocki do zabawy, Karty do gry, Zabawki pluszowe,
Przytulanki, Maty do zabawy z zabawkami dla niemowląt,
35 Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej
(w tym działalności handlowej), Usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą (w tym działalnością handlową), Pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej (w tym informacji handlowej), Doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, Promocja sprzedaży, Reklama
on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama radiowa i telewizyjna,
Organizowanie targów i wystaw celach handlowych i reklamo-
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wych, Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych
[ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek], Badania rynku
i badania marketingowe, Usługi marketingowe, Prezentacje towarów i usług, Pokazy towarów i prezentowanie usług w celach
handlowych i reklamowych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Skomputeryzowane zarządzanie danymi, Gromadzenie i systematyzowanie
informacji w komputerowych bazach danych, Zarządzanie bazami danych (w tym sortowanie danych), Komputerowe zarządzanie plikami, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej (w tym
za pośrednictwem internetu) następujących towarów: kosmetyki, preparaty i artykuły higieniczne, torby, torby na zakupy,
parasole, plecaki, walizki, nosidełka dla niemowląt do noszenia
na ciele, wózki, wózki dziecięce, żywność, napoje bezalkoholowe, preparaty medyczne, urządzenia i instrumenty medyczne,
preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, otulacze do pieluch, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazowe, pieluchy wykonane z celulozy, pieluchy papierowe, meble,
meble dla dzieci, poduszki do karmienia niemowląt, poduszki
dekoracyjne, krzesełka do karmienia dzieci, łóżeczka dziecięce,
leżaki dla dzieci, maty edukacyjne dla dzieci, łóżeczka dla niemowląt, konstrukcje wiklinowe do łóżeczek dla niemowląt, kojce
dla dzieci, maty do kojców dla dzieci, kołyski, chodziki dla dzieci,
osprzęt drewniany do mebli, parawany [meble], skrzynki na zabawki, poduszki i jaśki, zagłówki, wałki jako poduszki, materace,
materace do łóżeczek dla niemowląt, materace do łóżeczek
dziecięcych, karimaty, maty do kojców dziecięcych, maty dla
dzieci do spania, maty do przewijania niemowląt, regulowane
foteliki nosidełka, torby-nosidełka niemowlęce, tekstylia, maty
tekstylne na stół, pościel, prześcieradła, śpiworki dla niemowląt,
śpiworki dla dzieci, kołdry, materiały tekstylne nietkane, materiały tekstylne tkane, materiały tkane jako elementy wyposażenia wnętrz, powlekane tkane materiały tekstylne, elastyczne
materiały tkane, materiały tkane do mebli, tkaniny i substytuty
tkanin, koce dla niemowląt, koce dziecięce, pościel, pościel dla
niemowląt, pościel dziecięca, pościel do wózków dziecięcych,
pościel do łóżeczek dla niemowląt, pościel do łóżeczek dziecięcych, pościel do kojców dla dzieci, pościel do kołysek, bielizna
pościelowa, narzuty na łóżka, pledy, pościel do śpiworków dla
dzieci, kołdry, ręczniki, ręczniki bawełniane, kocyki do owijania
niemowląt, odzież, obuwie, nakrycia głowy, czapeczki, szaliki,
rękawiczki, ubranka dla dzieci, odzież dziecięca, odzież ciążowa,
odzież dla kobiet karmiących, obuwie dziecięce, bielizna, bielizna dziecięca, bluzki, getry, majtki dla dzieci, kalosze, kamizelki,
kombinezony dla dzieci, koszulki, okrycia wierzchnie [odzież],
piżamy, buty i półbuty, stroje kąpielowe, szlafroki, sandały, skarpetki, spodnie, sukienki, swetry, t-shirty, wyprawki dziecięce
[odzież], powijaki dla niemowląt, maskotki, grzechotki, gry, zabawki, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, przyrządy do ćwiczeń
pobudzających zmysły, karuzele będące przedmiotami do zabawy, konie na biegunach [zabawki], klocki do zabawy, karty
do gry, zabawki pluszowe, przytulanki, maskotki, maty do zabawy z zabawkami dla niemowląt, tkaniny do dekoracji wnętrz,
girlandy [hafty], girlandy papierowe, girlandy sztuczne, girlandy
tekstylne, zawieszki do smoczków.
527618
(220) 2021 04 16
ROSAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEAUTY BEYOND by blue shadow

(210)
(731)

Nr ZT20/2021

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

527622
(220) 2021 04 16
GASIŃSKA MAŁGORZATA, Cewino
(znak słowno-graficzny)
MEDICAL Beta

(531)

29.01.13, 27.05.01, 24.17.05, 26.04.01, 26.04.02, 26.11.05,
26.11.06, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.11
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

527650
(220) 2021 04 17
MARCZEWSKI PATRYK, Zielona Góra
(znak słowno-graficzny)
JAK TA LALA

(531)

29.01.14, 27.05.01, 26.13.25, 18.01.09, 18.01.23, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.10, 26.11.11,
12.03.04
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

527666
(220) 2021 04 18
SMOLEŃ AGNIESZKA, Kalwaria Zebrzydowska
(znak słowno-graficzny)
Bohoshee

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.13.25, 03.07.19
(510), (511) 14 Biżuteria, 18 Skóra i imitacje skóry, skóry
zwierzęce i skóry surowe oraz wyroby z tych materiałów,
25 Obuwie, Odzież.
(210)
(731)
(540)
(540)

527667
(220) 2021 04 18
KUJAWA MAREK, Cekcyn
(znak słowno-graficzny)
NET MARK

Nr ZT20/2021
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(531)

29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.02, 26.01.05,
26.04.02, 26.04.05, 26.04.12, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne, Doradztwo w zakresie usług telekomunikacyjnych, Doradztwo w zakresie
telekomunikacji, Usługi dostępu do Internetu, Zapewnianie
dostępu do Internetu, Dostarczanie i wynajem infrastruktury
i sprzętu telekomunikacyjnego, Transmisja danych, Zapewnianie dostępu do sieci telekomunikacyjnych.
527684
(220) 2021 04 19
JANOWSKA-PUDŁO KATARZYNA ALBIONE POLAND,
Kajetany
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) a albione
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.
(210) 527688
(220) 2021 04 19
(731) CICHOŃ KATARZYNA HYZA HOMES, Stanowiec
(540) (znak słowny)
(540) HYZA
(510), (511) 37 Budownictwo, 42 Projektowanie budowlane,
43 Tymczasowe zakwaterowanie.
(210) 527700
(220) 2021 04 19
(731) NIEDZIÓŁKA ARTUR, Wiązowna
(540) (znak słowny)
(540) LITE ME
(510), (511) 11 Oświetlenie i reflektory oświetleniowe.
527715
(220) 2021 04 13
STUDIO A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WILKOWYJE
(510), (511) 16 Książki, albumy, czasopisma, magazyny, gazety, dzienniki, przewodniki, poradniki, albumy, kalendarze,
katalogi, plakaty, naklejki, prospekty, 41 Produkcja audycji
telewizyjnych i radiowych, Produkcja filmów fabularnych,
dokumentalnych, reportaży, Produkcja seriali, Organizacja
produkcji filmowej i telewizyjnej, Organizacja koncertów,
widowisk artystycznych i imprez kulturalnych, Organizacja
nagrań radiowych, Organizacja nagrań audio-video, Usługi
obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej
i filmowej, wystawianie spektakli, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism.
(210)
(731)

527722
(220) 2021 04 19
NEKERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEKERA
(210)
(731)
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 Usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży, 36 Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami turystycznymi, 39 Organizacja wycieczek turystycznych, Rezerwacja podróży za pośrednictwem biur turystycznych, Usługi biura turystycznego w celu rezerwacji podróży,
Usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej,
Usługi rezerwacji podróży turystycznych, 43 Hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Usługi
biur turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowań.
(210) 527727
(220) 2021 04 19
(731) PRUSSAK KATARZYNA, Będzin
(540) (znak słowny)
(540) Aringaros
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z żywymi zwierzętami, 44 Usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Hodowla zwierząt, Usługi
hodowli kotów, Doradztwo związane z hodowlą zwierząt,
Sztuczne zapłodnienie zwierząt.
527845
(220) 2021 04 20
GARDEN E-COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reda
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Naturlo
(210)
(731)

(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej.
527847
(220) 2021 04 20
GARDEN E-COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reda
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) azallo

(210)
(731)

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej.
(210) 527865
(220) 2021 04 22
(731) KOŚCIELNIAK MACIEJ MAKO, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) MABRILLO
(510), (511) 11 Abażury, Abażury do lamp, Abażury do lamp
stołowych, Abażury do źródeł światła, Stelaże do abażurów,
Klosze do lamp [kominki], Klosze do lamp [kominki] wykonane
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ze szkła, Kuliste klosze do lamp, Lampy (Klosze kuliste do -), Lampiony elektryczne, Lampiony na świece, Lampy elektryczne,
Lampy elektryczne do oświetlenia wnętrz, Lampy elektryczne
do oświetlenia zewnętrznego, Lampy oświetleniowe, Lampy
biurkowe, Lampy LED, Lampy podłogowe, Lampy ścienne, Lampy stojące, Lampy stołowe, Lampy wiszące, Sufitowe lampy wiszące, Stojące lampy papierowe [andon], Oświetlenie i reflektory
oświetleniowe, Żyrandole, Elektryczne instalacje oświetleniowe
do wnętrz, Elektryczne instalacje oświetleniowe, Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne, Elektryczne oprawy
oświetleniowe, Oprawy do elektrycznego oświetlania wnętrz,
Elektryczne urządzenia oświetlenia dekoracyjnego, Elektryczne
urządzenia oświetleniowe do wnętrz, Elementy oświetleniowe,
Kinkiety [osprzęt oświetlenia elektrycznego], Lampy do celów
oświetleniowych, Lampy (Obudowy do -), Oświetlenie ścienne,
Oświetlenie sufitowe, Oświetlenie sufitowe typu downlight,
Oświetlenie typu LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], Oświetlenie zewnętrzne, 20 Barki [meble], Biurka modułowe [meble],
Gabloty [meble], Kartoteki [meble], Kasy [meble sklepowe], Komody [meble], Fotele z regulowanym oparciem i podparciem
dla nóg [meble], Konsole [meble], Konsole [meble] do montażu sprzętu elektronicznego [pulpity sterownicze], Konstrukcje
półek, nie z metalu [meble], Kontuary [meble], Kosze do przechowywania [meble], Kredensy [meble], Kwietniki [meble], Lady
robocze [meble], Lady sprzedażowe [meble], Ławy [meble],
Łóżka futonowe [meble], Lustra [meble], Meble, Meble biurowe,
Meble biurowe metalowe, Meble dla dzieci, Meble dla niemowląt, Meble dla zwierząt domowych, Meble do akwariów pokojowych, Meble do celów katalogowania, Meble do celów wystawowych, Meble do eksponowania towarów, Meble do ekspozycji produktów w punktach sprzedaży, Meble do kantyn,
Meble do oranżerii, Meble do pokojów dziecinnych, Meble
do przebieralni, Meble do przechowywania, Meble do salonu,
Meble do siedzenia, Meble do użytku przemysłowego, Meble
do wnętrz, Meble do wyposażenia sklepów, Meble domowe,
Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble domowe wykonane z drewna, Meble drewniane, Meble gięte, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Meble komputerowe, Meble
kuchenne, Meble kuchenne do zabudowy, Meble kuchenne
na wymiar, Meble kuchenne z regulacją wysokości, Meble łączone, Meble łazienkowe, Meble metalowe, Meble metalowe
i meble kempingowe, Meble modułowe [kombinowane], Meble na miarę (do zabudowy), Meble ogrodowe, Meble ogrodowe wykonane z drewna, Meble sypialne, Meble szkolne, Meble
tapicerowane, Meble wielofunkcyjne, Meble wykonane z substytutów drewna, Meble wykonane z tworzyw sztucznych, Meble wykonane ze stali, Meble wypoczynkowe, Meble z listewek,
Meble z tworzyw sztucznych, Meble ze szkła, Narożniki [meble],
Niemetalowe półki ścienne [meble], Obudowy drewniane [meble] do urządzeń i aparatury elektronicznej, Parawany [meble],
Podpórki do książek [meble], Półki do kartotek [meble], Półki
do przechowywania [meble], Półki [meble], Półki na dostawy
[meble], Półki niemetalowe [meble], Półki prefabrykowane [meble], Półki ścienne [meble], Półki wiszące [meble], Postumenty
[meble], Przenośne meble wystawowe, Przenośne panele działowe [meble], Biurka i stoły, Przemysłowe stoły robocze, Stoły,
Stoły biurowe, Stoły (Blaty -), Stoły do jadalni, Stoły do kartotek,
Stoły do pisania, Stoły do pracy, Stoły komputerowe, Stoły konferencyjne, Stoły kreślarskie, Stoły kuchenne, Stoły [meble], Biurka, Biurka do celów biurowych, Przenośne biurka, 35 Sprzedaż
detaliczna, hurtowa, przez Internet i wysyłkowa następujących
towarów: mebli, mebli tapicerowanych, mebli domowych,
biurowych i ogrodowych, mebli wypoczynkowych, wyrobów
stolarstwa meblowego, mebli i akcesoriów meblowych wyposażenia domu, lamp i oświetlenia.

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

Nr ZT20/2021

527871
(220) 2021 04 19
SZYGOCKI MATEUSZ ODCHUDZATOR.PL, Zielonki
(znak słowno-graficzny)
MOVEMENT EMPIRE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.15.15
(510), (511) 25 Antypoślizgowe akcesoria do obuwia, Bandany na szyję, Berety, Bielizna osobista, Bielizna wchłaniająca pot,
biustonosze, Biustonosze samonośne, Body [bielizna], Bokserki,
Botki, Bryczesy, Buty narciarskie, Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty za kostkę, Cholewki do obuwia, Chustki na głowę,
Cylindry [kapelusze], Czapki [nakrycia głowy], Czepki kąpielowe,
Czepki pod prysznic, Czubki do butów, Daszki [nakrycia głowy],
Daszki do czapek, Długie luźne stroje, Dzianina [odzież], Fartuchy
[odzież], Garnitury, Getry [ochraniacze] zakładane na buty, Halki
[bielizna], Kalosze [wkładane na obuwie], Kamizelki, Kamizelki
dla rybaków, Kapelusze papierowe [odzież], Kaptury [odzież],
Kąpielówki, Kieszenie do odzieży, Kimona, Kimona do karate,
Kombinezony, Kombinezony [odzież], Kombinezony piankowe
dla narciarzy wodnych, Korki do butów piłkarskich, Kostiumy
kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki typu
rashguard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Krótkie haleczki na ramiączkach, Kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki z kapturem
chroniące przed zimnem i wiatrem, Kwefy, podwiki, Legginsy, Liberie, Majtki, Majtki damskie, Majtki dziecięce [odzież], Mankiety,
Mantyle, Maski na oczy do spania, Mitry [nakrycia głowy], Mufki
[odzież], Mundury, Nakrycia głowy, Napiętki do obuwia, Narzutki
na ramiona, Nauszniki [odzież], Obuwie, Obuwie gimnastyczne,
Obuwie piłkarskie, Obuwie plażowe, Obuwie wykonane z drewna, Ocieplacze, Odzież, Odzież dla kierowców samochodowych,
Odzież dla rowerzystów, Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa,
Odzież haftowana, Odzież papierowa, Odzież z diodami elektroluminescencyjnymi LED, Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu,
Odzież zawierająca substancje odchudzające, Odzież ze skóry,
Ogrzewacze stóp, nieelektryczne, Okrycia wierzchnie [odzież],
Okucia metalowe do obuwia, Opaski na głowę, Osłonki na obcasy, Palta, Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Paski [odzież],
Pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], Pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], Pelerynki, Peleryny fryzjerskie, Pelisy, Pięty do pończoch, Pikowane kurtki [odzież], Piżamy, Płaszcze kąpielowe, Podeszwy butów, Podkoszulki bez rękawów,
Podkoszulki sportowe, Podszewki gotowe [część garderoby],
Podwiązki do skarpetek, Poncza, Pończochy, Pończochy wchłaniające pot, Poszetki, Potniki, Pulowery, Rękawice narciarskie, Rękawiczki, Rękawiczki bez palców, Rękawiczki z jednym palcem,
Sandały, Sandały kąpielowe, Sari, Sarongi, Skarpetki, Skarpetki
wchłaniające pot, Spódnice, Spódnico-spodenki, Stroje do judo,
Stroje na maskaradę, Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe,
Sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Szkielety kapeluszy, Szlafroki, Śliniaki niepapierowe, Śliniaki z rękawami, nie z papieru, Taśmy
do spodni pod stopy, Trykoty [ubrania], Turbany, Walonki [buty
filcowe], Woalki, Welony [odzież], Wyprawki dziecięce [odzież],
Wyroby pończosznicze, 41 Doradztwo zawodowe, Informacja
o edukacji, Informacja o rekreacji, Instruktaż w zakresie aikido,
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, Kształcenie praktyczne [pokazy], Kultura fizyczna,
Kursy korespondencyjne, Nauka gimnastyki, Nauka judo, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowa-
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dzenie 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, Produkcja filmów innych niż reklamowe, Produkcja
mikrofilmów, Prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, Prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, Prowadzenie zajęć fitness, Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Sport (wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem pojazdów],
Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w golfa, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego, Udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi oceny w zakresie sprawności fizycznej do celów
szkoleniowych, Usługi trenera osobistego [trening sprawności
fizycznej], Usługi trenerskie, Wynajmowanie obiektów sportowych, Wypożyczanie sprzętu do nurkowania.
527883
(220) 2021 04 20
FOUREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C FRESCO ICE COFFEE for coffee lovers

(210)
(731)

(531) 05.07.27, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Kawa, substytuty kawy, kawa aromatyzowana, kawa nienaturalna, kawa bezkofeinowa, Kawa mrożona,
kawa rozpuszczalna, kawa niepalona, kawa mielona, torebki
z kawą, Kapsułki z kawą, kawa w postaci całych ziaren, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Kawa palona, kawa granulowana, kawa w proszku, sztuczna kawa, preparaty roślinne
zastępujące kawę.
527887
(220) 2021 04 20
KIERUS ŁUKASZ WYDAWNICTWO KOBIECE
ŁUKASZ KIERUS, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIEGRZECZNY BOX
(210)
(731)
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(531) 02.09.08, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.21
(510), (511) 3 Perfumowane wody toaletowe, perfumy,
woda perfumowana. woda toaletowa, zapachowe kremy
i płyny do pielęgnacji ciała, cienie do powiek, kosmetyki
do ust, kredki do makijażu, kremy kosmetyczne, produkty
kolorowe do policzków, aromatyczne olejki do kąpieli, balsamy do ciała, balsamy do rąk, balsamy do ust, kremy do rąk,
kremy do twarzy, kremy do ciała, maseczki do twarzy, masła do ciała, 9 Ebooki, płyty kompaktowe audio i wideo,
16 Afisze, plakaty reklamowe, broszury, czasopisma, etykiety z papieru lub kartonu, identyfikatory [artykuły biurowe],
książki, kalendarze, nalepki, naklejki, notatki (notesy), pióra
i długopisy, ulotki, ulotki reklamowe, zakładki do książek,
35 Prezentacja produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej związanej ze sprzedażą
pudełek zawierających książki oraz kosmetyki, usługi sprzedaży hurtowej związanej ze sprzedażą pudełek zawierających książki oraz kosmetyki.
527888
(220) 2021 04 20
KIERUS ŁUKASZ WYDAWNICTWO KOBIECE
ŁUKASZ KIERUS, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) niegrzeczny box
(510), (511) 3 Perfumowane wody toaletowe, perfumy, woda
perfumowana, woda toaletowa, zapachowe kremy i płyny
do pielęgnacji ciała, cienie do powiek. kosmetyki do ust, kredki
do makijażu, kremy kosmetyczne, produkty kolorowe do policzków, aromatyczne olejki do kąpieli, balsamy do ciała, balsamy do rąk, balsamy do ust, kremy do rąk, kremy do twarzy, kremy do ciała, maseczki do twarzy, masła do ciała, 9 Ebooki, płyty kompaktowe audio i wideo, 16 Afisze, plakaty reklamowe,
broszury, czasopisma, etykiety z papieru lub kartonu, identyfikatory [artykuły biurowe], książki, kalendarze, nalepki, naklejki, notatki (notesy), pióra i długopisy, ulotki, ulotki reklamowe,
zakładki do książek, 35 Prezentacja produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie
tekstów reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej związanej
ze sprzedażą pudełek zawierających książki oraz kosmetyki,
usługi sprzedaży hurtowej związanej ze sprzedażą pudełek
zawierających książki oraz kosmetyki.
(210)
(731)

527895
(220) 2021 04 20
TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Jasin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AEROLITE NANO-TECH

(210)
(731)
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(531) 01.05.24, 01.13.05, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 21 Małe patelnie z długą rączką, Patelnie, Patelnie do jaj, Patelnie do smażenia jajek, Patelnie do smażenia
naleśników, Patelnie grillowe wykonane z kamieni szlachetnych, Patelnie typu wok, Patelnie nieelektryczne, Pokrywki
do patelni, Smażenie (Patelnie do -), Garnki, Garnki ciśnieniowe, Garnki ceramiczne, Garnki ciśnieniowe, nie podgrzewane elektrycznie, Garnki do gotowania kuskusu, nieelektryczne, Garnki do gotowania na parze [sprzęt kuchenny],
Garnki do gotowania ryżu, inne niż elektryczne, Garnki
kuchenne, Garnki do serwowania potraw, Garnki i rondle kuchenne [nieelektryczne], Garnki i rondle przenośne
do użytku na kempingu, Garnki kamienne, Garnki kuchenne [komplety], Nieelektryczne garnki do duszenia potraw,
Nieelektryczne szybkowary [garnki ciśnieniowe], Podwójne garnki do gotowania na parze, Zamknięcia pokrywek
do garnków.
527897
(220) 2021 04 20
TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Jasin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AEROLITE PLUS NANO-TECH
(210)
(731)

(531)

01.01.01, 01.01.05, 01.01.25, 01.05.24, 01.05.25, 01.11.08,
26.01.01, 26.01.04, 26.01.13, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15,
01.13.02, 01.13.05
(510), (511) 21 Małe patelnie z długą rączką, Patelnie, Patelnie do jaj, Patelnie do smażenia jajek, Patelnie do smażenia naleśników, Patelnie grillowe wykonane z kamieni
szlachetnych, Patelnie typu wok, Patelnie nieelektryczne, Pokrywki do patelni, Patelnie do smażenia, Garnki,
Garnki ciśnieniowe, Garnki ceramiczne, Garnki ciśnieniowe, nie podgrzewane elektrycznie, Garnki do gotowania
kuskusu, nieelektryczne, Garnki do gotowania na parze
[sprzęt kuchenny], Garnki do gotowania ryżu, inne niż
elektryczne, Garnki kuchenne, Garnki do serwowania
potraw, Garnki i rondle kuchenne [nieelektryczne], Garnki i rondle przenośne do użytku na kempingu, Garnki
kamienne, Garnki kuchenne [komplety], Nieelektryczne
garnki do duszenia potraw, Nieelektryczne szybkowary [garnki ciśnieniowe], Podwójne garnki do gotowania
na parze, Zamknięcia pokrywek do garnków.
(210) 528241
(220) 2021 04 29
(731) GOŚCINIAK ŁUKASZ ELEVENSTORY, Jarocin
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT20/2021

(540) LOVE STORY

(531) 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież męska, damska i dziecięca.
(210) 528344
(220) 2021 05 01
(731) LEWANDOWSKI LINUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Homokomando
(510), (511) 3 Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Środki perfumeryjne i zapachowe, Kosmetyki, 10 Akcesoria
wspomagające współżycie seksualne, Prezerwatywy,
16 Afisze, plakaty, Czasopisma branżowe, Broszury, Fotografie, Kalendarze, Materiały edukacyjne i instruktażowe,
Naklejki, Nadruki, 18 Plecaki, Torby, Worki ze sznurkiem,
21 Bidony [puste], Kubki, 24 Flagi, nie z papieru, Ręczniki,
Pościel, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Artykuły i sprzęt sportowy, 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje
izotoniczne, Napoje energetyzujące, 39 Organizacja wycieczek turystycznych, 41 Organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, Organizowanie wycieczek
w celach rozrywkowych, Zajęcia sportowe i kulturalne,
Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Obozy sportowe,
Organizowanie imprez i zawodów sportowych, Szkolenia sportowe, Usługi klubów sportowych, Usługi siłowni,
Usługi trenerskie, 45 Usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi polityczne,
Usługi serwisów społecznościowych on-line.
528358
(220) 2021 05 02
MM MICHALAK I MATYJASZCZYK SPÓŁKA JAWNA,
Antoniew
(540) (znak słowny)
(540) POSE
(510), (511) 25 Pończochy, Skarpetki i pończochy, Rajstopy,
Rajtuzy, Skarpetki, Bielizna damska, Bielizna dla kobiet, Bielizna nocna, Koszule do spania, Koszule nocne, Majtki wyszczuplające, Getry, Podkolanówki, Wyroby pończosznicze.
(210)
(731)

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

528424
(220) 2021 05 05
GABROVIC JOHN LUKE, Bielawa
(znak słowno-graficzny)
Inspire REAL ESTATE ADVISORY

Nr ZT20/2021
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(531) 11.01.04, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, 36 Administrowanie
nieruchomościami, Agencje nieruchomości, Dostarczanie
informacji dotyczących nieruchomości, Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Organizowanie umów dzierżawy i najmu
nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości,
Planowanie inwestycji w nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie informacji
dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu,
Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, Usługi agencji w zakresie komercyjnych
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości,
Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie
nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi,
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami
do handlu detalicznego, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, Usługi związane
ze współwłasnością nieruchomości, Wycena i zarządzanie
nieruchomościami, Wynajem nieruchomości, Zarządzanie
nieruchomością, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nieruchomości.
(210) 528439
(220) 2021 05 05
(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) INVESTO
(510), (511) 36 Fundusze inwestycyjne wzajemne, Doradztwo finansowe, Finansowe (Doradztwo -), Finansowe usługi
bankowe, Finansowe usługi bankowe w zakresie wypłacania
środków pieniężnych, Skomputeryzowane usługi bankowe,
Bankowe usługi rozliczeniowe, Telefoniczne usługi bankowe,
Usługi bankowe, Usługi bankowe dostępne za pomocą kart,
Usługi bankowe i finansowe, Usługi finansowe, monetarne
i bankowe, Zautomatyzowane usługi bankowe związane
z transakcjami przy użyciu kart kredytowych, Zautomatyzowane usługi bankowe, Zautomatyzowane usługi bankowe
związane z transakcjami za pomocą kart obciążeniowych,
Usługi bankowe związane z elektronicznym transferem
funduszy, Bankowość internetowa, Emisja kart kredytowych, Obsługa kart do transakcji płatniczych, Obsługa kart
kredytowych i debetowych, Usługi finansowe dotyczące
wydawania kart bankowych i kart debetowych, Usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych
i elektronicznych kart płatniczych, Wydawanie kart kredytowych, Finansowe (Informacje -), Usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, Usługi informacji i doradztwa finansowego,
Usługi pośrednictwa finansowego, Transakcje gotówkowe
i transakcje walutowe, Wymiana walutowa, Usługi walutowe, 42 Administrowanie prawami użytkowników w sieciach
komputerowych, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego,
Instalacje oprogramowania komputerowego, Pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowa-
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nie i opracowywanie oprogramowania komputerowego,
Instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania
bazy danych, Udostępnianie informacji on-line w zakresie
badań technologicznych z komputerowej bazy danych lub
Internetu, Usługi komputerowe do analizy danych, Utrzymanie oprogramowania komputerowego do dostępu do Internetu, Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, Tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych,
Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego.
528470
(220) 2021 05 06
EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabki Duże
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOLIST ULTRA
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.02, 29.01.12
(510), (511) 1 Nawozy, Płynne nawozy, Nawozy złożone,
Nawozy naturalne, Nawozy mineralne, Nawozy mieszane,
Nawozy biologiczne, Nawozy do roślin, Nawozy dla rolnictwa, Nawozy użyźniające glebę, Preparaty do nawożenia,
Biostymulatory roślin, Rolnictwo (Nawozy dla -), Środki chemiczne dla rolnictwa, Podłoża hodowlane, nawozy i środki
chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Środki regulujące wzrost roślin do użytku rolniczego,
Substraty do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
Środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, Środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, Mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze,
Substancje odżywcze [nawozy] w płynnej formie do użytku
w rolnictwie.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

528479
(220) 2021 05 06
POL GRZEGORZ, Zamość
(znak słowno-graficzny)
SmakKurier.pl

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.15, 27.05.17,
27.05.24, 24.17.01, 24.17.02, 11.01.04, 26.04.02, 26.04.05,
26.04.16, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamo-
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wego i mediów, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi public relations, Usługi
w zakresie targów i wystaw handlowych, Usługi w zakresie
wystaw i prezentacji produktów, Administrowanie dotyczące marketingu, Administrowanie konkursami w celach reklamowych, Administrowanie programami motywacyjnymi
w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób
trzecich, Administrowanie zawodami w celach reklamowych,
Agencja public relations, Agencje reklamowe, Aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych,
Analiza odbioru reklamy, Analiza reakcji na reklamę i badania
rynkowe, Analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, Analizy odbioru reklamy, Analizy w zakresie reklamy,
Badanie rynku, Dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy,
Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Dostarczanie biznesowych informacji
marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowych,
Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem
stron internetowych, Dostarczanie informacji na temat reklamy, Elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, Gromadzenie informacji związanych z reklamą, Kampanie marketingowe, Marketing dotyczący promocji, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, Opracowanie koncepcji marketingowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, Opracowywanie kampanii promocyjnych, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, Optymalizacja
dla wyszukiwarek internetowych, Optymalizacja stron internetowych, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Planowanie strategii marketingowych, Pomoc
dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym
w zakresie reklamy, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tożsamości korporacyjnej, Pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji działalności gospodarczej, Prezentacja firm oraz ich towarów
i usług w internecie, Produkcja materiałów reklamowych
i reklam, Produkcja reklam, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Projektowanie materiałów reklamowych,
Promocja sprzedaży, Promocyjne usługi handlowe, Promowanie działalności gospodarczej, Promowanie towarów
i usług osób trzecich w Internecie, Promowanie towarów
i usług osób trzecich, Promowanie wydarzeń specjalnych,
Przygotowywanie kampanii reklamowych, Reklama, Sporządzanie raportów do celów marketingowych, Skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, Rozwój planu
marketingowego, Rozwój kampanii promocyjnych dla
przedsiębiorstw, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, Usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, Zawieranie umów reklamowych na rzecz innych, Usługi handlu
detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie organizowania działalności gospodarczej i zarządzania nią, Usługi informacyjne dotyczące przedsiębiorstw, Usługi informacyjne dotyczące reklamy, Usługi
informacyjne dotyczące działalności gospodarczej, Usługi
informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie ocen możliwości biznesowych, Usługi
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu,
Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie działalno-
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ści gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
prowadzenia barów kanapkowych, Doradztwo w zakresie
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu,
Usługi reklamy graficznej, Usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, Usługi w zakresie reklamy graficznej, 39 Skomputeryzowane usługi informacyjne
dotyczące usług transportowych, Usługi informacyjne w zakresie przewozu ładunku, Dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, Dostawa żywności, Dostawa pizzy,
Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie,
Ładowanie i wyładowanie pojazdów, Doręczanie paczek
przez kuriera, Dostarczanie paczek, Dostarczanie przesyłek,
Dostarczanie towarów przez kuriera, Transport drogą kurierską, Usługi kurierów i posłańców, Usługi kurierskie, Usługi
przewozu paczek, Nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), Przewożenie i dostarczanie towarów, Organizowanie transportu, Transport drogowy, Transport dwukołowymi
pojazdami mechanicznymi, Transport i dostawy towarów,
Usługi w zakresie organizowania transportu, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Dostarczanie informacji dotyczących transportu, Organizacja i rezerwacja podróży, Planowanie i rezerwowanie podróży i transportu za pomocą środków elektronicznych, Profesjonalne
doradztwo w zakresie transportu, Rezerwowanie transportu,
Skomputeryzowane planowanie związane z transportem,
Udzielanie informacji dotyczących pośrednictwa w przewozie ładunków, Udzielanie informacji o podróżowaniu za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji związanych
z podróżami i transportem za pomocą środków elektronicznych, Udzielanie informacji związanych z usługami rozładunku towarów, Udzielanie informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży i transportu za pomocą
środków elektronicznych, Usługi doradcze w zakresie dystrybucji towarów, Usługi doradcze związane z transportem,
Usługi doradcze związane z transportem towarów, Usługi
doradztwa związane ze śledzeniem towarów podczas transportu [informacje dotyczące transportu], Usługi informacyjne związane z metodami transportu, Usługi w zakresie udostępniania informacji dotyczących podróży, Usługi w zakresie rezerwowania podróży, Usługi w zakresie udostępniania
informacji dotyczących transportu, Usługi przewozu, Usługi
wynajmu związane z transportem i magazynowaniem,
40 Przetwarzanie żywności i napojów, Konserwowanie napojów i żywności, Przetwarzanie artykułów spożywczych
do użytku w produkcji, Przetwarzanie żywności, Usługi konserwacji żywności, Usługi pasteryzacji żywności i napojów,
42 Usługi graficzne, Usługi projektowania graficznego wspomaganego komputerowo, Usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Doradztwo związane z tworzeniem
i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, Planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych on-line na rzecz osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, Projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz
osób trzecich, Projektowanie stron internetowych, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych,
Tworzenie i projektowanie stron internetowych dla osób
trzecich, Tworzenie i prowadzenie stron internetowych
na telefony komórkowe, Tworzenie stron internetowych,
Tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych dla
osób trzecich, Umożliwianie tymczasowego użytkowania
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aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych
za pośrednictwem strony internetowej, Planowanie [projektowanie] restauracji, Planowanie [projektowanie] barów, Projektowanie broszur, Projektowanie druków, Projektowanie
graficzne, Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW, Projektowanie i testowanie nowych produktów, Projektowanie materiałów drukowanych, Projektowanie opakowań i materiałów do pakowania, Usługi planowania [projektowania] pubów, Usługi planowania [projektowania] placówek cateringowych, Usługi projektowania grafiki komputerowej, Tworzenie platform komputerowych
na rzecz osób trzecich, 43 Udzielanie informacji związanych
z przygotowywaniem żywności i napojów, Usługi doradcze
dotyczące żywności, Usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Dostarczanie obiektów
i sprzętu na wystawy handlowe [zakwaterowanie], Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, Udostępnianie
obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, Udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, Udostępnianie obiektów
i sprzętu na konferencje, Udostępnianie pomieszczeń
na spotkania, Usługi w zakresie zapewniania obiektów
na spotkania, Usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, Usługi zakwaterowania tymczasowego świadczone
przez obozy wakacyjne, Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Udostępnianie pomieszczeń
i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Doradztwo kulinarne, Dostarczanie informacji o usługach barów, Informacja o usługach
restauracyjnych, Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, Informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, Porady dotyczące przepisów kulinarnych, Rezerwacja stolików w restauracjach, Udostępnianie informacji w postaci przepisów na drinki, Udostępnianie
opinii na temat restauracji, Udostępnianie opinii na temat
restauracji i barów, Udzielanie informacji dotyczących restauracji, Udzielanie informacji w zakresie barów, Usługi doradcze
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje,
Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, Usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, Bary, Bary szybkiej obsługi
[snack-bary], Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia
i napojów], Kafeterie [bufety], Kawiarnia, 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, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania
na zewnątrz, Restauracje samoobsługowe, Serwowanie jedzenia i napojów, Snack-bary, Usługi barów i restauracji, Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracji fast-food, Usługi
snack-barów, Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi
w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi zaopatrzenia w żywność, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów,
45 Licencjonowanie oprogramowania komputerowego, Za-

119

rządzanie prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi, Licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, Doradztwo dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, Doradztwo dotyczące własności przemysłowej,
Licencjonowanie koncepcji franczyzowych [usługi prawne],
Licencjonowanie materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo [usługi prawne], Licencjonowanie materiałów drukowanych [usługi prawne], Licencjonowanie praw własności przemysłowej i praw autorskich [usługi prawne], Profesjonalne
konsultacje prawne dotyczące franchisingu, Zarządzanie
własnością intelektualną, Zarządzanie i wykorzystywanie
praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez licencjonowanie na rzecz osób trzecich [usługi prawne].
(210) 528481
(220) 2021 05 06
(731) POL GRZEGORZ, Zamość
(540) (znak słowny)
(540) SmakKurier
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi public relations, Usługi
w zakresie targów i wystaw handlowych, Usługi w zakresie
wystaw i prezentacji produktów, Administrowanie dotyczące marketingu, Administrowanie konkursami w celach reklamowych, Administrowanie programami motywacyjnymi
w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób
trzecich, Administrowanie zawodami w celach reklamowych,
Agencja public relations, Agencje reklamowe, Aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych,
Analiza odbioru reklamy, Analiza reakcji na reklamę i badania
rynkowe, Analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, Analizy odbioru reklamy, Analizy w zakresie reklamy,
Badanie rynku, Dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy,
Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Dostarczanie biznesowych informacji
marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowych,
Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem
stron internetowych, Dostarczanie informacji na temat reklamy, Elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, Gromadzenie informacji związanych z reklamą, Kampanie marketingowe, Marketing dotyczący promocji, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, Opracowanie koncepcji marketingowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, Opracowywanie kampanii promocyjnych, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, Optymalizacja
dla wyszukiwarek internetowych, Optymalizacja stron internetowych, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Planowanie strategii marketingowych, Pomoc
dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym
w zakresie reklamy, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tożsamości korporacyjnej, Pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji działalności gospodarczej, Prezentacja firm oraz ich towarów
i usług w internecie, Produkcja materiałów reklamowych
i reklam, Produkcja reklam, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, Promocja, reklama i marketing stron inter-
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netowych on-line, Projektowanie materiałów reklamowych,
Promocja sprzedaży, Promocyjne usługi handlowe, Promowanie działalności gospodarczej, Promowanie towarów
i usług osób trzecich w Internecie, Promowanie towarów
i usług osób trzecich, Promowanie wydarzeń specjalnych,
Przygotowywanie kampanii reklamowych, Reklama, Sporządzanie raportów do celów marketingowych, Skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, Rozwój planu
marketingowego, Rozwój kampanii promocyjnych dla
przedsiębiorstw, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, Usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, Zawieranie umów reklamowych na rzecz innych, Usługi handlu
detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie organizowania działalności gospodarczej i zarządzania nią, Usługi informacyjne dotyczące przedsiębiorstw, Usługi informacyjne dotyczące reklamy, Usługi
informacyjne dotyczące działalności gospodarczej, Usługi
informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie ocen możliwości biznesowych, Usługi
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu,
Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
prowadzenia barów kanapkowych, Doradztwo w zakresie
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu,
Usługi reklamy graficznej, Usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, Usługi w zakresie reklamy graficznej, 39 Skomputeryzowane usługi informacyjne
dotyczące usług transportowych, Usługi informacyjne w zakresie przewozu ładunku, Dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, Dostawa żywności, Dostawa pizzy,
Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie,
Ładowanie i wyładowanie pojazdów, Doręczanie paczek
przez kuriera, Dostarczanie paczek, Dostarczanie przesyłek,
Dostarczanie towarów przez kuriera, Transport drogą kurierską, Usługi kurierów i posłańców, Usługi kurierskie, Usługi
przewozu paczek, Nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), Przewożenie i dostarczanie towarów, Organizowanie transportu, Transport drogowy, Transport dwukołowymi
pojazdami mechanicznymi, Transport i dostawy towarów,
Usługi w zakresie organizowania transportu, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Dostarczanie informacji dotyczących transportu, Organizacja i rezerwacja podróży, Planowanie i rezerwowanie podróży i transportu za pomocą środków elektronicznych, Profesjonalne
doradztwo w zakresie transportu, Rezerwowanie transportu,
Skomputeryzowane planowanie związane z transportem,
Udzielanie informacji dotyczących pośrednictwa w przewozie ładunków, Udzielanie informacji o podróżowaniu za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji związanych
z podróżami i transportem za pomocą środków elektronicznych, Udzielanie informacji związanych z usługami rozładunku towarów, Udzielanie informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży i transportu za pomocą
środków elektronicznych, Usługi doradcze w zakresie dystrybucji towarów, Usługi doradcze związane z transportem,
Usługi doradcze związane z transportem towarów, Usługi
doradztwa związane ze śledzeniem towarów podczas trans-
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portu [informacje dotyczące transportu], Usługi informacyjne związane z metodami transportu, Usługi w zakresie udostępniania informacji dotyczących podróży, Usługi w zakresie rezerwowania podróży, Usługi w zakresie udostępniania
informacji dotyczących transportu, Usługi przewozu, Usługi
wynajmu związane z transportem i magazynowaniem,
40 Przetwarzanie żywności i napojów, Konserwowanie napojów i żywności, Przetwarzanie artykułów spożywczych
do użytku w produkcji, Przetwarzanie żywności, Usługi konserwacji żywności, Usługi pasteryzacji żywności i napojów,
42 Usługi graficzne, Usługi projektowania graficznego wspomaganego komputerowo, Usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Doradztwo związane z tworzeniem
i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, Planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych on-line na rzecz osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, Projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz
osób trzecich, Projektowanie stron internetowych, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych,
Tworzenie i projektowanie stron internetowych dla osób
trzecich, Tworzenie i prowadzenie stron internetowych
na telefony komórkowe, Tworzenie stron internetowych,
Tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych dla
osób trzecich, Umożliwianie tymczasowego użytkowania
aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych
za pośrednictwem strony internetowej, Planowanie [projektowanie] restauracji, Planowanie [projektowanie] barów, Projektowanie broszur, Projektowanie druków, Projektowanie
graficzne, Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW, Projektowanie i testowanie nowych produktów, Projektowanie materiałów drukowanych, Projektowanie opakowań i materiałów do pakowania, Usługi planowania [projektowania] pubów, Usługi planowania [projektowania] placówek cateringowych, Usługi projektowania grafiki komputerowej, Tworzenie platform komputerowych
na rzecz osób trzecich, 43 Udzielanie informacji związanych
z przygotowywaniem żywności i napojów, Usługi doradcze
dotyczące żywności, Usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Dostarczanie obiektów
i sprzętu na wystawy handlowe [zakwaterowanie], Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, Udostępnianie
obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, Udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, Udostępnianie obiektów
i sprzętu na konferencje, Udostępnianie pomieszczeń
na spotkania, Usługi w zakresie zapewniania obiektów
na spotkania, Usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, Usługi zakwaterowania tymczasowego świadczone
przez obozy wakacyjne, Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Udostępnianie pomieszczeń
i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Doradztwo kulinarne, Dostarczanie informacji o usługach barów, Informacja o usługach
restauracyjnych, Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, Informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, Porady dotyczące przepisów kulinarnych, Rezerwacja stolików w restauracjach, Udostępnianie informacji w postaci przepisów na drinki, Udostępnianie
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opinii na temat restauracji, Udostępnianie opinii na temat
restauracji i barów, Udzielanie informacji dotyczących restauracji, Udzielanie informacji w zakresie barów, Usługi doradcze
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje,
Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, Usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, Bary, Bary szybkiej obsługi
[snack-bary], Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia
i napojów], Kafeterie [bufety], Kawiarnia, 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, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania
na zewnątrz, Restauracje samoobsługowe, Serwowanie jedzenia i napojów, Snack-bary, Usługi barów i restauracji, Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracji fast-food, Usługi
snack-barów, Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi
w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi zaopatrzenia w żywność, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów,
45 Licencjonowanie oprogramowania komputerowego, Zarządzanie prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi, Licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, Doradztwo dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, Doradztwo dotyczące własności przemysłowej,
Licencjonowanie koncepcji franczyzowych [usługi prawne],
Licencjonowanie materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo [usługi prawne], Licencjonowanie materiałów drukowanych [usługi prawne], Licencjonowanie praw własności przemysłowej i praw autorskich [usługi prawne], Profesjonalne
konsultacje prawne dotyczące franchisingu, Zarządzanie
własnością intelektualną, Zarządzanie i wykorzystywanie
praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez
licencjonowanie na rzecz osób trzecich [usługi prawne].
(210)
(731)
(540)
(540)

528535
(220) 2021 05 07
SZYMCZYK PRZEMYSŁAW, Łódź
(znak słowno-graficzny)
ŚWIAT SZEROKI

(531) 01.03.01, 01.03.02, 26.02.07, 14.03.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Zarządzanie biznesowe restauracjami, Zarządzanie restauracjami dla osób trzecich, 43 Oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie
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żywności i napojów w restauracjach i barach, Rezerwacja
stolików w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.
(210) 528572
(220) 2021 05 07
(731) WÓJCIK MAŁGORZATA, Celestynów
(540) (znak słowny)
(540) ONYA
(510), (511) 10 Przyrządy terapeutyczne i wspomagające
przystosowane dla osób niepełnosprawnych, Medyczne
przyrządy terapeutyczne, Lampy ultrafioletowe do celów
medycznych, Lampy emitujące słoneczne promienie ultrafioletowe do użytku medycznego, Lampy UV do stosowania
w medycynie, Maszyny do ćwiczeń do celów terapeutycznych, Maszyny do ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, Przyrządy terapeutyczne przystosowane dla osób
niepełnosprawnych, Urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-rehabilitacyjnych, Ultrafioletowe (Lampy -) do celów
medycznych, Urządzenia do ćwiczeń fizycznych, do użytku
medycznego, Urządzenia do ćwiczeń fizycznych do celów
leczniczych, Urządzenia do ćwiczeń fizycznych do celów
medycznych, Urządzenia do ćwiczenia rąk do użytku terapeutycznego, Urządzenia do leczniczego wzmacniania
mięśni, Urządzenia do terapeutycznego wzmacniania ciała,
Urządzenia do terapeutycznej stymulacji ciała, Urządzenia do użytku w ćwiczeniu mięśni do celów medycznych,
Urządzenia do wzmacniania mięśni do użytku w rehabilitacji medycznej, Urządzenia pomocnicze dostosowane dla
osób z niepełnosprawnością, Urządzenia terapeutyczne dla
dzieci z autyzmem, Urządzenia terapeutyczne i pomocnicze
dostosowane do osób z niepełnosprawnością, Urządzenia
terapeutyczne dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, Urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, Artykuły
ortopedyczne, Filtry antywirusowe z wymiennikiem ciepła
do użytku medycznego, Filtry antybakteryjne z wymiennikiem ciepła do użytku medycznego, Generatory ozonu
do użytku przy przeprowadzaniu terapii ozonem, Gazowe
urządzenia laserowe do leczenia medycznego, Koncentratory tlenu do zastosowań medycznych, Lampy do celów
medycznych [lecznicze], Lasery do celów medycznych, Medyczne urządzenia emitujące promieniowanie, Oświetlenie
do użytku medycznego, Przyrządy do leczenia światłem
widzialnym, Urządzenia do rehabilitacji medycznej, Urządzenia i instrumenty medyczne, 11 Instalacje i urządzenia
do uzdatniania powietrza, Dystrybutory powietrza, Elektryczne promienniki ciepła [do użytku domowego], Elektryczne promiennikowe urządzenia grzewcze, Oczyszczacze
powietrza do noszenia na sobie, Urządzenia do cyrkulacji
powietrza, Urządzenia do uzdatniania powietrza, Elektryczne oprawy oświetleniowe, Lampy elektryczne, Lampy lecznicze, nie do celów medycznych, Maszyny z oświetleniem LED,
Oświetlenie bezpieczeństwa zawierające czujnik na podczerwień, Stojące lampy, Sufitowe lampy wiszące, Lampy UV
nie do celów medycznych, 44 Optometria, Opieka medyczna i zdrowotna, Rehabilitacja fizyczna, Terapia mowy i słuchu,
Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Usługi terapeutyczne.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

526971, 526982, 527003, 527408, 527584, 528470

2

524633, 527003

3

524966, 525122, 525124, 525462, 525474, 525637, 525641, 525692, 525693, 525694, 525850, 527003, 527122,
527126, 527220, 527313, 527576, 527584, 527887, 527888, 528344

4

522191, 527003, 527593

5

518168, 523288, 524850, 524981, 524997, 524998, 525122, 525124, 525270, 525462, 525593, 525629, 525637,
525692, 525693, 525694, 525761, 525827, 525840, 525850, 525869, 526725, 526899, 526924, 527012, 527017,
527021, 527026, 527027, 527085, 527101, 527126, 527213, 527220, 527238, 527394, 527395, 527429, 527463,
527530, 527582

6

523578, 524633, 525132, 525303, 525384, 525757, 526987, 527003, 527062, 527140, 527167, 527412, 527597,
527600

7

519764, 525692, 525693, 525694, 525757, 527003, 527338, 527593, 527595

8

527003, 527338

9

515287, 518629, 518846, 519137, 524260, 524504, 524509, 524637, 524685, 524711, 525132, 525155, 525313,
525314, 525372, 525382, 525394, 525624, 525625, 525626, 525627, 525744, 525757, 525789, 525805, 525846,
525874, 526402, 526484, 526485, 526906, 526979, 527003, 527100, 527125, 527127, 527156, 527204, 527216,
527349, 527396, 527409, 527588, 527589, 527593, 527597, 527600, 527887, 527888

10

525270, 527100, 527259, 528344, 528572

11

518629, 524633, 525132, 525184, 525692, 525693, 525694, 525805, 525846, 526904, 526905, 526906, 526987,
527083, 527117, 527118, 527120, 527121, 527139, 527214, 527216, 527258, 527567, 527700, 527865, 528572

12

519764, 521853, 525806, 527117, 527118, 527120, 527121, 527150, 527167, 527593

14

523578, 527409, 527666

16

515287, 518846, 519977, 519980, 523578, 524260, 524509, 524711, 525155, 525312, 525394, 525637, 525639,
525874, 525900, 526203, 526386, 526387, 526390, 526393, 526394, 526395, 526397, 526400, 526402, 527003,
527204, 527399, 527401, 527413, 527510, 527511, 527512, 527715, 527887, 527888, 528344

17

524633, 526971, 526982, 527003

18

525178, 526402, 527254, 527666, 528344

19

523578, 524310, 524312, 524314, 524318, 525132, 525184, 525370, 526971, 526982, 526987, 527003, 527167

20

523578, 524260, 524509, 525275, 525900, 526820, 527003, 527203, 527258, 527346, 527400, 527613, 527865

21

515287, 518846, 519137, 523578, 525900, 526494, 527083, 527167, 527895, 527897, 528344

24

515287, 527433, 527613, 528344

25

515287, 524685, 524762, 524959, 524967, 525178, 525318, 525868, 525874, 525946, 526197, 526402, 526792,
526801, 526805, 526893, 526907, 526979, 527100, 527215, 527235, 527254, 527335, 527361, 527401, 527417,
527443, 527611, 527613, 527666, 527684, 527871, 528241, 528344, 528358

26

524684, 527409

28

515287, 524504, 524708, 525394, 525789, 526893, 527204, 527337, 527399, 527510, 527511, 527512, 527538,
527613, 528344

29

515929, 523288, 524075, 524437, 524439, 524442, 524741, 525312, 525413, 525869, 526713, 527167, 527191,
527243, 527429, 527496

30

510513, 515287, 523288, 523503, 524378, 524741, 525130, 525312, 525445, 525869, 526713, 527167, 527191,
527212, 527225, 527402, 527496, 527551, 527883

31

524850, 525312, 526217

32

515287, 524635, 524637, 524639, 525108, 525110, 525133, 525134, 525250, 525829, 525869, 526092, 526482,
526809, 526984, 527119, 527167, 527319, 527401, 528344
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2

1

33

524789, 524796, 525133, 525756, 526092, 526482, 527319, 527406, 527573

34

525170, 526691, 527220, 527531, 527533, 527534

35

515287, 515877, 515880, 519977, 519980, 521853, 523079, 523252, 523253, 523578, 524260, 524391, 524504,
524509, 524633, 524635, 524637, 524639, 524685, 524708, 524711, 524851, 524900, 524959, 525034, 525112,
525133, 525155, 525313, 525314, 525342, 525367, 525370, 525384, 525447, 525448, 525465, 525624, 525625,
525626, 525627, 525637, 525761, 525789, 525823, 525869, 525900, 526041, 526199, 526386, 526387, 526390,
526393, 526394, 526395, 526396, 526397, 526398, 526400, 526401, 526402, 526482, 526483, 526484, 526485,
526491, 526494, 526495, 526498, 526522, 526739, 526792, 526805, 526810, 526817, 526893, 526904, 526905,
526908, 526965, 526971, 526982, 527100, 527127, 527139, 527150, 527156, 527161, 527167, 527191, 527198,
527203, 527204, 527212, 527217, 527235, 527254, 527335, 527349, 527376, 527396, 527401, 527402, 527409,
527412, 527413, 527417, 527433, 527435, 527504, 527505, 527538, 527564, 527565, 527566, 527567, 527588,
527589, 527613, 527618, 527650, 527722, 527727, 527845, 527847, 527865, 527887, 527888, 528424, 528479,
528481, 528535

36

518553, 521853, 523252, 523253, 524260, 524509, 524617, 524711, 524721, 525303, 525447, 525638, 525837,
525900, 526199, 526386, 526387, 526390, 526393, 526394, 526395, 526396, 526397, 526398, 526401, 526491,
526495, 526505, 526804, 526910, 526911, 527150, 527504, 527505, 527566, 527568, 527597, 527600, 527722,
528424, 528439

37

523252, 523253, 524260, 524509, 524633, 524711, 524721, 524850, 525293, 525303, 525342, 525692, 525693,
525694, 525789, 525805, 525900, 526386, 526387, 526390, 526393, 526394, 526395, 526397, 526804, 526817,
526904, 526905, 526965, 527062, 527150, 527566, 527568, 527597, 527600, 527688

38

515287, 525624, 525625, 525626, 525627, 526041, 526310, 526400, 526919, 527156, 527667

39

521853, 524633, 524711, 525303, 526386, 526387, 526390, 526393, 526394, 526395, 526397, 526495, 526893,
526909, 527150, 527167, 527216, 527235, 527276, 527722, 528344, 528479, 528481

40

519764, 524633, 524900, 525639, 525757, 525805, 526817, 526988, 526989, 527376, 527584, 528479, 528481

41

515287, 523578, 524260, 524504, 524509, 524633, 524744, 524851, 524900, 525034, 525126, 525155, 525382,
525394, 525447, 525598, 525637, 525789, 525815, 525816, 525819, 525869, 525874, 525900, 526400, 526482,
526484, 526485, 526522, 526798, 526820, 526913, 526914, 526919, 526924, 526965, 526988, 526989, 527003,
527011, 527110, 527136, 527146, 527156, 527197, 527204, 527235, 527236, 527242, 527335, 527336, 527349,
527376, 527396, 527401, 527402, 527405, 527407, 527411, 527414, 527415, 527418, 527504, 527505, 527562,
527588, 527589, 527603, 527611, 527715, 527871, 528344

42

515287, 521853, 523252, 523253, 524260, 524509, 524633, 524708, 524711, 525313, 525314, 525372, 525447,
525639, 525789, 525846, 525900, 526041, 526386, 526387, 526390, 526393, 526394, 526395, 526397, 526400,
526810, 526906, 526917, 526924, 526965, 526995, 527003, 527100, 527127, 527167, 527204, 527439, 527446,
527525, 527538, 527564, 527565, 527566, 527584, 527588, 527589, 527603, 527688, 528439, 528479, 528481

43

524391, 524959, 525250, 525312, 525328, 525331, 525445, 526909, 526924, 527107, 527136, 527167, 527402,
527497, 527574, 527688, 527722, 528479, 528481, 528535

44

524850, 525623, 525637, 525855, 526386, 526387, 526390, 526393, 526394, 526395, 526397, 526522, 526914,
526924, 527273, 527275, 527439, 527525, 527563, 527566, 527569, 527570, 527585, 527603, 527612, 527622,
527727, 528572

45

519977, 519980, 523252, 523253, 526396, 526398, 526401, 526924, 526995, 527435, 527504, 527505, 527597,
527600, 528344, 528479, 528481

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

6 Filarów
a albione
a2mobile
a2mobile
a2mobile
a2mobile
AA MEN NATURAL CARE
ACIDOLAC
AEROLITE NANO-TECH
AEROLITE PLUS NANO-TECH
Agencja Reklamowa SPOKO
AGROMILKA MARKA PRZYJAZNA ROLNIKOM
AGT SPARROWS
AKADEMIA On-line
AKCES
Alemoto
ALERION
All Stars Gymnastics
alpakino
AMG DYSTRYBUCJA
AMG
ANCIENT BRICK
ancora systems
Aneta Jasińska Centrum Urody Metamorfozy
ANIONIT CLEAN
ANTIC STONE
Antyczek
apartlock
Aringaros
ARTEOMEA
Art-Sweet
ASTORIA
Atmo
auraton
AURE THE LABEL
Aureus
aureus
AURIX
azallo
b bookingsolutions.pl
B
B
B
Bakoma BOTANICALS PROSTY SKŁAD

526914
527684
525624
525625
525626
525627
524966
527530
527895
527897
527412
519764
526917
525598
524684
525367
526396
527611
527433
526971
526982
524314
524633
527275
518168
524310
525900
526908
527727
525462
525130
527335
524509
525846
527443
526910
526911
527576
527847
525447
527118
527120
527121
524437

Bakoma BOTANICALS PROSTY SKŁAD
Bakoma BOTANICALS PROSTY SKŁAD
BASIC vera BASIC
BASIUM
BAZA WĘDKARSKA CZORT
Be On-line Academy
BEAUTY BEYOND by blue shadow
BJÖRN
BLACK BURGER
Black Kosmiczna Promocja
Black Monk Games
Black Monk
BLACK MONK
Blue Water
BM BELLONI & MORINI
Bohoshee
BOŚ BANK EKOfaktoring
BROWAR CANNABIS EST. 2020
BROWAR WARSZAWSKI
BROWARNE LAGER
BROWARNE MOCNE
SOLIDNA KLASYKA GATUNKU
BT BODYTEC20+ Trening Personalny
BUDICOMB
BURGEROWNIA ZKURCZYBYK
C FRESCO ICE COFFEE for coffee lovers
CAMERO design
cbdvap
CENTRUM MEDYCZNE ALMED
CENTRUM MEDYCZNE ORTHO PLUS
cEt CENTRUM ETYKI TECHNOLOGII
CLHE THE CONTENDER Fight wear
CLIMATON
CLIMATON
cmpl
CN COLLEGIUM NOVUM
Coccolino
COLOURS OF COFFEE
COVIDEZ
cp compliance partners
cp
Creative Influe Style
INNOVATION AND CREATION
CROST Motor oils & lubricants
Cudgee Creek Go Crazy

524439
524442
526713
527394
526909
525382
527618
527533
527497
525829
527511
527510
527512
527083
518629
527666
524617
525133
525250
525110
525108
526798
527085
527243
527883
525184
527220
526522
527563
527414
527215
526904
526905
527150
527562
525474
527402
524981
527505
527504
524959
522191
527406

Nr ZT20/2021
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1

2

1

2

d droplabs
D ROTUNDA DYNASY
DAMTRI
DAMTRI
Dehydral Vet
DELFINKI www.naukaplywania.waw.pl
DELMFer study project
DESA UNICUM HOME
DIABLOS
DOGFLIX
DOGFLIX
Dom Futrzaków*PL
DROPLABS
DRUK+
Drużyna Sir PET-er
DUDEK WORLDWIDE
DWIE MOTŁAWY
ea everall7
easy
easyTM
EKOLIST ULTRA
EL-BOX
e-Lero
ENEMY OF THE STATE
ERIMPO
ESENCJA NATURY DĘBINA
EUROPEJSKI FESTIWAL BIEGOWY
E-WOLMART
EXTREME WOLF
Family&Human Wellbeing Award
Faramuszka
FIRMA PRZYJAZNA RODZINIE FIRMA
PRZYJAZNA CZŁOWIEKOWI
FIRMA PRZYJAZNA RODZINIE
FLOSLEK LABORATORIUM Hyaluron anti-aging.
fonolandia
FUGO BOWLS
FUTURE COMPANY
G GrawerPix
Galicyjskie Smaki Smak jak dawniej
GDANSK WORLD VILLAGE TAO RESIDENCES
GDANSK WORLD VILLAGE TAO VILLAS
GELLWE naturalnie pyszne
GETit Built
GETit group
GLT 3
GREEN UNIVERSITY
GVARANT BHP
H humanites COHERENT LEADERSHIP
HAIMA
HANAMI

527588
526393
515877
515880
525827
527336
527525
523578
526092
526484
526485
525623
527589
525639
526988
525303
526387
525270
519977
519980
528470
525757
525342
527538
524997
524796
527110
527126
524851
527415
526494

HELICOPLUS
Herbella
HEXAVIR
Hi HOMIT HOME INTERIORS & FITNESS
Homokomando
Hoppy by Carlsberg
HORTEX
HYZA
ICE MATE GRAPEFRUIT
ICF
ID DRINK ID EST 1927
i-host
IITE Instytut Innowacji Technologii i Ekologii
IMMUNIVO
IMPLANTY W 1 DZIEŃ
IMPLANTY W JEDEN DZIEŃ
Influencer Hotel
Inspire REAL ESTATE ADVISORY
INTRAHOUSE INVESTMENTS
INVESTO
IWUR INSTYTUT WYCEN
JABŁKO MAZOWIECKIE
JAK TA LALA
JFM Furniture
K2 CREATE Codziennie przekraczamy
oczekiwania
K2 CREATE
kacper GLOBAL
kampol
KASTELL SYSTEMY SZCZOTEK
PRZEMYSŁOWYCH
KASTELL
KASTELL247.PL
KLENZIS
Klub Marzycieli
KŁOPOTOWSKIEGO No 11
Kocham Pragę
Kolacja w ciemności
KOLOROWA HARMONIJKA
KRAKOWIAK tradycyjnie pyszne
Krówka Polska Jedność
KULAWY KOŃ DAJE KOPA
KURCZAK POLSKI
KWIETNIK
LABROS
LAPLANTI
Lavre
LAZUROVA CONCEPT
LedCorn
LEDLUX
LekkoDuszki

527017
526809
527026
526820
528344
524637
524741
527688
526984
525638
526482
526995
527584
527021
527569
527570
527156
528424
524721
528439
526505
526217
527650
525275

527411
527407
525124
525394
525170
527217
527413
527191
523253
523252
527225
527125
527127
527595
527204
526483
527405
527463
525328

527349
527396
524685
525946
525693
525692
525694
526907
525823
526390
524260
525819
527399
527496
510513
527319
525413
527346
526979
525637
527139
526386
527198
527567
523503
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LIFT4SKIN by OCEANIC BAKUCHIOL LIFT
LightNight
LIMFO
LITE ME
LITTE
LM LE MARLE
LODEMO
LOKALNY KLUB RODZINNY
LORENZO
LOVE STORY
Luxury CREAM FUDGE
M OKTAMED CLINIC
M5 Technology
MABRILLO
MAIA
Maraton Marzeń
MARVIPOL development prestige
Marzyciele Pomagają
MASTER OF GROWING
masterEdukacja www.masteredukacja.pl
MATOGUARD
Maverick NATURAL MINT
MD MOJDOMEK.PL
BUDOWNICTWO MODUŁOWE
mDC2
MEDICAL Beta
MEDUSZEK
megatto
M-Moda
MOTO Qin
MOVEMENT EMPIRE
ms marketstal.pl
MUSCLEFORGE
MUSKY
MZ MAZA
Naturlo
Nauka w plecaku
NEKERA
NET MARK
NEXERA
NEXERA
niebanalnie.net
NIEGRZECZNY BOX
niegrzeczny box
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
ARTYSTYCZNE I ŻŁOBEK KOALA
NORD FINANCE
ombrelina PIZZa
ONA i ON
ONTIPRIA
ONYA

Nr ZT20/2021

2

1

2

525122
527258
527582
527700
527395
527361
523288
525126
527417
528241
524378
526924
525313
527865
525314
525815
526394
525816
519137
526498
525744
527534

Open Voice Studio
OPEN VOICE STUDIO
ORGANIS CANDIGO BEZ GRZYBÓW
I DROŻDŻAKÓW Naturalna mieszanka
ziołowa suplement diety
ORIGINAL HEMP BEER CANNABI Hemp Classic
BeeR PIWO KONOPNE APA
OstSped
OXY
PACZKING
PANI TAPETKA PERFEKCYJNY MONTAŻ
TAPET I FOTOTAPET
PAVLINÓWKA NALEWSKA
PETROVISION
pgi Polska Grupa Instalacyjna OZE
piapimo
pinum HOMEWOOD
Pizza Vicino
PLAC NA GLANC
PLASTIKOWA REWOLUCJA
PM PROJECT MANAGEMENT GROUP
PODKARPACKIE CENTRUM USŁUG
DYDAKTYCZNYCH
podketo.pl SKLEP NAPĘDZANY KETONAMI.
POGROMCY KOMARÓW
Polish Gold
Polish-aMED
POSE
PRACUDOWNIA
PREMIUM CARPENTRY
PROARIS interior design
Profil DECOR
Prosto z rusztu
Proven by science. Naturally
przedszkole i żłobek Kangurek Hop
PRZYPINKI.PL
PUPI
QUADRATUM
Quattro Passo
QuickShot
RACZ WAŚĆ BRAĆ
RACZ WAŚĆ WPAŚĆ
RADIOCALM
RAMKA studio optyczne
RAMSDEN JEANS
RAWLPLUG
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ RMW
Re.kologia
RED TAXI
Rewia ROZRYWKI
riposso
RIVA HOUSE

527236
527242

527140
524711
527622
527259
527593
527254
526805
527871
525384
527337
523079
525178
527845
526913
527722
527667
526310
526400
526739
527887
527888
527136
525837
525445
524967
526899
528572

527101
525134
526495
526691
521853
525293
527573
526810
525805
527613
527203
527167
527603
527376
526965
527011
525869
525761
527429
527439
528358
527585
527400
527446
526987
527107
525629
527197
527409
525868
524318
525756
527213
524635
524639
525850
525855
526197
527003
525874
526989
527276
526203
527212
527568
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2

RMHD REAL MOTION HYPER DETAILS
524504
ROGALIN 13
524789
SALVADA OGRODZENIA BUDOWLANE I BARIERY TYMCZASOWE
527062
SCOOT SLIDE
525318
SEAWARENESS SAFETY •
ENVIRONMENT • AWARENESS
526906
SejfoMAT
527597
SejfoMAT
527600
SHADOKEY
525132
SŁOŃ TORBALSKI
526402
SmakKurier
528481
SmakKurier.pl
528479
SOKOŁÓW SKLEP FIRMOWY
Promocja RAMA PLAKATOWA
515929
SOLART
527216
SOPAC
527408
SORAYA GLAM OILS
527313
SPEEDCLEAN 890
525641
SPORTSPRO
526893
Stabilna Firma
525034
STAR DREAM
527122
Stella
527551
STORYMAKERS
524900
strada crm
526041
STUDIO SM
526199
STYLOVE
526919
Sunbud
525448
SZOT WITAMINOWY
527119
SZYBKA DWÓJKA na zaparcia
525840
ŚWIAT SZEROKI
528535
T KANCELARIA PRAWA
RESTRUKTURYZACYJNEGO I UPADŁOŚCIOWEGO
TATARA I WSPÓŁPRACOWNICY
526401
T TOKENOMIC
527161
T
526398
TADESYN
524998
TALUS
524312
TATOO UNICORN
527273
TECHNIQ.PL BUDUJEMY SOLIDNIE!
527566

Nr ZT20/2021
1

2

TEGES
TEN SUSHI restaurant
THBST
TimeTax ZWROT PODATKU
TK-BUD
tohver
Tom.m kids shoes
TOPIEL No 18
Turbo Weekend
Ulepieni z pasji
UNDER CITY
Urodzeni Przedsiębiorcy
URUS
V SkyVet Group
VENA UNIFORMS
VERMIS
Visimind GET THE PICTURE
VITAWELL
W APARTMENTS
W STARYM RYNKU
Wakacyjna trasa Dwójki
WAR HOSPITAL
Wegańskie serce
Well dones Konrad Białkowski
Why Not
WILKOWYJE
Wirtualna Plenerówka
WM WALDORF MODERNO
WORKS
YEDLI
YY Bodyych
zamieszkajusiebie NIERUCHOMOŚCI
ZenGarage CUSTOM MOTORCYCLES
ZIELO2NY KAMIEŃ
ZILI CLINIC
ZŁOTY KURCZAK Łukosz TRUST 4 FOOD
ZNAJDŹ MISTRZA
ZO ZARZĄDZANIE ODPADAMI Spółka z o.o.
ŻYWY KRZEM

525112
524391
524762
526491
526804
527564
526801
526397
527146
524744
527401
525155
527531
524850
527100
527012
525372
526725
526395
527574
515287
524708
527435
527214
526792
527715
525465
525331
527338
525312
518846
518553
525806
525370
527612
524075
527418
526817
527027

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.
1067331
1339368
1373258
1478456
1551456
1551473
1587953
1587955
1587967
1587968
1587969
1587970
1587971
1587972
1587973
1588000
1588020
1588122
1588128
1588209

e&f eurofashion (2021 01 21)
CFE: 24.17.25, 26.01.18
18, 25, 35
CHATELAIN JUSTIN
33
(2021 04 08)
artie (2021 03 11)
CFE: 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
25
M MANDARIN (2021 02 17)
CFE: 26.01.01, 29.01.13
36
LE VIDAME (2021 04 08)
32, 33
louis de salignac
32, 33
(2021 04 08)
MOLAMITUM (2020 11 26,
3, 5
2020 08 28)
HALIOSENSE (2020 11 26,
3, 5
2020 08 28)
OMEGA + MOBILITY
5
(2021 03 15, 2020 11 25)
OMEGA + DERMATOLOGY
5
(2021 03 15, 2020 11 25)
PHYTOBIOVET RENAL
5
(2021 03 15, 2020 11 27)
PHYTOBIOVET HEPATIC
5
(2021 03 15, 2020 11 27)
PHYTOBIOVET CARDIAC
5
(2021 03 15, 2020 11 27)
PHYTOBIOVET DERMATOLOGY
5
(2021 03 15, 2020 11 27)
PHYTOBIOVET DIGEST
5
(2021 03 15, 2020 11 27)
bolotop (2021 03 26)
CFE: 27.05.01
11
BUCCACLEAN (2021 02 26, 2020 10 16)
5
MEPRESOLUTE (2020 11 26,
3, 5
2020 08 28)
bel bimbo (2021 02 08)
CFE: 02.09.01, 27.03.02,
12, 25, 35, 36, 39, 43
29.01.14
CARSUN AUTO ACCESSORY (2020 06 10)
CFE: 26.11.01, 27.05.10
24, 27,

1588221
1588251
1588272
1588288
1588298
1588343
1588355
1588372
1588373
1588394
1588395
1588447
1588524
1588558
1588586
1588620
1588740
1588747
1588907
1588918

PRO-FORM (2020 12 08)
27, 28
DMEGC (2020 11 16, 2020 09 10)
CFE: 01.15.09, 26.03.01, 26.11.03
7, 9, 12
NORDICTRACK (2020 12 09)
28
Profilm (2021 02 11)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
17
KÚ (2021 02 27, 2020 09 05)
12, 40, 42
L LX (2021 03 11, 2021 03 02)
CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12
35
METAFRAX GROUP (2020 08 19)
CFE: 01.13.01, 26.13.25,
1, 2, 3, 4, 5, 17, 35
29.01.05
Oleoestepa (2021 03 15)
CFE: 05.03.13, 05.07.19, 26.05.01,
29, 35
27.05.24, 29.01.13
GOODWAY GW (2020 08 22,
10, 17
2020 08 12)
METSANDIA (2021 03 03, 2020 09 21)
5
KAGNYA (2021 01 06, 2021 01 06)
5
UNBOX NOW (2020 12 11,
9, 16, 28,
35, 41
2020 06 12)
AVICHE (2021 02 02)
CFE: 27.05.01
10
NETA (2020 12 31)
CFE: 27.05.01, 29.01.04
9
KINSACH (2021 03 26)
CFE: 27.05.01
11
Haval Grill (2021 02 16)
12, 21, 25, 29, 30,
32, 43
OXYOMi (2020 12 29)
CFE: 27.05.01, 29.01.04
5, 6, 10, 21, 32
Ao1 (2020 10 09, 2020 04 09)
CFE: 03.07.17, 27.05.08,
9, 25, 41, 45
27.07.21
SIANNO (2021 01 19)
3
Sealticker (2021 03 31)
CFE: 27.05.01, 29.01.15
16

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1588355

2

1588355

3

1587953,

1587955,

1588122,

1588355,

1588907

1587955,
1587973,

1587967,
1588020,

1587968,
1588122,

1587969,
1588355,

1588747

4

1588355

5

1587953,
1587972,
1588740

6

1588740

7

1588251

9

1588251,

1588447,

1588558,

10

1588373,

1588524,

1588740

11

1588000,

1588586

12

1588128,

1588251,

16

1588447,

1588918

17

1588288,

1588355,

18

1067331

21

1588620,

1588298,

1587970,
1588394,

1588620

1588373

1588740

24

1588209

25

1067331,

1373258,

27

1588209,

1588221

28

1588221,

1588272,

29

1588372,

1588620

1588128,

1588620

32

1551456,

1551473,

1588620,

33

1339368,

1551456,

1551473

35

1067331,

1588128,

1588343,

36

1478456,

1588128

39

1588128

40

1588298

41

1588447,

42

1588298

43

1588128,

45

1588747

1588620

1588747

1588447

30

1588747

1588620,

1588740
1588355,

1588372,

1588447

1587971,
1588395,

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.
517830
519447
519369
518306
519931
518119
519856
519196
522354
521484
520268
522791

Lighthouse GmbH
2021 02 09
35, 41
Ascential Group Limited
2021 02 16
35
Anima Mundi HandelsgmbH
2021 02 16
29
The Norton Motorcycle Co. Limited
2021 02 23
25, 35
Wacoal EMEA Ltd
2021 03 05
25
Les Editions Albert René
2021 03 08
13
Giorgio Armani S.p.A.
2021 03 08
3
BAS Holding B.V.
2021 03 19
39
STANIELLO ANDREA; CARBONARO ANTONIO
2021 04 15
32
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 04 23
35
FENIKS TAXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 04 28
9, 35, 39
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2021 04 27
33

521483
522289
522809
522753
521103
524087

520315

514481
518318
521850

PRIMULATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 04 24
35, 37, 41
Apple Inc.
2021 04 29
9
A.S. Création Tapeten AG
2021 04 29
27, 35
TRIXELL
2021 04 30
9
PRYSMIAN S.P.A.
2021 04 30
9
GÓRNICZY KLUB SPORTOWY TYCHY
2021 05 05
6, 9, 14, 16, 18, 21,
24, 25, 28, 32, 33, 34,
41, 43
SELENA MARKETING
INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 04 29
2, 17, 19
VOTUM ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
2021 04 30
11, 36, 37, 41
CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 05 05
18, 24, 25, 35
TECHNOLOGIES 20-20 INC.
2021 04 30
9, 35, 36, 41, 42, 45

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.
1566754

Invicta S.p.A.
2021 04 12

1570810
16, 35

JERONIMO MARTINS POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA
2021 04 30

3, 35

SPROSTOWANIE
Nr BUP

18/2021

Strona

6

116-117
119

Nr zgłoszenia

Jest

470203

(210) 470203 (220) 2017 04 08
(731) TROCZYŃSKI MARCIN RENE COFFEE PADS
MAGMAR, Piła
(540) (znak słowny)
(540) Königs Kaffee
(510), (511) 30 kawa, napoje na bazie kawy, napoje
na bazie substytutów kawy, substytuty kawy na bazie
zbóż lub cykorii, preparaty do sporządzania napojów
na bazie kawy, 35 zgrupowanie oraz wyeksponowanie
na rzecz osób trzecich towarów: kawa, ekspresy oraz
aparaty do kawy i akcesoria do nich, naboje/wkłady/
pady/kapsułki kawowe pozwalające nabywcy wygodnie oglądać, dokonywać wyboru i kupować te towary,
usługi sprzedaży towarów: ekspresy oraz aparaty do
kawy i akcesoria do nich, naboje/wkłady/ pady/kapsułki kawowe, kawa, i namiastki tych towarów, napoje
na bazie kawy, napoje na bazie sub-stytutów kawy,
substytuty kawy na bazie zbóż lub cykorii, preparaty
do sporządzania napojów na bazie kawy, 43 usługi
kawiarni, usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje.
30
35
43

Powinno być

470203 (wykaz klasowy)
470203 (wykaz klasowy)
470203 (wykaz klasowy)

Königs Kaffee (wykaz alfabetyczny)

470203

Informacja ta
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opublikowana

