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BIULETYN
Urzędu Patentowego
znaki towarowe

Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 1461 ust. 1 i 3, art. 1521a oraz art. 2331 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz.776 z późn. zm.) oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych
na podstawie art. 152 powołanej ustawy – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych znakach
towarowych.
W Biuletynie ogłasza się informacje o:
 zgłoszonych znakach towarowych,
 wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych,
 informację o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer zgłoszenia,
– datę zgłoszenia,
– datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,
– nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz jego miejsce zamieszkania lub siedzibę i kraj (kod),
– rodzaj znaku towarowego,
– prezentację znaku towarowego,
– opis znaku towarowego,
– klasy elementów obrazowych wg klasyfikacji wiedeńskiej,
– wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe oraz wykaz towarów i/lub usług.
Ogłoszenia o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych
publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
– określenie znaku towarowego,
– datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– datę uprzedniego pierwszeństwa,
– klasy towarowe.
Ogłoszenia o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego publikowane są w układzie numerowym według numeru
zgłoszenia lub numeru rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, wobec którego wpłynął sprzeciw i zawierają:
– numer zgłoszenia wobec którego wpłynął sprzeciw,
– nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
– datę wniesienia sprzeciwu,
– numery klas objętych sprzeciwem,
Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabetycznym. Po wykazie ogłoszeń o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych publikowane są wykazy wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych
w układzie klasowym.

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Nr ZT21

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.
481643
(220) 2018 01 26
M.T.L. MAXFILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KOGEL-MOGEL
(510), (511) 9 filmy, seriale, 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, w odtwarzaczach CD,
DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, 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, okulary i okulary przeciwsłoneczne,
16 fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem
mebli, materiały dla artystów i do rysowania, materiały drukowane, obrazy, rysunki, książki, gazety, czasopisma, plakaty,
albumy, kalendarze, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, drukowane wzory na odzież, karty bożonarodzeniowe,
kartki z życzeniami, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia,
materiały szkoleniowe i dydaktyczne, 18 skóra i imitacja skóry, bagaże i torby do przenoszenia, plecaki, parasole, przeciwsłoneczne parasole, portfele, obroże, smycze i ubrania dla
zwierząt, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry, zabawki
i przedmioty do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe,
ozdoby choinkowe, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących
filmu, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla
prasy, radia, telewizji, filmu, Internetu, usługi w zakresie organizacji pokazów i wystaw w celach reklamowych, usługi
merchandisingu, 41 usługi rozrywki i nauczania, produkcja
filmów i seriali, rozpowszechnianie filmów i seriali, projekcja
filmów, studia filmowe, montaż filmowy, prezentacja filmów,
organizacja teleturniejów i konkursów, 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,
dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach
radiowych i telewizyjnych, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron
www poprzez Internet, usługi organizacji i produkcji nagrań
filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze:
publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie
elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi
obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej
i filmowej, dystrybucja filmów, realizowanie rozrywki w postaci seriali telewizyjnych oraz filmów, pisanie scenariuszy
filmowych.
(210)
(731)

499817
(220) 2019 05 15
INDUSTRIAL SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczepanów
(540) (znak słowny)
(540) Industrial Solutions Group ISG
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smarami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smarami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami
do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w odniesieniu do przedsiębiorstw produkcyjnych, usługi konsultacyjne w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące produkcji, 37 czyszczenie zbiorników, polerowanie (czyszczenie), czyszczenie maszyn, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, informacja
o naprawach, informacja o konserwacji sprzętu pomiarowego i urządzeń testujących, instalacja systemów zarządzania
ruchem, instalowanie obiektów i urządzeń magazynowych,
konserwacja maszyn przemysłowych, konserwacja maszyn
do czyszczenia, konserwacja i naprawa zbiorników magazynowych, malowanie i lakierowanie, naprawa filtrów do maszyn i silników, naprawa i konserwacja osi i części do nich, naprawa filtrów powietrza wlotowego do maszyn, naprawa lub
konserwacja maszyn i urządzeń do przetwarzania żywności,
naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do załadunku-rozładunku, naprawa lub konserwacja maszyn i przyrządów
pomiarowych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
do przetwarzania żywności lub napojów, naprawa lub konserwacja urządzeń i instrumentów laboratoryjnych, naprawa maszyn przemysłowych, naprawa maszyn do obróbki
odpadów przemysłowych, naprawa maszyn, naprawa osi
do maszyn, odnowa maszyn i silników zużytych lub częściowo zniszczonych, oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni, obróbka przeciwkorozyjna, polerowanie i nadawanie połysku, regulowanie i naprawa palników olejowych,
regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych,
przegląd silników, przegląd maszyn serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, renowacja maszyn, renowacja instalacji
przemysłowych, remont maszyn, regulowanie palników olejowych, serwisowanie bojlerów przemysłowych, udzielanie
informacji, porad i konsultacji na temat czyszczenia, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją przemysłowych instalacji i urządzeń chemicznych, udzielanie informacji związanych z instalacją maszyn, usługi czyszczenia
związane ze sprzątaniem przemysłowym, usługi czyszczenia
przemysłowego, usługi instalacji maszyn, usługi konserwacji
maszyn, usługi sprzątania, usługi opróżniania [czyszczenia],
usługi w zakresie smarowania, usługi w zakresie powlekania
w celu naprawy instalacji zakładów inżynierii przemysłowej,
usługi w zakresie okrywania [zabezpieczania] budynków za(210)
(731)
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kładów przemysłowych w celu ich konserwacji, usługi w zakresie oczyszczania przez szorowanie, doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), usługi modernizacji i przekształcania
maszyn, 42 usługi inżynieryjne, usługi inżynieryjne dla osób
trzecich, usługi inżynieryjne w zakresie analizy maszyn, badania dotyczące technologii budowy maszyn, badania
inżynieryjne, badania projektów inżynieryjnych, badania
w dziedzinie technologii prowadzone przez inżynierów, doradztwo techniczne dotyczące testowania, doradztwo techniczne w zakresie produkcji, dostarczanie raportów inżynieryjnych, inżynieria mechaniczna, usługi doradcze w zakresie
inżynierii przemysłowej, udzielanie informacji dotyczących
inżynierii przemysłowej, testy inżynieryjne, sporządzanie
raportów technicznych, prowadzenie badań inżynierskich,
projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie techniczne, pomiary inżynieryjne, usługi inżynieryjne w zakresie
projektowania maszyn, usługi inżynieryjne w zakresie analizy konstrukcji, usługi inżynieryjne dotyczące systemów formowania metali, usługi inżynieryjne dotyczące systemów
operowania metalem, usługi doradztwa technologicznego
w zakresie analiz budowy maszyn, inżynieria (prace inżynieryjne), inżynieria techniczna, prace inżynieryjne, projektowanie produktów inżynieryjnych, usługi inżynieryjne w zakresie
projektowania konstrukcji, usługi doradztwa technicznego
w zakresie inżynierii budowlanej, usługi w zakresie badań
i opracowywania w obszarze inżynierii, badania związane
ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, doradztwo w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca
pracy, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, badania z zakresu skomputeryzowanej automatyzacji procesów technicznych, usługi komputerowe do analizy danych, usługi w zakresie badań komputerowych, analizy naukowe wspomagane komputerowo,
badania techniczne, badania laboratoryjne, badania dotyczące maszyn przemysłowych, badania technologiczne, monitorowanie stanu maszyn, monitorowanie stanu smarów,
laboratoryjne usługi analityczne, opracowywanie procesów
przemysłowych, opracowywanie maszyn przemysłowych,
sporządzanie raportów dotyczących badań technicznych,
przemysłowe analizy i usługi badawcze, usługi analiz przemysłowych wspomaganych komputerowo, udzielanie informacji na temat usług analiz i badań przemysłowych, usługi
laboratoryjne, usługi świadczone przez laboratoria naukowe,
usługi w zakresie badań przemysłowych, usługi w zakresie
badań i opracowywania w obszarze inżynierii, usługi w zakresie analizy przemysłowej, usługi w zakresie analizy danych
technicznych, usługi technologiczne w zakresie produkcji,
usługi pomiarowe, usługi oceny pomiarów, usługi w zakresie
monitorowania procesów przemysłowych, kontrola maszyn
i urządzeń przemysłowych, przegląd urządzeń, testowanie
maszyn, usługi w zakresie pomiarów i testów technicznych.
(210) 505709
(220) 2019 10 16
(731) DURDYN ADAM, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) AUTO LOOK
(510), (511) 35 sporządzanie, dostarczanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących charakterystyki, jakości i cen
ogólnodostępnych towarów i usług, udzielanie informacji
i porad dotyczących charakterystyki, jakości i cen ogólnodostępnych towarów i usług, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne i udzielanie informacji w tym zakresie, udostępnianie rynku on-line dla celów kupna i sprzedaży towarów,
usługi porównywania cen, aranżowanie, wyszukiwanie źródeł, publikowanie i dostarczanie recenzji produktów, usługi
promocyjne, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama
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on-line, dystrybucja materiałów reklamowych, pisanie i publikacja tekstów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, w tym w Internecie i innych sieciach komputerowych, usługi zarządzania reklamą, organizowanie wystaw
i targów dla celów handlowych lub reklamowych, informacja
gospodarcza i pomoc w działalności gospodarczej, sporządzanie zestawień statystycznych, kompilacja i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie
danych w komputerowych bazach danych dla osób trzecich,
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej części i akcesoriów samochodowych,
w tym przez sieci komputerowe i Internet, obsługa zleceń
zakupów, pomoc w zakupie towarów i usług oraz w zaopatrywaniu w towary i usługi na rzecz osób trzecich, usługi
informacji handlowej on-line, kompilowanie i rozpowszechnianie katalogów firm i list klientów, obsługa targów on-line
w celu nabywania, sprzedawania i/lub wymiany towarów
i/lub usług, usługi w zakresie porównywania i omawiania
produktów/usług, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu
wykorzystania ich jako strony internetowe, zarządzanie bazami danych, informacje na temat zasobów pojazdów, usługi
wyszukiwania baz danych samochodów, obsługa platformy handlowej on-line w celu pośrednictwa w transakcjach
handlowych między stronami trzecimi w sprzedaży i nabywaniu towarów, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, udostępnianie powierzchni on-line na ogłoszenia drobne, usługi
reklamowe i promocyjne, zbieranie danych w celu umieszczania ich w bazach komputerowych, uaktualnianie materiału reklamowego, obsługa baz danych dostępnych przez
Internet, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi
pośrednictwa w handlu majątkiem ruchomym, przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących cech
charakterystycznych, jakości i cen towarów/usług, obsługa
aukcji, organizowanie i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej samochodów, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych
i Internetu, organizowanie aukcji internetowych, obsługa
programów lojalnościowych, usługi aukcyjne samochodów
online za pośrednictwem Internetu, kompilacja on-line komputerowych baz danych i baz komputerowych przeszukiwalnych on-line, usługi w zakresie porównywania zakupów,
reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając
klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych
sprzedawców, marketing internetowy, usługi reklamowe
za pośrednictwem Internetu, reklama i marketing, reklama
za pomocą marketingu bezpośredniego, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, organizacja promocji
przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi współpracy
z blogerami, 38 udostępnianie blogów, forów, fotogalerii,
pokojów rozmów i elektronicznych tablic ogłoszeń on-line
do transmisji i rozpowszechniania wiadomości pomiędzy
użytkownikami, transmisja i dzielenie się wiadomościami,
informacjami, obrazami, wideo i nagraniami dźwiękowymi,
usługi związane z portalami internetowymi, usługi przesyłania informacji tekstowej i graficznej z użyciem komputera,
usługi prowadzenia portali internetowych, usługi związane
z portalami telekomunikacyjnymi, dostęp do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do treści, stron
internetowych i portali, zapewnianie dostępu do platform
i portali w Internecie, usługi telekomunikacyjne świadczone
za pośrednictwem platform i portali internetowych, zapewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń,
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej,
usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usłu-

8

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

gi telekomunikacyjne], świadczenie usług on-line w zakresie
tablic ogłoszeń, udostępnianie online elektronicznych tablic
informacyjnych w celu przesyłania wiadomości pomiędzy
użytkownikami komputerów, zapewnianie użytkownikom
dostępu do wyszukiwarek, zapewnianie dostępu do elektronicznej sieci on-line w celu wyszukiwania danych, usługi
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform
i portali w Internecie i innych mediach, usługi komunikacji
internetowej, transmisja danych wideo za pośrednictwem
Internetu, komunikacja za pośrednictwem blogów online,
emisja treści wideo, transmisja informacji poprzez systemy
komunikacji wideo, transmisja strumieniowa materiałów
wideo w Internecie, transmisja plików danych, audio, wideo
i multimedialnych, usługi komunikacji audio, usługi dźwiękowo-tekstowe [audiotext], transmisja danych audio za pośrednictwem Internetu, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem mediów audiowizualnych, nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu.
505728
(220) 2019 10 17
SPAGHETTI HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Spaghetti HOUSE

(210)
(731)

(531) 05.03.11, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 głęboko mrożone dania warzywne, gotowe
dania składające się głównie z mięsa, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub
głównie z drobiu, gotowe posiłki gotowane składające się
całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki gotowane
składające się głównie z indyka, gotowe posiłki składające
się głownie z substytutów mięsa, gotowe posiłki z drobiu
[drób jako główny składnik], gotowe posiłki z mięsa [mięso
jako główny składnik], gotowe posiłki zawierające [głównie]
kurczaka, mięso gotowe do spożycia, potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, sałatka Cezar, sałatki gotowe,
zupy z makaronem, 30 makarony, makaron spożywczy, makaron muszelki, makaron ziti, makaron krewetkowy, makaron
pełnoziarnisty, makaron jajeczny, makaron nitki, makaron ryżowy, makaron [ciasto], makaron chiński, makaron rurki, makaron gotowy, makaron noodle, makaron z serem, makarony
do zup, makarony głęboko mrożone, potrawy z makaronem,
makarony zawierające jaja, makarony mączne spożywcze,
sosy do makaronów, sałatka z makaronem, makaron instant
do gotowania, makaron z komosy ryżowej, makarony w postaci płatków, gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, gotowe potrawy na bazie makaronu, potrawy gotowe
na bazie makaronu, przekąski składające się głównie z makaronu, przyprawy do makaronu na bazie warzyw, suche
i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające
się z makaronów, suche i świeże makarony, kluski i pierogi,
mrożone posiłki składające się głównie z makaronu, posiłki
składające się głównie z makaronów, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, usługi restauracji specjalizujących się
w makaronach udon i soba, oferowanie żywności i napojów
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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.
(210) 510518
(220) 2020 02 22
(731) KASZYCKI ŁUKASZ, Zawiercie
(540) (znak słowny)
(540) Musztardówka
(510), (511) 29 produkty na bazie jaj, krokiety spożywcze,
kanapki, sałatki, dania gotowe i półprodukty, wyroby garmażeryjne, placki, dania gotowe i pół-gotowe, ciastka i wyroby cukiernicze, potrawy na bazie mąki z nadzieniem i bez
nadzienia w tym mrożonki, naleśniki, pierogi, pyzy, kołduny,
knedle, kluski, kopytka, 35 reklama, dystrybucja materiałów
i wyrobów reklamowych, marketingowych, promocyjnych,
promocja sprzedaży, sprzedaż wyrobów spożywczych, garmażeryjnych, mleczarskich, sprzedaż opakowań na wyroby,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów, pokazy towarów i wyrobów dla celów promocji i reklamy, organizowanie wystaw i degustacji wyrobów
spożywczych i garmażeryjnych, marketing, administrowanie
działalnością gospodarczą, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych i działalności gospodarczej, usługi zgrupowania towarów w celu umożliwienia obejrzenia i dokonanie zakupu w sklepach, hurtowniach, na stoiskach, targach,
wystawach, kramach, prowadzenie stoisk, sklepów, kramów,
41 usługi rozrywkowe, organizacja imprez firmowych i okolicznościowych, spotkań towarzyskich, imprezy kulturalne,
imprezy taneczne, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, usługi imprez muzycznych na żywo, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, imprezy
firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne, imprezy z degustacją win w celach
edukacyjnych, organizowanie imprez w celach kulturalnych,
rozrywkowych i sportowych, 43 bary, jadłodajnie, restauracje, stołówki, karczmy, kawiarnie, puby, usługi barowe, kafeterie (bufety), restauracje samoobsługowe, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, dostawa dań, kanapek, wyrobów garmażeryjnych na zamówienie, dostawa w formie cateringu,
organizowanie cateringu.
515371
(220) 2020 06 30
WEREWSKA KATARZYNA, WEREWSKI ROBERT
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE VIVA SPÓŁKA CYWILNA, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hotel Zakopane Wellness & Spa
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 01.01.04,
01.01.10, 06.01.02
(510), (511) 43 usługi hotelowe.
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516276
(220) 2020 07 21
FUNDACJA HORYZONT360, Wielogłowy
(znak słowno-graficzny)
Naukowa Wioska

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.11.03, 26.11.05,
26.11.09, 26.11.12, 26.03.23, 26.07.04, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 41 udostępnianie obiektów muzealnych na pokazy i wystawy, usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie seminariów, produkcja materiałów kursowych dystrybuowanych podczas seminariów i konferencji, organizowanie części rozrywkowej przyjęć, działalność wydawnictw
artystycznych, organizowanie i prowadzenie konferencji
i kongresów, edukacja i rozrywka, nauczanie, działalność
kulturalna, usługi edukacyjne poprzez prowadzenie wystaw
i warsztatów oraz seminariów i wykładów, usługi edukacyjne
w zakresie bibliotek i centrów naukowych w dziedzinie sztuki i kultury, usługi świadczone przez muzea, w tym prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, zapewnianie informacji
w dziedzinie nauki oraz sztuki i kultury za pośrednictwem
Internetu w celach edukacyjnych, publikacja materiałów
edukacyjnych w dziedzinie sztuki oraz nauki i kultury, usługi
rozrywkowe poprzez udostępnianie gier komputerowych
online, publikowanie książek, usługi biblioteczne, publikowanie gazet oraz katalogów i broszur, publikacja periodyków i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, usługi związane z wystawami w zakresie nauki
i sztuki, usługi pisania blogów internetowych, usługi fotograficzne, 42 naukowe usługi analityczne i badawcze, badania
i analizy naukowe, dostarczanie informacji z dziedziny badań
naukowych za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie
jako usługa [SaaS], udzielanie dostępu do oprogramowania
nie do pobrania za pomocą Internetu, 43 wynajmowanie
sal na posiedzenia i konferencje, wynajmowanie przestrzeni na imprezy, usługi gastronomiczne, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi kawiarni, barów
i restauracji, tymczasowe zakwaterowanie, usługi hotelowe.
(210) 516287
(220) 2020 07 21
(731) FUNDACJA HORYZONT360, Wielogłowy
(540) (znak graficzny)
(540)

(531)

26.01.01, 26.01.03, 26.03.23, 26.07.04, 26.11.03, 26.11.05,
26.11.09, 26.11.12, 29.01.06, 29.01.11
(510), (511) 41 udostępnianie obiektów muzealnych na pokazy i wystawy, usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie seminariów, produkcja materiałów kursowych dystrybuowanych podczas seminariów i konferencji, organizowanie części rozrywkowej przyjęć, działalność wydawnictw
artystycznych, organizowanie i prowadzenie konferencji
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i kongresów, edukacja i rozrywka, nauczanie, działalność
kulturalna, usługi edukacyjne poprzez prowadzenie wystaw
i warsztatów oraz seminariów i wykładów, usługi edukacyjne
w zakresie bibliotek i centrów naukowych w dziedzinie sztuki i kultury, usługi świadczone przez muzea, w tym prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, zapewnianie informacji
w dziedzinie nauki oraz sztuki i kultury za pośrednictwem
Internetu w celach edukacyjnych, publikacja materiałów
edukacyjnych w dziedzinie sztuki oraz nauki i kultury, usługi
rozrywkowe poprzez udostępnianie gier komputerowych
online, publikowanie książek, usługi biblioteczne, publikowanie gazet oraz katalogów i broszur, publikacja periodyków i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, usługi związane z wystawami w zakresie nauki
i sztuki, usługi pisania blogów internetowych, usługi fotograficzne, 42 naukowe usługi analityczne i badawcze, badania
i analizy naukowe, dostarczanie informacji z dziedziny badań
naukowych za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie
jako usługa [SaaS], udzielanie dostępu do oprogramowania
nie do pobrania za pomocą Internetu, 43 wynajmowanie
sal na posiedzenia i konferencje, wynajmowanie przestrzeni na imprezy, usługi gastronomiczne, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi kawiarni, barów
i restauracji, tymczasowe zakwaterowanie, usługi hotelowe.
(210) 517810
(220) 2020 09 03
(310) M4059095
(320) 2020 03 05
(330) ES
(731) ONROAD SPAIN S.L., Madryt, ES
(540) (znak słowny)
(540) ONROAD
(510), (511) 9 programy szkoleniowe online, programy informacyjno-szkoleniowe, oprogramowanie szkoleniowe,
instrukcje szkoleniowe w formie elektronicznej, instrukcje
szkoleniowe w formie programu komputerowego, materiały na zajęcia edukacyjne, do pobrania, publikacje elektroniczne, do pobrania, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], statystyczne programy komputerowe,
wyżej wymienione produkty dostarczane są w dziedzinie
nauczania i szkolenia kierowców, w dziedzinie przepisów
drogowych i bezpieczeństwa drogowego, 35 zarządzanie
działalnością handlową oraz administrowanie ośrodkiem
szkoleniowym w obszarach bezpieczeństwa ruchu pojazdów, przepisów drogowych oraz prowadzenia pojazdów,
usługi pośrednictwa handlowego i dostarczania kontaktów
handlowych w dziedzinie szkolenia kierowców pojazdów,
usługi komputerowego zarządzania dokumentami, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, wsparcie administracyjne, dystrybucja reklam i informacji handlowych,
udostępnianie czasu reklamowego w środkach przekazu,
udostępnianie przestrzeni reklamowej, nabywanie dostępu do usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, wyżej
wymienione usługi świadczone są w obszarach edukacji
i szkolenia w zakresie prowadzenia pojazdów, kodeksu drogowego i bezpieczeństwa drogowego, aktualizacja i utrzymywanie danych lokalizacji pojazdów w komputerowych
bazach danych, zarządzanie dokumentami informacyjnymi
związanymi wyłącznie z ruchem pojazdów, promowanie towarów i usług ze stroną trzecią, promowanie negocjacji handlowych, 41 usługi samokształcenia, usługi samokształcenia
za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, kursy korespondencyjne, szkolenia specjalistyczne, nauka w zakresie prowadzenia pojazdów, produkcja i rozpowszechnianie filmów dydaktycznych na temat bezpieczeństwa, usługi szkoleniowe,
edukacyjne i informacyjne dotyczące kierowania pojazdami
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i bezpieczeństwa, szkolenie oraz praktyczne i teoretyczne
nauczanie jazdy oraz przepisów ruchu drogowego, szkolenie
oraz praktyczne i teoretyczne trenowanie i nauczanie jazdy
oraz kodeksu drogowego, szkolenie oraz praktyczne i teoretyczne nauczanie kierowania pojazdami oraz kodeksu drogowego, nauczanie oraz materiały szkoleniowe w zakresie
jazdy oraz materiały w zakresie bezpieczeństwa drogowego,
przygotowywanie do egzaminów z kodeksu drogowego
oraz kierowania pojazdami, szkolenia dla kierowców, usługi
publikacji książek elektronicznych i pomoc pedagogiczna
w trybie online w zakresie materiałów w dziedzinie kierowania pojazdami i bezpieczeństwa ruchu drogowego, publikowanie tekstów, obrazów i zdjęć, nie w celach reklamowych,
publikowanie w formacie elektronicznym oraz w trybie online tekstów, obrazów i zdjęć niezawierających reklam.
517871
(220) 2020 09 04
GROSZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pełny zakupów.Pełny radości.
(210)
(731)

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

518827
(220) 2020 09 25
POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
MYŚLIWIEC KWARTALNIK PRZYRODNICZO - ŁOWIECKI OD 1982
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(531)

05.01.05, 05.01.13, 05.01.03, 05.01.16, 24.09.03, 24.09.05,
24.09.13, 24.09.14, 03.04.07, 03.07.16, 26.11.03, 26.11.08,
27.05.01, 27.05.02, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 16 czasopismo.
(210)
(731)
(540)
(540)

519409
(220) 2020 10 12
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SKRZYCZNE

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.03,
26.11.05, 26.11.09, 26.11.13, 26.03.23, 07.01.06, 06.01.02,
06.01.04
(510), (511) 39 transport koleją krzesełkową, wyciągami
krzesełkowymi, wyciągami narciarskimi, orczykiem.
519987
(220) 2020 10 26
CAFE SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAWIARNIA KOLONIALNA
(210)
(731)

(531) 18.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 anyż, aromaty do ciast i napojów, aromaty kawowe, batony lukrecjowe stosowane w cukiernictwie, biszkopty, preparaty usztywniające do bitej śmietany, bułeczki
słodkie, bułka tarta, bułki, chałwa, chipsy, chleb, ciasta, ciasta
ryżowe, cukier, cukierki, cykoria jako substytut kawy, przyprawy do ciast, czekolada, napoje na bazie czekolady, drożdże,
enzymy do ciast, galaretki owocowe, cynamon stosowany
jako przyprawa, gałka muszkatołowa, gofry, goździki jako
przyprawy, herbata oraz napoje na bazie herbaty, herbata
mrożona, herbatniki, guma do żucia, pieczywo imbirowe, kakao, napoje oraz wyroby na bazie kakao, kawa, kawa nie palona, kawa nienaturalna, spożywczy kit pszczeli, krakersy, kukurydza palona, lody spożywcze, lód do napojów chłodzących, marcepan, pasta z migdałów, miód, mąka, kukurydza,
muesli, naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem, orzechy
arachidowe, paszteciki, pizze, placki, sosy do sałatek, słodycze, słodziki, puddingi, sosy przyprawowe na bazie owoców
lub warzyw, suchary, słodycze, sosy sałatkowe, sushi, tarty
z owocami, tortille, burrito, wyroby cukiernicze, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, makarony i przyprawy
do makaronów, tosty, risotto, lasagne, ravioli, 35 usługi dotyczące gromadzenia, ekspozycji i stworzenia klientom warunków dogodnego doboru i zakupu w sklepie lub hurtowni
oraz w obiektach sprzedaży wysyłkowej za pomocą środków
telekomunikacji lub Internetu produktów spożywczych, gotowych dań, używek, wód, soków oraz napojów i alkoholi,
wyrobów metalowych, szklanych, ceramicznych i z tworzyw
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sztucznych, artykułów przemysłowych i elektrycznych przeznaczonych do stosowania w gospodarstwach domowych
i obiektach zbiorowego żywienia, wyrobami pamiątkowymi
i artystycznymi, 43 usługi realizowane w barach szybkiej obsługi, kafeteriach, kawiarniach, restauracjach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
520140
(220) 2020 10 29
MYLAN HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RYZYKOMETR
(510), (511) 9 oprogramowanie aplikacji na smartfony, tablety i komputery, aplikacje mobilne do pobrania do zarządzania i przesyłania danych i informacji, publikacje, raporty i biuletyny elektroniczne do pobrania za pośrednictwem strony
internetowej lub aplikacji na mobilne urządzenia telekomunikacyjne, wszystkie wymienione towary do kompilowania,
zarządzania, przesyłania i rozpowszechniania danych i informacji dotyczących zdrowia, produktów farmaceutycznych
i leków, 42 projektowanie i rozwój stron internetowych oraz
oprogramowania aplikacji na smartfony, tablety i komputery,
przy czym wspomniane oprogramowanie i strony internetowe dotyczą zdrowia, produktów farmaceutycznych i leków,
44 usługi informacji medycznej oraz usługi udostępniania
danych medycznych, farmaceutycznych i na temat zdrowia,
wszystkie wymienione usługi świadczone za pośrednictwem stron internetowych oraz aplikacji na smartfony, tablety i komputery.
(210)
(731)

520331
(220) 2020 11 04
PRECYZJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRECYZJA
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.04, 26.05.10
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy optyczne, laserowe
i elektroniczne, w tym mikroprocesorowe i komputerowe,
do kontroli i pomiarów geometrii ustawienia kół samochodów osobowych, dostawczych oraz autobusów i ciągników,
a także wszelkie wyposażenie do tych urządzeń i przyrządów, urządzenia i przyrządy do napraw i kontroli nadwozi
i podwozi pojazdów samochodowych, wyważarki do kół,
urządzenia demontażowe opon, diagnoskopy i analizatory
spalin, jak również wyposażenie do tych urządzeń i przyrządów, kalorymetry półautomatyczne, i automatyczne,
w tym mikroprocesorowe i komputerowe, 35 prowadzenie interesów osób trzecich, a zwłaszcza przedstawicielstw
firm produkujących pojazdy samochodowe oraz urządzenia, przyrządy i narzędzia do napraw i diagnostyki samochodów, 37 regulacja, pomiary ustawianie kątów kół i osi
pojazdów samochodowych, regulacja i pomiary geometrii
karoserii pojazdów samochodowych, diagnostyka pojazdów mechanicznych, zwłaszcza samochodów w zakresie
geometrii ustawienia kół, osi pojazdu i geometrii karoserii,
naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, zwłaszcza
samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów i ciągników, naprawy i przyrządy serwisowe samochodów we-
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dług instrukcji producentów, 42 opracowanie dokumentacji
technicznej i dostarczanie literatury technicznej związanej
z diagnostyką pojazdów samochodowych, opracowanie
bazy danych na nośnikach komputerowych w tym CD-ROM
i oprogramowanie dla warsztatów i stacji samochodowych,
opracowanie oprogramowania i bazy danych dla elektrowni,
elektrociepłowni i kopalń, opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej wyposażenia stacji diagnostycznych i naprawczych pojazdów samochodowych, jak również kompletacja i dostarczanie kompletnego wyposażenia.
520844
(220) 2020 11 13
LEASING TRANSFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) LEASING TRANSFER
(510), (511) 35 udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w interesach, usługi pośrednictwa biznesowego
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, pośrednictwo w zakresie
transakcji handlowych i umów handlowych, pośrednictwo
w działalności handlowej dla osób trzecich, przygotowanie
i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich,
pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz
osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, 36 leasing finansowy, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, pożyczki, pożyczki [finansowanie], udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, pożyczki ratalne,
usługi pośrednictwa finansowego, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie posiadania własności na rzecz osób
trzecich, usługi pośrednictwa w zakresie organizowania finansowania przez inne instytucje finansowe, 39 wynajem
samochodów, organizowanie wynajmu pojazdów, organizowanie wynajmu samochodów.
(210)
(731)

520876
(220) 2020 11 12
REGIONALNE CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU
IM. Z. HERBERTA, Kołobrzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOŁOBRZEG RE:GENERACJA

(210)
(731)

(531) 01.03.01, 01.15.24, 26.01.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 wyroby z metali nieszlachetnych i ich stopów,
w tym biżuteria, sztućce, breloczki, pieczęcie, emblematy, figurki z metali nieszlachetnych, klucze, pojemniki metalowe
w tym pudełka metalowe, emblematy do pojazdów metalo-
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we, 9 automaty biletowe, dyski do rejestracji danych, dyski
kompaktowe, w tym audio-wideo oraz komputerowe w tym
CD-ROM, CD-RW, dyski magnetyczne, magnetyczne nośniki
danych, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, filmy (błony) naświetlone, karty magnetyczne, nagrane dyski kompaktowe
(audio-video), nagrania, kasety magnetofonowe i video, diapozytywy, pamięci komputerowe, nośniki danych w postaci
pamięci komputerowej, wydawnictwa elektroniczne, 14 breloczki do kluczy ozdobne, monety i medale okolicznościowe, spinki do krawatów, figurki z metali szlachetnych, emblematy z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych,
16 wyroby do pakowania i przechowywania, dekoracyjne,
biurowe oraz piśmiennicze z papieru i kartonu, afisze, plakaty, akwarele, albumy, artykuły biurowe, atlasy, bilety, w tym
bilety komunikacji miejskiej, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma, druki, dzienniki, emblematy papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, foldery, folie z tworzyw
sztucznych do pakowania, formularze, fotografie, gazety,
grafiki, kalendarze, karty pocztowe, katalogi, koperty, komiksy, książki, magazyny, mapy geograficzne, materiały drukowane, materiały piśmienne, nalepki reklamowe, nalepki, notatniki, notesy, odbitki fotograficzne, odbitki kserograficzne,
odbitki (skany), odbitki (slajdy), plany, pocztówki, przewodniki, przybory do pisania, publikacje, reprodukcje graficzne,
rozkłady i repertuary godzinowe, skrypty, sztandary papierowe, szyldy z papieru lub z tektury, śpiewniki, tablice i arkusze
ogłoszeniowe z papieru lub z tektury, torby do pakowania
z papieru, wydawnictwa kartograficzne w zakresie map, atlasów i przewodników, wydawnictwa papierowe, wyroby papiernicze i introligatorskie, zakładki do książek, znaczki pocztowe, 18 wyroby galanteryjne ze skóry i imitacji skór, pudełka
ze skóry lub imitacji skóry, sakwy ze skóry lub imitacji skóry,
laski, parasole i parasolki, pokrowce na parasole, walizki, torby, w tym torby na zakupy, torby nie zawarte w innych klasach, smycze, plecaki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
35 usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej i handlowej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, w tym w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania
towarów i usług dla osób trzecich, public relations, kreowanie wizerunku firm, usług, towarów i gminy, usługi w zakresie
reklamy, mianowicie: rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych, takich jak: ulotek, prospektów, druków,
próbek i innych gadżetów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych,
reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, uaktualnianie materiału reklamowego,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, nośników reklamowych
i miejsc na umieszczanie ogłoszeń reklamowych, usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, organizowanie
dystrybucji materiałów promocyjnych, nadruków na towary
i opakowania, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja gospodarcza gminy
i podmiotów powiązanych z gminą, w tym: promocja sprzedaży, promocja rękodzielnictwa oraz towarów i usług lokalnych, promowanie rolnictwa ekologicznego oraz jego produktów w szczególności produktów regionalnych, promowanie wyrobów sztuki regionalnej, usługi promocji w zakresie imprez rozrywkowych, artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych, sportowych, historycznych, patriotycznych, rocznicowych oraz usług promocji Miasta organi-
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zowane lub współorganizowane przez Miasto, usługi promocji w zakresie wydawnictw i nagrań na kasetach i płytach
CD/DVD oraz innych formach przekazu elektronicznego,
usługi promocji w zakresie wydawnictw i nagrań na kasetach i płytach CD/DVD oraz innych formach przekazu elektronicznego w celu promocji Miasta i gminy, organizowanie
giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych,
organizowanie pokazów i wystaw towarów i usług, organizowanie targów handlowych i reklamowych, nadzór, zarządzanie i administrowanie wystawami, giełdami, aukcjami pokazami, targami i konkursami, organizowanie i prowadzenie
przetargów, usługi przedstawicielskie na rzecz podmiotów
gospodarczych, współpraca z podmiotami gospodarczymi
w zakresie wytwarzania produktów regionalnych, oferowanie do sprzedaży i sprzedaż produktów żywnościowych,
produktów dekoracyjnych, odzieży, nakryć głowy, obuwia,
pamiątek, upominków, gadżetów o charakterze reklamowym, flag, sztandarów i proporców reklamowych, bielizny
stołowej, biżuterii, książek, albumów i innych wydawnictw
papierowych i elektronicznych, wyrobów papierniczych i introligatorskich, wyrobów ze skóry i imitacji skóry, figurek, breloków, ciupag, także jako produkty lokalne, regionalne lub
towary promujące miasto i gminę, w sklepach detalicznych,
hurtowniach, na targach, w drodze sprzedaży wysyłkowej,
w drodze sprzedaży z użyciem środków telekomunikacyjnych i informatycznych, także poprzez sieć komputerową,
projektowanie materiałów, ogłoszeń, gadżetów i upominków reklamowych, 36 dzierżawa nieruchomości, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, wynajem nieruchomości biurowych, zarządzanie i nadzór nad majątkiem gminnym oraz nad majątkiem podmiotów powiązanych z gminą,
analizy i ekspertyzy finansowe, doradztwo i informacja finansowa, w tym pomoc w ocenie zdolności kredytowej jednostek powiązanych z samorządem gminnym, inwestycje kapitałowe, zbiórki funduszy na cele dobroczynne poprzez organizowanie giełd, aukcji, wystaw, konkursów, koncertów,
spektakli, balów, seminariów, zjazdów i innych imprez, izby
rozrachunkowe, 39 transport, informacja o transporcie, usługi kierowców, transport kolejowy, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wynajmowanie magazynów, organizowanie wycieczek, usługi osób towarzyszących podróżnym,
usługi pilotów wycieczek, pilotowanie, rezerwowanie miejsc
na podróże, transport podróżnych, wypożyczanie pojazdów,
przenoszenie i przewóz bagaży, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja podróży, rezerwacja transportu, transport
rzeczny, transport samochodowy, transport statkami, spacerowe rejsy statkami, wynajmowanie statków, rejsy statkami
wycieczkowymi, pośrednictwo w transporcie, rezerwacja
transportu, transport kolejowy, transport pasażerski, transport podróżnych, organizowanie wycieczek, organizowanie
wycieczek morskich, organizowanie wycieczek turystycznych, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie, rezerwacja i planowanie wycieczek, wypraw i wycieczek krajoznawczych, organizowanie wycieczek z przewodnikiem, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie autokarów, wypożyczanie wagonów kolejowych, zwiedzanie turystyczne, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, turystyka [zwiedzanie], usługi agencji rezerwującej wycieczki
ze zwiedzaniem, usługi przewodników turystycznych, usługi
planowania podróży, usługi rezerwacyjne dla wycieczek, informacja turystyczna, 41 usługi w zakresie udzielania informacji o: edukacji, imprezach rozrywkowych, imprezach kulturalnych, imprezach naukowych, imprezach edukacyjnych,
o organizowanych konferencjach, seminariach, zjazdach,
przedstawieniach teatralnych, wystawach kulturalnych
i edukacyjnych oraz w zakresie organizacji wypoczynku,
działalność kulturalna w tym: usługi muzeów i bibliotek oraz
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innych placówek upowszechniania kultury, usługi organizowania, prowadzenia i realizacji spektakli, a także prowadzenia
i obsługi festiwali z dziedziny kultury, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
uroczystości okolicznościowych, konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, konkursów piękności, organizowanie imprez rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych, organizowanie, prowadzenie i obsługa wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie balów, przyjęć i loterii, organizowanie
i prowadzenie koncertów, rezerwacja miejsc na spektakle,
usługi dystrybucji biletów na wydarzenia rozrywkowe, usługi
związane z organizacją wypoczynku, działalność sportowa
w tym organizowanie zawodów sportowych, wypożyczanie
sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, wynajmowanie
stadionów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, w tym wykonywanie fotoreportaży, pisanie tekstów,
innych niż reklamowych, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, usługi wydawnicze, w tym publikowanie książek i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe oraz wydawanie nagrań na kasetach i płytach CD, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, usługi edukacyjne w żłobkach, przedszkolach i szkołach, 42 wzornictwo przemysłowe,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, dostarczanie potraw i napojów, usługi barów,
restauracji, kafeterii, fast-foodów, żłobki dla dzieci, usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], 44 usługi
medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny
i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem,
ogrodnictwem i leśnictwem.
521280
(220) 2020 11 23
WIANECKI WITOLD TIWAHE-DOM TERAPII DLA
DZIECI, Zielonki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MTG MANUALNE TOROWANIE GŁOSEK

(210)
(731)

(531) 02.09.08, 02.09.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 przyrządy do celów dydaktycznych, 41 usługi
edukacyjne, organizowanie kongresów, konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, publikowanie książek, magazynów,
czasopism, periodyków, tekstów, programów komputerowych i edukacyjnych, nagrań, nagrań audio, video i audio
- wizualnych, nagrań multimedialnych i elektronicznych,
usługi w zakresie publikowania elektronicznego i multimedialnego, usługi w zakresie produkcji programów radiowych, telewizyjnych, filmów, usługi w zakresie organizowania konkursów edukacyjnych, usługi w zakresie kształcenia
wysokokwalifikowanych specjalistów i kadr naukowych,
nauczanie korespondencyjne, usługi w zakresie publikacji
elektronicznej on-line książek i periodyków, 42 usługi w zakresie prowadzenia badań naukowych, wykonywanie prac
badawczo - rozwojowych, 44 usługi terapeutyczne, usługi
logopedyczne, porady psychologiczne, usługi doradcze
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w dziedzinie zdrowia, doradztwo specjalistyczne w zakresie
terapii poznawczej, usługi w zakresie świadczenia informacji
psychologicznych, usługi w zakresie wczesnej interwencji
psychologicznej i logopedycznej, prowadzenie gabinetów
terapeutycznych i logopedycznych.
521287
(220) 2020 11 24
DOMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skórcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PULMAS

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

Nr ZT21/2021

521327
(220) 2020 11 24
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA
(znak słowno-graficzny)
YES2MOVE

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 1 dodatki chemiczne do środków grzybobójczych, 5 preparaty grzybobójcze, środki grzybobójcze.
(210)
(731)
(540)
(540)

521325
(220) 2020 11 24
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA
(znak słowno-graficzny)
Y2M

27.05.01, 27.05.17, 27.05.23, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.21,
26.11.03, 26.11.06, 26.11.11
(510), (511) 41 usługi edukacyjne dotyczące sprawności
fizycznej, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, usługi edukacyjne związane z odżywianiem, instruktaż w zakresie ćwiczeń
fizycznych, nauka gimnastyki, kultura fizyczna, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], organizowanie
i prowadzenie warsztatów sportowych [szkolenie] w tym
wyjazdowych, usługi trenera osobistego [trening sprawności
fizycznej], prowadzenie zajęć fitness.

(531)

26.04.02, 26.04.12, 26.04.17, 26.04.18, 26.04.22, 26.11.03,
26.11.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24, 27.07.01,
27.07.11, 27.07.21, 27.07.24, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi edukacyjne dotyczące sprawności
fizycznej, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, usługi edukacyjne związane z odżywianiem, instruktaż w zakresie ćwiczeń
fizycznych, nauka gimnastyki, kultura fizyczna, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], organizowanie
i prowadzenie warsztatów sportowych [szkolenie] w tym
wyjazdowych, usługi trenera osobistego [trening sprawności
fizycznej], prowadzenie zajęć fitness.
(210)
(731)
(540)
(540)

521328
(220) 2020 11 24
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA
(znak słowno-graficzny)
Y2M

(531)

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

521326
(220) 2020 11 24
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA
(znak słowno-graficzny)
Y2M

(531)

26.04.02, 26.04.12, 26.04.17, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.06,
26.11.11, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.23, 27.05.24, 27.07.01,
27.07.11, 27.07.21, 27.07.24
(510), (511) 41 usługi edukacyjne dotyczące sprawności
fizycznej, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, usługi edukacyjne związane z odżywianiem, instruktaż w zakresie ćwiczeń
fizycznych, nauka gimnastyki, kultura fizyczna, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], organizowanie
i prowadzenie warsztatów sportowych [szkolenie] w tym
wyjazdowych, usługi trenera osobistego [trening sprawności
fizycznej], prowadzenie zajęć fitness.
(210)
(731)
(540)
(540)

29.01.13, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.11, 27.05.01, 27.05.17,
27.05.23, 27.05.24, 26.04.02, 26.04.12, 26.04.17, 26.04.18,
27.07.01, 27.07.11, 27.07.21, 27.07.24
(510), (511) 41 usługi edukacyjne dotyczące sprawności
fizycznej, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, usługi edukacyjne związane z odżywianiem, instruktaż w zakresie ćwiczeń
fizycznych, nauka gimnastyki, kultura fizyczna, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], organizowanie
i prowadzenie warsztatów sportowych [szkolenie] w tym
wyjazdowych, usługi trenera osobistego [trening sprawności
fizycznej], prowadzenie zajęć fitness.

521330
(220) 2020 11 24
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA
(znak słowno-graficzny)
YES2MOVE

(531)

(531)

26.04.02, 26.04.12, 26.04.17, 26.04.18, 26.04.22, 26.11.03,
26.11.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24, 27.07.01,
27.07.11, 27.07.21, 27.07.24
(510), (511) 41 usługi edukacyjne dotyczące sprawności
fizycznej, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, usługi edukacyj-
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ne związane z odżywianiem, instruktaż w zakresie ćwiczeń
fizycznych, nauka gimnastyki, kultura fizyczna, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], organizowanie
i prowadzenie warsztatów sportowych [szkolenie] w tym
wyjazdowych, usługi trenera osobistego [trening sprawności
fizycznej], prowadzenie zajęć fitness.
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522231
(220) 2020 12 14
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY
POLSKIE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
(210)
(731)

522197
(220) 2020 12 14
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY
POLSKIE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY
POLSKIE
(210)
(731)

(531) 01.15.24, 26.11.03, 26.11.13, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 komputerowe nośniki informacji z utrwalonymi danymi, filmy nagrane, publikacje elektroniczne, programy komputerowe, 16 druki, czasopisma, książki, albumy, foldery, katalogi, kalendarze, fotografie, mapy, plakaty, 36 Zarządzanie inwestycjami i finansowanie projektów rozwojowych
z zakresu środowiska wodnego, gospodarki wodnej, Zarządzanie nieruchomościami, 41 publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, publikowanie elektroniczne z dostępem
on-line, organizowanie i seminariów i konferencji gospodarczych i technicznych, działalność edukacyjna w zakresie gospodarki wodnej, działalność edukacyjna w zakresie ochrony
środowiska, działalność edukacyjna w zakresie turystycznego wykorzystania wód.
522198
(220) 2020 12 14
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY
POLSKIE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

(210)
(731)

(531) 01.15.24, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 komputerowe nośniki informacji z utrwalonymi danymi, filmy nagrane, publikacje elektroniczne, programy komputerowe, 16 druki, czasopisma, książki, albumy, foldery, katalogi, kalendarze, fotografie, mapy, plakaty, 36 Zarządzanie inwestycjami i finansowanie projektów rozwojowych
z zakresu środowiska wodnego, gospodarki wodnej, Zarządzanie nieruchomościami, 41 publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, publikowanie elektroniczne z dostępem
on-line, organizowanie i seminariów i konferencji gospodarczych i technicznych, działalność edukacyjna w zakresie gospodarki wodnej, działalność edukacyjna w zakresie ochrony
środowiska, działalność edukacyjna w zakresie turystycznego wykorzystania wód.

(531) 01.15.24, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 komputerowe nośniki informacji z utrwalonymi danymi, filmy nagrane, publikacje elektroniczne, programy komputerowe, 16 druki, czasopisma, książki, albumy, foldery, katalogi, kalendarze, fotografie, mapy, plakaty, 36 Zarządzanie inwestycjami i finansowanie projektów rozwojowych
z zakresu środowiska wodnego, gospodarki wodnej, Zarządzanie nieruchomościami, 41 publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, publikowanie elektroniczne z dostępem
on-line, organizowanie i seminariów i konferencji gospodarczych i technicznych, działalność edukacyjna w zakresie gospodarki wodnej, działalność edukacyjna w zakresie ochrony
środowiska, działalność edukacyjna w zakresie turystycznego wykorzystania wód.
(210)
(731)
(540)
(540)

522246
(220) 2020 12 15
STOWARZYSZENIE POLSKIE BABCIE, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Polskie Babcie „Siła Bezsilnych”

(531)

24.15.01, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.15,
26.04.07, 26.04.18
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych.
(210) 522368
(220) 2020 09 24
(731) G.C. Breiger & Company GmbH, Hamburg, DE
(540) (znak słowny)
(540) Ika Coffee
(510), (511) 30 czekolada, kawa, herbata, kakao, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

522525
(220) 2020 12 22
WASILUK KAMILA TRICLINIUM, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Funky orthodontics
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(531) 02.09.10, 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 sprzedaż produktów i środków medycznych,
artykułów i materiałów ortodontycznych, aparatów ortodontycznych, smoczków ortodontycznych, 44 Usługi dentystyczne, terapia mowy, usługi doradcze w zakresie zdrowia,
usługi klinik medycznych, usługi medyczne, usługi ortodontyczne, usługi telemedyczne, sprzedaż usług medycznych
i ortodontycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

Nr ZT21/2021

523121
(220) 2010 01 15
ARISTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AutoWarto.pl AKCESORIA SAMOCHODOWE DLA
KAŻDEGO

(210)
(731)

522533
(220) 2020 12 22
WASILUK KAMILA TRICLINIUM, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
L’EXPERTA aesthetic philosophy by Wasiluk

(531) 17.02.01, 17.02.02, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż produktów kosmetycznych, środków do pielęgnacji ciała i twarzy, środków do higieny i pielęgnacji urody ludzi, kosmetyków do pielęgnacji urody, sprzedaż preparatów i środków medycznych, suplementów diety
i żywnościowych, suplementów do użytku medycznego, suplementów o działaniu kosmetycznym, 44 manicure, masaż,
opieka pielęgniarska, pomoc medyczna, salony piękności,
usługi dentystyczne, terapia mowy, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medyczne,
usługi ortodontyczne, usługi saun, usługi telemedyczne,
sprzedaż usług medycznych.
(210) 522902
(220) 2021 01 07
(731) Novartis AG, Bazylea, CH
(540) (znak słowny)
(540) BIOSOL
(510), (511) 1 nawozy naturalne.
522995
(220) 2021 01 09
GÓRALCZYK IZABELLA MARCO PELLE, Kalwaria
Zebrzydowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) marco pelle
(210)
(731)

(531) 09.05.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Sprzedaż w tym prowadzona w Internecie:
materiałów w tym tapicerskich, skóry w tym tapicerskiej
do obić meblowych oraz do ozdoby ścian, akcesoriów meblowych, elementów do produkcji mebli, artykułów wyposażenia wnętrz, farb, szkła, wykładzin, tapet, okładzin ściennych, artykułów AGD, mebli, artykułów do ozdoby wnętrz,
usługi agencji eksportowo importowej, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, Reprezentowanie interesów
osób trzecich w zakresie kupna i sprzedaży materiałów tapicerskich w tym skory tapicerskiej, Zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.

(531) 18.01.23, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 plakaty, albumy, druki, katalogi, książki, notesy, artykuły papiernicze, prospekty, opakowania papierowe, 27 dywany, chodniki (kilimy), dywaniki samochodowe,
dywaniki antypoślizgowe, 39 pakowanie i składowanie towarów, dostarczanie towarów (zaopatrzenie), dostarczanie
towarów zamówionych korespondencyjnie i przez Internet,
dystrybucja paczek.
523244
(220) 2021 01 15
PIOTROWSKI TOMASZ, PIOTROWSKA EWA CIAO
NAPOLI SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Ciao Napoli
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi barowe, bary szybkiej obsługi,
bary przekąskowe, bary sałatkowe, kafeterie, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i, transportem, wynajmowanie sal na posiedzenia, restauracje samoobsługowe,
usługi restauracyjne, usługi restauracji hotelowych, restauracje z grillem, usługi mobilnych restauracji, restauracje dla
turystów, usługi restauracji hiszpańskich, usługi restauracji
japońskich, usługi restauracji washoku, udzielanie informacji
dotyczących restauracji, usługi restauracji fast-food, usługi
restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracji serwujących
tempurę, usługi restauracji sprzedających sushi, usługi barów
i restauracji, rezerwacja stolików w restauracjach, informacja
o usługach restauracyjnych, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, restauracje serwujące wykwintne artykuły
spożywcze, restauracje oferujące dania na wynos, usługi
w zakresie restauracji [brasserie], udostępnianie opinii na temat restauracji, usługi restauracji z daniami ramen, usługi
restauracyjne świadczone przez hotele, usługi restauracyjne
łącznie z wyszynkiem, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji,
zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, usługi biur podróży
w zakresie rezerwowania restauracji, 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, usługi restauracji specjalizujących się w makaronach udon i soba, usługi restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach, klientów,
usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi cateringu
zewnętrznego, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i, transportem
(catering), usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym
(210)
(731)
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krojeniu szynki, podczas wesel i prywatnych imprez, usługi
cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki,
podczas targów, degustacji i imprez publicznych.
(210) 523323
(220) 2004 05 01
(731) CANDAN ENTERPRISES PTY LIMITED, Loganholme, AU
(540) (znak słowny)
(540) INOX
(510), (511) 4 Smary, Oleje smarowe, Oleje penetrujące, Dodatki niechemiczne do wszystkich wyżej wymienionych towarów.
(210)
(731)
(540)
(540)

523350
(220) 2021 01 19
KOLEDZY ZZA MIEDZY SPÓŁKA AKCYJNA, Stawki
(znak słowno-graficzny)
KOLEDZY ZZA MIEDZY GRUPA ROLNIKÓW
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(531) 26.05.01, 26.05.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia w zakresie automatyzacji maszyn
i procesów produkcyjnych, systemy sterowania, systemy
zabezpieczeń w inteligentnych budynkach, 11 Urządzenia
do oświetlania, ogrzewania, gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne,
37 Montaż, instalowanie, naprawy i serwisowanie systemów
automatyki i zabezpieczeń urządzeń i procesów produkcyjnych, 42 Projektowanie techniczne w zakresie automatyzacji
urządzeń i procesów produkcyjnych, doradztwo techniczne,
ekspertyzy w zakresie automatyzacji urządzeń i technologii.
(210)
(731)
(540)
(540)

523611
(220) 2021 01 25
BAFIA ANITA F.H.U. U BAFII, Poronin
(znak słowno-graficzny)
GÓRALOVE

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież, Buty, 30 Wyroby spożywcze, Czekolada, Herbata, 32 Piwo, 33 Wyroby i napoje alkoholowe, Likiery,
Napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, 43 Usługi hotelarskie,
Biura zakwaterowania (hotele, pensjonaty).

(531) 02.01.13, 02.01.23, 02.01.24, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Warzywa przetworzone, 30 Zioła przetworzone, 31 Świeże owoce, warzywa i zioła.
(210)
(731)
(540)
(540)

523353
(220) 2021 01 19
JOHN JAKUB, Poznań
(znak słowno-graficzny)
apteline.pl

(531) 24.13.25, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 Usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży
korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji
następujących towarów: preparaty i artykuły medyczne
i weterynaryjne, preparaty farmaceutyczne, farmaceutyki
i naturalne środki lecznicze, preparaty i artykuły higieniczne,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne, środki do higieny jamy ustnej, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki, aparaty i instrumenty
medyczne, artykuły do karmienia i smoczki, preparaty i artykuły do tępienia szkodników.
(210)
(731)
(540)
(540)

523423
(220) 2021 01 21
SKROBEK ADRIAN EX SOLUTION, Ruda Śląska
(znak słowno-graficzny)
Ex Solution

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

523750
(220) 2021 01 28
BISICKY EWELINA THE BAD HOMBRE, Limanowa
(znak słowno-graficzny)
CM LA CHICA MALA

(531) 27.05.02, 27.05.22, 27.01.06, 29.01.12
(510), (511) 14 Kamienie szlachetne, Perły, Metale szlachetne i ich imitacje, 25 Odzież damska, Odzież dziecięca, Części
odzieży, obuwia i nakryć głowy.
(210) 523793
(220) 2020 03 09
(731) ANGELINI HOLDING S.P.A., Rzym, IT
(540) (znak słowny)
(540) MY FAMILY PLACE
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Nagrane kasety wideo z kreskówkami, Płyty kompaktowe [audio-wideo], Pobieralne nagrania dźwiękowe, Nagrania wideo
do pobrania, Urządzenia i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, Pliki muzyczne do pobierania, Płyty kompaktowe,
Płyty DVD, Cyfrowe nośniki do nagrywania danych, Programy
komputerowe nagrane, Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, Oprogramowanie gier,
Oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, Edukacyjne programy komputerowe dla dzieci, Narzędzia do opracowywania oprogramowania komputerowego, Mobilne
aplikacje, Oprogramowanie komputerowe do przetwarzania
plików z muzyką cyfrową oprogramowanie do przetwarzania obrazów cyfrowych, Oprogramowanie do opracowywania stron internetowych, Programy i oprogramowanie
komputerowe do przetwarzania obrazów wykorzystywane
w telefonach komórkowych, Oprogramowanie do gier elektronicznych do telefonów komórkowych, Oprogramowanie do przekierowywania wiadomości, Oprogramowanie

18

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

rozrywki interaktywnej do rozgrywania gier wideo, do pobrania, Oprogramowanie komputerowe do organizowania
i przeglądania obrazów i zdjęć cyfrowych, Oprogramowanie
komputerowe zapewniające wielu użytkownikom dostęp
do globalnej komputerowej sieci informacyjnej, Oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego umożliwiające użytkownikom dokonywanie elektronicznych transakcji
biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, 35 Administrowanie programami wymiany kulturalnej
i edukacyjnej, marketing towarów i usług na rzecz innych,
Dostarczanie informacji handlowych, Rozpowszechnianie
reklam, Rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, Rozpowszechnianie
reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej
online w internecie, Procedury administracyjne związane
ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub
komputera, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Dostarczanie informacji
dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, Handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, Dostarczanie
informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, Dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych,
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie i zawieranie
transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem
systemów telekomunikacji, Przygotowywanie materiałów
promocyjnych i merchandisingowych dla osób trzecich,
Przygotowywanie audiowizualnych prezentacji do użytku
w reklamie, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, Przygotowywanie i umieszczanie
reklam na rzecz osób trzecich, Prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi związane z publiczną prezentacją produktów, Produkcja filmów
reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem
reklam na stronach internetowych, Publikowanie tekstów
reklamowych, Reklama, Reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, Tworzenie tekstów reklamowych, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw],
Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi pośrednictwa
w interesach, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
Usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług,
Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi w zakresie wysyłkowej
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie zamówień online, Usługi w zakresie zamówień online
w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz
z dostawą na miejsce, Usługi reklamowe za pośrednictwem
Internetu, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych
sieci komputerowych związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych
sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi,
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli,
Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online,
Usługi reklamowe i promocyjne, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 42 Projektowanie portali sieciowych,
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Programowanie oprogramowania do portali internetowych,
chat-roomów, linii chatów forów internetowych, Opracowywanie platform komputerowych, Opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie
i opracowywanie stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, Projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego, Prace
badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmacji, Aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Medyczne badania naukowe, Usługi w zakresie
identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii
do transakcji handlu elektronicznego, Programowanie oprogramowania do platform handlu elektronicznego.
(210) 523874
(220) 2021 02 01
(731) FRANCUZ MAREK FRANC-DEKER, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) FRANC-DEKER
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, Metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Kotwy metalowe, Łupki, Metalowe zaczepy do płytek dachowych, Metalowe okna dachowe, Metalowe okna
dachowe w kształcie kopuły, Metalowe okna podnoszone,
Metalowe okna świetlikowe do użytku w budynkach, 19 Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Niemetalowe
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Belka drewniana przycięta do połowy grubości, Belki drewniane przycięte do połowy grubości, Częściowo obrobione drewno,
Drewno częściowo obrobione, Drewno, Drewno po obróbce, Drewno półobrobione, Drewno profilowane, Kopuły niemetalowe, Niemetalowe kopuły do budynków, Rusztowania,
Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne z drewna
i sztucznego drewna, Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne z paku, smoły, bitumu lub asfaltu, Asfalt do użytku
w pracach dekarskich, Asfaltowe powłoki dachowe, Asfaltowy filc dachowy, Niemetalowe belki budowlane, Belki, Belki
niemetalowe, Belki niemetalowe do celów budowlanych,
Belki z materiałów niemetalowych, Bitumiczne fugi na powłoki dachowe, Bitumiczne powłoki dachowe, Bitumiczne
produkty do pokrywania dachów [inne niż w postaci farb],
Bitumiczne produkty w postaci membran do zabezpieczania przed wodą, Bitumiczne produkty w postaci arkuszy
do impregnacji wodoodpornej powierzchni dachowych,
Bituminizowane materiały na pokrycia dachowe, Bitumowe membrany uszczelniające, Blacha z tworzyw sztucznych
na dachy, Dachowe naświetla półkoliste [okna] z materiałów
niemetalowych, Niemetalowe dachowe otwory wentylacyjne, Niemetalowe pokrycia dachowe, Dachówki ceramiczne,
Dachówki gliniane, Dachówki holenderskie [esówki, holenderki], Dachówki kamienne, Dachówki, nie z metalu, Dachówki z zaprawy cementowej, Niemetalowe konstrukcje pokryć
dachów, Deski, Deski dachowe [z drewna], Deski drewniane,
Deski [drewno budowlane], Deski z materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie, Deskowanie budowlane
niemetalowe, Filcowe pokrycia dachowe, Faliste arkusze wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych [materiały dachowe], Emulsje bitumiczno-lateksowe do celów budowlanych,
Niemetalowe elementy wykończeniowe do zabezpieczania
budynków przed wodą, Filc do pokrywania dachów, Folie
z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, Gonty
bitumiczne, Gonty drewniane, Gonty niemetalowe, Gzymsy
niemetalowe, Gzymsy pod sufit (nie z metalu), Niemetalowe
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krawędzie dachów, Klinkier jako kruszywo, Krokwie dachowe, Krokwie drewniane, Legary drewniane, Łupki dachowe,
Łupkowa dachówka, Materiały do pokrywania dachu, Membrany dachowe z PCV, Membrany do pokryć dachowych,
Niemetalowa więźba dachowa, Niemetalowe dachówki,
Niemetalowe materiały budowlane do pokrywania dachu,
Niemetalowe obróbki blacharskie dachu, Niemetalowe płyty
dachowe o właściwościach izolacyjnych, Niemetalowe płyty
dachowe, Niemetalowe pokrycia dachowe, Odachowanie,
Odporne na wilgoć membrany z materiałów z tworzyw
sztucznych, Papa dachowa, Papa dachowa asfaltowa, Płyty
dachowe [z drewna], Niemetalowe płyty do dachów, Pokrycia dachowe, niemetalowe, Pokrycia dachowe z gontów, Pokrycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne,
Polipropylenowe arkusze faliste [pokrycia dachowe], Rynny
dachowe, nie z metalu, Niemetalowe rynny dachowe, Rynny
deszczowe, nie z metalu, Rynny niemetalowe, Niemetalowe
rynny zsypowe do celów budowlanych, Warstwy izolacyjne dachu, Włókna nietkane do użytku przy kryciu dachów,
Wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, 37 Usługi
dekarskie, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, Czyszczenie, naprawy i konserwacja powierzchni dachowych, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu
budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Ciesielstwo, Doradztwo dotyczące budownictwa
mieszkalnego i budynków, Doradztwo inżynieryjne, Impregnacja wodoodporna budynków podczas budowy, Instalacja izolacji termicznej w budynkach, Instalacja materiałów
izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach,
Instalacja pokryć dachowych, Izolacja dachów, Izolacja ścian
wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, Izolowanie
budynków, Izolowanie budynków w trakcie budowy, Izolowanie dachów, Montaż izolacji do budynków, Nakładanie
powłok nieprzemakalnych na dachy, Rozbiórka dachów,
Udzielanie informacji związanych z renowacją budynków,
Udzielanie informacji związanych z odbudową budynków,
Udzielanie informacji związanych z konstrukcją budynków,
Układanie dachówek i płytek łupkowych, Usługi budowlane,
Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, Usługi doradcze dotyczące konstrukcji budynków i innych struktur, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, Usługi instalacji dachów,
Usługi w zakresie wypożyczania maszyn budowlanych, Wynajem desek rusztowaniowych, Wynajem rusztowań.
(210)
(731)
(540)
(540)

523896
(220) 2021 02 01
Bionorica SE, Neumarkt, DE
(znak słowno-graficzny)
Fitoinżynieria

(531) 05.03.11, 05.03.13, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Ekstrakty roślinne do celów kosmetycznych,
3 Olejki eteryczne, 5 Preparaty farmaceutyczne, Ekstrakty
roślinne do celów farmaceutycznych, Preparaty weterynaryjne, Preparaty sanitarne, Suplementy diety, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Plastry, Środki
odkażające, 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Artykuły
biurowe [z wyjątkiem mebli], Biuletyny informacyjne, Broszury, Karton, Katalogi, Książki, Materiały drukowane, Nalepki,
naklejki [materiały piśmienne], Notatniki [notesy], Okładki,
obwoluty [artykuły papiernicze], Papier, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Skoroszyty, Tablice ogłoszeniowe z kartonu
lub papieru, Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania
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[artykuły papiernicze], Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, Zawiadomienia
[artykuły papiernicze], 30 Preparaty roślinne w takiej formie
jak nielecznicze draże, herbaty ziołowe, nielecznicze napary,
nielecznicze wyroby cukiernicze, nielecznicze pastylki, preparaty ziołowe do sporządzania napojów, zioła przetworzone, zioła suszone, ekstrakty z roślin do celów spożywczych
stosowane jako dodatki smakowe, przetwory z roślin do celów spożywczych takie jak dodatki smakowe i przyprawy,
31 Rośliny, Rośliny świeże, Rośliny suszone, 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie towarów takich jak ekstrakty
roślinne do celów kosmetycznych, olejki eteryczne, preparaty farmaceutyczne, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, preparaty weterynaryjne, preparaty sanitarne,
suplementy diety, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, plastry, środki odkażające, reklama,
marketing, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie sprzedaży aptecznej, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, artykuły
biurowe [z wyjątkiem mebli], biuletyny informacyjne, broszury, karton, katalogi, książki, materiały drukowane, nalepki,
naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], papier, pióra i długopisy [artykuły biurowe], skoroszyty, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub
papieru, preparaty roślinne w takiej formie jak nielecznicze
draże, herbaty ziołowe, nielecznicze napary, nielecznicze
wyroby cukiernicze, nielecznicze pastylki, preparaty ziołowe
do sporządzania napojów, zioła przetworzone, zioła suszone, ekstrakty z roślin do celów spożywczych stosowane jako
dodatki smakowe, przetwory z roślin do celów spożywczych
takie jak dodatki smakowe i przyprawy, rośliny, rośliny świeże, rośliny suszone, reklama, marketing, usługi sprzedaży
aptecznej, 41 Kształcenie praktyczne [pokazy], Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie
i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie
seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, Przekazywanie
know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Sprawdziany
edukacyjne, 44 Usługi farmaceutyczne (porady medyczne),
Porady w zakresie farmakologii, Usługi doradcze w zakresie
zdrowia.
523977
(220) 2019 03 26
LIBERTY CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Liberty Motorcycles
(510), (511) 35 Sondaże opinii publicznej, zwłaszcza w zakresie motoryzacji oraz przemysłu morskiego, Promocja
sprzedaży, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Pomoc w nawiązywaniu
sieci kontaktów handlowych, Organizowanie targów i wystaw handlowych w celach handlowych i reklamowych
dotyczących zagadnień motoryzacji, Usługi w zakresie
badania rynku, Reklama, Zarządzanie w działalności handlowej, Dostarczanie informacji marketingowych, handlowych i statystycznych dotyczących biznesu, Pośrednictwo
w kontaktach handlowych i gospodarczych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna w tym przez Internet następujących towarów: pojazdów, pojazdów wodnych, samochodów, skuterów, motorowerów, motocykli, quadów, jachtów, łodzi,
łodzi motorowych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna w tym
przez Internet następujących towarów: Części zamiennych
(210)
(731)
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do pojazdów lądowych i wodnych, samochodów, skuterów, motocykli, motorowerów, quadów, jachtów, łodzi,
łodzi motorowych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna w tym
przez Internet następujących towarów: odzież, nakrycia
głowy, obuwie, ochraniacze do użytku w sporcie, artykuły i sprzęt sportowy, torby, walizki, sakwy, bagaże, plecaki
sportowe, gry i zabawki, automaty do gier, gry wideo, wyroby skórzane a mianowicie uprzęże, pasy, paski, teczki,
plecaki, torby, walizki, sakwy, zestawy podróżne, kosmetyczki, etui na klucze, futerały na dokumenty oraz portfele,
Reklama i promocja sprzedaży dotyczącej towarów i usług
oferowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, Pokazy towarów w celach
handlowych, promocyjnych i reklamowych, Organizowanie i prowadzenie imprez biznesowych w celach handlowych i reklamowych, Usługi pośrednictwa handlowego
i doradztwa w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, Automatów do gier, Gier wideo, Organizowanie,
przeprowadzanie i nadzorowanie promocyjnych planów
motywacyjnych, Publikowanie tekstów reklamowych, Przetwarzanie danych, Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, Doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania, Usługi w zakresie
marketingu i prezentacji, Usługi reklamowe i promocyjne,
Organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, Zarządzanie targami i wystawami o charakterze handlowym
i reklamowym, Administrowanie działalności handlowej,
Pozyskiwanie danych do baz danych, systematyzowanie
tych danych i zarządzanie tymi danymi, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi reklamowe
dotyczące sprzedaży pojazdów silnikowych, 37 Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja w zakresie
pojazdów lądowych i wodnych, Serwisowanie urządzeń
do obsługi i napraw pojazdów lądowych i wodnych, Usługi
w zakresie obsługi i napraw pojazdów mechanicznych lądowych i wodnych, przyczep, naczep, statków, platform, konstrukcji pływających, Usługi tuningu pojazdów lądowych
i wodnych, Stacje obsługi pojazdów, naprawy, konserwacja
i tankowanie pojazdów, Regulacja pojazdów, Regeneracja
części zamiennych do pojazdów mechanicznych, silników
pojazdów, Mycie pojazdów, Obsługa pojazdów, Usługi
warsztatów naprawy pojazdów, Wynajem narzędzi.
(210) 524001
(220) 2021 02 03
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) Allnutrition ALLNATURE
(510), (511) 29 Organiczna zdrowa żywność taka jak: zupy,
Spożywczy olej kokosowy, Olej z orzechów, Oleje do gotowania, Masło kokosowe [olej kokosowy], Jaja i substytuty
jaj, Napoje z produktów mlecznych, Masło, Owocowe pasty
do smarowania, Desery owocowe, Napoje jogurtowe, Aloes spożywczy, Proszki warzywne, Proszek kokosowy, Proszki owocowe, Batony spożywcze na bazie orzechów, Zupy,
Zupy w proszku, Tahini [pasta z ziarna sezamowego], Soki
owocowe do gotowania, Batony na bazie orzechów i nasion, Masło z nasion, Nasiona jadalne, Olej z nasion, Oleje roślinne do celów spożywczych, Tofu, Przekąski na bazie tofu,
Masło arachidowe, Dżemy, Fasola, Śmietana [produkty mleczarskie], Mleko w proszku, Produkty z suszonych owoców,
Mleko organiczne, Napoje mleczne zawierające owoce,
Miąższ owoców, Przekąski na bazie owoców przetworzone,
Przetworzone nasiona goji, Orzechy prażone, Orzechy przyprawione przetworzone, Orzechy łuskane przetworzone,
Orzechy jadalne przetworzone, Orzechy aromatyzowane
przetworzone, Suszone orzechy, Mielone orzechy, Przetwo-

Nr ZT21/2021

rzone owoce, Przetworzone nasiona roślin strączkowych,
Przetworzone nasiona chia do jedzenia, Olej z nasion chia
do żywności, Wiórki kokosowe, Płatki kokosowe, Mleko kokosowe, Suszone orzechy kokosowe, Daktyle, Chipsy owocowe, Chipsy warzywne, Warzywa liofilizowane, Warzywa
przetworzone, Warzywa suszone, Suszone owoce, Suszone
figi, Substytuty mięsa, Substytuty mleka, Substytuty serów,
30 Wyroby piekarnicze, Wyroby na bazie kakao i czekolady, Kakao, Czekolada, Czekoladki, Kawa, Herbata, Napoje
na bazie kawy, herbaty i kakao, Cukier, Ryż, Tapioka, Sago,
Kawa naturalna, Mąka, Chleb, Bułki, Bułeczki słodkie, Miód,
Melasa (syropy), Mąka do pieczenia, Mąka z soczewicy,
Tapioka do celów spożywczych, Mąka kokosowa przeznaczona do spożycia przez ludzi, Mąka z roślin strączkowych
do celów spożywczych, Batony zbożowe i energetyczne,
Żywność na bazie owsa do spożycia przez ludzi, Żywność
wytwarzana z opiekanych ziaren zbożowych, Ziarna przetworzone, Skrobia do celów spożywczych i wyroby z tych
towarów, Preparaty do pieczenia i drożdże, Zboża, Wszystkie powyższe również jako produkty ekologiczne, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej w odniesieniu do towarów takich jak
produkty ekologiczne i organiczne, produkty pochodzenia
naturalnego, zdrowa żywność i naturalne produkty spożywcze, Usługi sprzedaży hurtowej w odniesieniu do towarów takich jak produkty ekologiczne i organiczne, produkty pochodzenia naturalnego, zdrowa żywność i naturalne
produkty spożywcze, Reklama, Zarządzanie działalnością
gospodarczą, Administrowanie działalności gospodarczej,
Usługi administracyjne, Pośrednictwo i doradztwo biznesowe i handlowe dotyczące transakcji biznesowych, Zarządzanie rachunkowe i administracyjne wyżej wymienionymi
transakcjami.
(210)
(731)
(540)
(540)

524028
(220) 2021 02 01
MAŁECKI PIOTR, Włocławek
(znak słowno-graficzny)
NenaBaby

(531) 24.09.05, 24.09.03, 24.09.07, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki dla dzieci, Kolorowe kosmetyki dla
dzieci, 5 Mleko w proszku dla niemowląt, Mleko w proszku
[żywność dla niemowląt], Mleko w proszku dla niemowląt
i małych dzieci, Żywność dla dzieci i niemowląt, Preparaty
żywnościowe dla niemowląt i małych dzieci, 10 Butelki dla
dzieci, Smoczki dla dzieci, 24 Kocyki dziecięce, 25 Pajacyki dla dzieci [odzież], Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież
dla małych dzieci, Jednoczęściowa odzież dla niemowląt
i małych dzieci, Odzież wierzchnia dla niemowląt, Odzież
dziecięca, Spodnie dziecięce, Koszulki dla dzieci, Wyprawki dziecięce [odzież], Letnie ubranka dla dzieci, Skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, Sukienki dla niemowląt
i małych dzieci, Kombinezony dla niemowląt i małych
dzieci, Nakrycia głowy dla dzieci, 28 Artykuły do zabawy
dla dzieci, Zabawki dla dzieci, 29 Mleko w proszku, Mleko
organiczne, Mleko kozie, 30 Herbaty, Herbaty owocowe,
Zioła suszone.
524232
(220) 2021 02 07
WOTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT21/2021
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(540) kuchnia BEZ CENZURY

(531) 27.05.01, 26.01.20
(510), (511) 29 Gotowe posiłki, żywność preparowana
i przekąski słone na bazie warzywnej i mięsnej, Potrawy gotowe, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie
z drobiu, Gotowe posiłki gotowane składające się głównie
z indyka, Gotowe posiłki składające się głównie z ryb, Gotowe
posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, Gulasze,
Mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw,
Mrożone posiłki składające się głównie z ryb, Mięso gotowe
do spożycia, Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, Przystawki gotowe do spożycia, składające się przede
wszystkim z owoców morza, Pulpety, Sałatka ziemniaczana,
Sałatki gotowe, Sałatki warzywne, Krokiety, Krokiety rybne,
Krokiety z kurczaka, Mięso mrożone, Mrożone posiłki składające się głównie z mięsa, Mrożone posiłki składające się głównie z drobiu, Mrożone owoce, 43 Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Oferowanie
żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Przygotowywanie posiłków
i napojów, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia, Restauracje oferujące dania na wynos, Snack-bary, Stołówki, Usługi herbaciarni, Usługi kawiarni, Usługi restauracyjne, Usługi świadczone
przez bary bistro, Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków
na wynos, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.
524238
(220) 2010 01 25
302009044834.5 (320) 2009 07 27
(330) DE
SKYGARDEN Arnulfpark GmbH & Co. KG, Grünwald,
DE
(540) (znak słowny)
(540) Skygarden
(510), (511) 35 Usługi biurowe związane z nieruchomościami i budownictwem, Zarządzanie działalnością gospodarczą
związane z nieruchomościami i budownictwem, Administracja działalnością gospodarczą związana z nieruchomościami i budownictwem, Usługi przedstawiciela budowlanego,
mianowicie organizowanie projektów budowlanych, Pozyskiwanie umów w zakresie budowy nieruchomości dla osób
trzecich, Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w zakresie nieruchomości, Opracowywanie koncepcji reklamowych i marketingowych oraz usługi reklamy
i marketingu nieruchomości, 36 Usługi związane z majątkiem
nieruchomym, Zarządzanie nieruchomościami, Nabywanie,
wynajem i dzierżawa nieruchomości, Pośrednictwo w zakre-
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sie umów dotyczących zakupu i sprzedaży nieruchomości,
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi deweloperskie, mianowicie organizowanie finansowania projektów
budowlanych, Opracowanie koncepcji wykorzystania nieruchomości w odniesieniu do aspektów finansowych, Wycena
nieruchomości, 37 Usługi deweloperskie, mianowicie realizowanie inwestycji budowlanych, Konserwacja i naprawa
budynków, Nadzór budowlany, Usługi budowlane, 42 Opracowywanie koncepcji wykorzystania nieruchomości w odniesieniu do aspektów technicznych, Usługi deweloperskie,
mianowicie techniczna organizacja projektów budowlanych,
Organizacja techniczna projektów, Doradztwo budowlane
[doradztwo architektoniczne].
(210)
(731)
(540)
(540)

524695
(220) 2021 02 16
ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(znak słowno-graficzny)
FLIS KARPATKA HAPPY kremowa DOMOWE
SPECJAŁY KOKOS

(531)

02.09.01, 04.05.05, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.09, 11.03.04,
26.13.25, 25.01.01, 25.05.06, 02.05.30, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, ciastka.
(210)
(731)
(540)
(540)

524699
(220) 2021 02 16
ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(znak słowno-graficzny)
FLIS KARPATKA HAPPY idealna

(210)
(310)
(731)

(531) 24.09.02, 24.09.09, 25.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, ciastka.
(210) 524700
(220) 2021 02 16
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) FLIS KARPATKA HAPPY kremowa

(531) 24.09.02, 24.09.09, 27.05.01, 25.01.06, 29.01.13
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, ciastka.
(210) 524803
(220) 2020 11 17
(731) GOOGLE LLC, Mountain View, US
(540) (znak słowny)
(540) NBU
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne do pobrania w postaci raportów badawczych i białych ksiąg w dziedzinie
technologii, internetu, oprogramowania i komunikacji bezprzewodowej, 41 Udostępnianie strony internetowej obejmującej wideo nie do pobrania w dziedzinie technologii,
internetu, oprogramowania i komunikacji bezprzewodowej,
Udostępnianie strony internetowej zawierającej publikacje
nie do pobrania w postaci raportów badawczych i białych
ksiąg w dziedzinie technologii, internetu, oprogramowania
i komunikacji bezprzewodowej, Usługi rozrywkowe, mianowicie udostępnianie podcastów w dziedzinie technologii,
internetu, oprogramowania i komunikacji bezprzewodowej,
Usługi edukacyjne, mianowicie organizowanie konferencji,
warsztatów i dyskusji panelowych w dziedzinie technologii,
internetu, oprogramowania i komunikacji bezprzewodowej,
Organizowanie i prowadzenie konferencji.
(210)
(731)
(540)
(540)

524806
(220) 2021 02 18
ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(znak słowno-graficzny)
FLIS HAPPY RURKI WAFLOWE suche

(531) 24.09.02, 24.09.09, 25.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, ciastka.
(210) 524809
(220) 2021 02 18
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT21/2021

(540) FLIS HAPPY WAFERS minis DOMOWE SPECJAŁY
WANILIA

(531)

02.09.01, 27.05.01, 29.01.15, 01.15.11, 11.03.04, 24.09.02,
24.09.09, 25.05.03, 25.01.06
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, ciastka.
(210)
(731)
(540)
(540)

524813
(220) 2021 02 18
ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(znak słowno-graficzny)
FLIS Królewskie CIACHO

(531) 24.09.02, 24.09.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Słodycze, Wyroby cukiernicze, Wafle, Rurki
waflowe, Ciastka.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

524841
(220) 2021 02 18
ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(znak słowno-graficzny)
FLIS HAPPY WAFERS minis COCOA ONE BITE
DELICIOUS

29.01.15, 27.05.01, 01.15.11, 11.03.04, 24.09.02, 24.09.09,
25.01.06, 05.07.06, 08.01.11
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, ciastka.

Nr ZT21/2021
(210)
(731)
(540)
(540)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

524842
(220) 2021 02 18
ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(znak słowno-graficzny)
FLIS HAPPY WAFERS minis NUTS ONE BITE DELICIOUS
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(531)

05.07.06, 26.02.01, 01.15.11, 11.03.04, 24.09.02, 24.09.09,
25.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, ciastka.
(210)
(731)
(540)
(540)

524887
(220) 2021 02 19
ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(znak słowno-graficzny)
FLIS Królewskie CIACHO KAKAO

(531)

01.15.11, 05.07.06, 08.01.11, 11.03.04, 24.09.02, 24.09.09,
25.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, ciastka.
(531)
(210)
(731)
(540)
(540)

524843
(220) 2021 02 18
ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(znak słowno-graficzny)
FLIS HAPPY WAFERS minis VANILLA ONE BITE
DELICIOUS

01.15.11, 11.03.04, 24.09.02, 24.09.09, 25.01.06, 08.01.11,
05.05.19, 05.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, ciastka.

03.07.16, 03.07.24, 07.01.17, 07.01.22, 24.09.02, 24.09.09,
05.07.06, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, ciastka.
(210)
(731)
(540)
(540)

524926
(220) 2021 02 19
ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(znak słowno-graficzny)
FLIS Królewskie CIACHO ORZECH

(531)

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

524847
(220) 2021 02 18
ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(znak słowno-graficzny)
FLIS KARPATKA HAPPY kremowa KOKOS DOMOWE
SPECJAŁY

(531)

03.07.17, 03.07.24, 07.01.17, 07.01.22, 24.09.02, 24.09.09,
05.07.06, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Słodycze, Wyroby cukiernicze, Wafle, Rurki
waflowe, Ciastka.
524935
(220) 2021 02 19
CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Trępnowy
(540) (znak słowny)
(540) ANACONDA
(510), (511) 7 Maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, Maszyny
i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, Maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące i do obróbki powierzchni, Maszyny, obrabiarki oraz narzędzia i urządzenia
o napędzie elektrycznym, do mocowania i łączenia, Silniki,
układy napędowe i części maszyn oraz urządzenia sterujące
do obsługi maszyn i silników, 8 Narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu.
(210)
(731)
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(210)
(731)

524961
(220) 2021 02 19
ZYZAŃSKI PAWEŁ, Bielsko-Biała; JONKISZ JAKUB,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) enduro trails

(531) 03.01.08, 03.01.24, 03.01.27, 27.05.01
(510), (511) 18 Smycze dla psów, Obroże dla psów, Gryzaki
ze skóry surowej dla psów, Gryzaki z sera himalajskiego dla
psów, Szelki dla psów, 20 Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, 28 Psy zabawki, Szarpaki dla psów, 31 Karmy
i pasze dla zwierząt, Przysmaki dla psów [jadalne].

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 Metalowe wiaty dla rowerów, Metalowe stojaki
do przechowywania rowerów, Tablice rejestracyjne z metalu
do wyścigów rowerowych, 9 Systemy nawigacji satelitarnej
do rowerów, 12 Rowery, Elektryczne rowery składane, Części
konstrukcyjne rowerów, Obręcze kół rowerów, Samobalansujące się rowery jednokołowe, Akcesoria do rowerów do przewożenia bagażu, Akcesoria do rowerów do przewożenia
napojów, Sprzęt do naprawy przebitych opon rowerowych,
Pompy powietrza do dwukołowych pojazdów silnikowych
lub rowerów, 19 Urządzenia niemetalowe do parkowania rowerów, Stojaki do przechowywania rowerów, niemetalowe,
Schowki na rowery [konstrukcje] z materiałów metalowych,
20 Zamki do rowerów, nie z metalu, Tabliczki z numerem
do wyścigów rowerowych, niemetalowe, 28 Stacjonarne rowery treningowe, Ochraniacze na łokcie używane podczas
jazdy na rowerze [artykuły sportowe], 35 Usługi handlu detalicznego związane z rowerami, akcesoriami do rowerów
i częściami rowerowymi oraz odzieży do jazdy na rowerze,
Dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen pokoi hotelowych, 36 Ubezpieczanie zakwaterowania hotelowego, 37 Naprawa rowerów, Naprawa i konserwacja rowerów, Udzielanie informacji związanych z naprawą rowerów,
Naprawa lub konserwacja urządzeń do parkowania rowerów,
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do parkowania rowerów, Budowa, konserwacja
i utrzymanie tras rowerowych, 39 Wypożyczanie rowerów,
Usługi współdzielenia rowerów, Udzielanie informacji związanych z usługami wypożyczania rowerów, Usługi agencji
rezerwującej wycieczki ze zwiedzaniem, Udostępnianie pojazdów na wycieczki i wyprawy, Organizowanie wycieczek,
Prowadzenie wycieczek, Organizowanie wycieczek jednodniowych, Organizowanie i prowadzenie wycieczek, Planowanie i organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem i wycieczek jednodniowych, Usługi w zakresie pilotów wycieczek,
Organizowanie wycieczek rowerowych ze zwiedzaniem
w ramach wakacji zorganizowanych, Zwiedzanie turystyczne na rowerach, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem,
usługi organizowania wycieczek, 41 Organizowanie wyścigów rowerowych, Organizowanie imprez rowerowych,
Szkolenia zawodników sportowych, Szkolenia sędziów sportowych, 43 Usługi hotelowe, hotelowe usługi kateringowe,
Usługi restauracji hotelowych, Rezerwacja zakwaterowania
hotelowego, Usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, Rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, Usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, Udostępnianie
informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych, Usługi
agencji podróży w zakresie dokonywania rezerwacji hotelowych, 45 Wynajem kasków rowerowych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 525085
(220) 2021 02 23
(310) UK00003526986 (320) 2020 08 26
(330) GB
(731) The Glenlivet Distillers Limited, Londyn, GB
(540) (znak słowny)
(540) COCKTAIL CAPSULE COLLECTION
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

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

524975
(220) 2021 02 21
MARKOWICZ MARTYNA, Olsztyn
(znak słowno-graficzny)
PAWZI

525125
(220) 2021 02 23
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ulgix

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 05.03.15
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne
przeciw wzdęciom w postaci substancji lub połączenia substancji, Leki, Substancje dietetyczne do celów leczniczych,
Preparaty do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne
stosowane w leczeniu ludzi, Preparaty ziołowe, preparaty
ziołowo-witaminowe, preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek, Preparaty farmaceutyczne w postaci kapsułek,
Preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek powlekanych,
Preparaty w postaci płynnej, Preparaty w postaci kropli, Leki
dla ludzi, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych, Krople do celów farmaceutycznych,
Kapsułki do celów farmaceutycznych, Tabletki do celów
farmaceutycznych, Tabletki powlekane do celów farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne zawierające w swoim
składzie witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy
i/lub wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców, Preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek zawierające w swoim składzie
wyciągi z roślin, Preparaty farmaceutyczne w postaci kapsułek zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Preparaty
farmaceutyczne w postaci tabletek powlekanych zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Preparaty w postaci
płynnej zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Preparaty w postaci kropli zawierające w swoim składzie wyciągi
z roślin, Leki dla ludzi zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Pastylki do celów farmaceutycznych zawierające
w swoim składzie wyciągi z roślin, Pigułki do celów farmaceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin,
Krople do celów farmaceutycznych zawierające w swoim
składzie wyciągi z roślin, Kapsułki do celów farmaceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, Tabletki
do celów farmaceutycznych zawierające w swoim składzie
wyciągi z roślin, Tabletki powlekane do celów farmaceutycznych zawierające w swoim składzie wyciągi z roślin, suplementy diety inne niż do celów leczniczych, suplementy
żywności inne niż do celów leczniczych, środki dietetyczne
inne niż do celów leczniczych, dietetyczne substancje inne
niż do celów leczniczych, preparaty roślinne, wszystkie ww.
produkty sporządzone z towarów zawartych w tej klasie lub
w większości z tych produktów, Suplementy diety inne niż
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do celów leczniczych zawierające w swoim składzie wyciągi
z owoców i/lub wyciągi z warzyw i/lub ziół i/lub witaminy
i/lub mikroelementy i/lub makroelementy, Suplementy żywności inne niż do celów leczniczych zawierające w swoim
składzie wyciągi z owoców i/lub wyciągi z warzyw i/lub ziół
i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy,
środki dietetyczne inne niż do celów leczniczych zawierające
w swoim składzie wyciągi z owoców i/lub wyciągi z warzyw
i/lub ziół i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy, suplementy diety inne niż do celów leczniczych zawierające w swoim składzie wyciąg z karczocha i/lub wyciąg
z czarnej rzepy i/lub wyciąg z kurkumy i/lub miętę, suplementy żywności inne niż do celów leczniczych zawierające
w swoim składzie wyciąg z karczocha i/lub wyciąg z czarnej
rzepy i/lub wyciąg z kurkumy i/lub miętę, środki dietetyczne
inne niż do celów leczniczych zawierające w swoim składzie
wyciąg z karczocha i/lub wyciąg z czarnej rzepy i/lub wyciąg z kurkumy i/lub miętę, dietetyczne substancje inne niż
do celów leczniczych zawierające w swoim składzie wyciąg
z karczocha i/lub wyciąg z czarnej rzepy i/lub wyciąg z kurkumy i/lub miętę, preparaty roślinne zawierające w swoim
składzie wyciąg z karczocha i/lub wyciąg z czarnej rzepy
i/lub wyciąg z kurkumy i/lub miętę.
525159
(220) 2021 02 24
Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co.,
Ltd., Pekin, CN
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 28.03.99
(510), (511) 30 Kawa, Herbata, Nielecznicze napoje na bazie
herbaty, Napoje na bazie rumianku, Cukier, Miód, Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, Owies łuskany, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski na bazie ryżu, Ryż błyskawiczny, Chipsy
[produkty zbożowe], Makaron błyskawiczny, Batony zbożowe, Lody, Jogurt mrożony [lody spożywcze], Przyprawy, Napoje na bazie kawy.
(210)
(731)
(540)
(540)

525174
(220) 2021 02 25
BUZIAK-RUSAKOWICZ KAROLINA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
otako.studio

(531) 26.01.01, 27.05.01, 24.17.05
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych, marke-
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tingowych i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Usługi public relations, Usługi w zakresie
targów i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw
i prezentacji produktów, Agencje reklamowe, 41 Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Produkcja nagrań
audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi w zakresie
przedstawień na żywo, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, Administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, Administrowanie [organizacja] usługami w zakresie gier, Administrowanie [organizacja] teleturniejami, Centra rozrywki, Doradztwo
w zakresie planowania przyjęć, Doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, 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,
Dostarczanie informacji na temat aktywności kulturalnych,
Dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, Dostarczanie rozrywki drogą radiową, Dystrybucja filmów, Fotoreportaże, Impresariat artystyczny, Imprezy kulturalne, Imprezy
taneczne, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja
o rekreacji, Informacja o rozrywce, Informacje dotyczące
działalności kulturalnej, Informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, Komponowanie muzyki dla osób trzecich, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Konkursy muzyczne,
Obsługa studia filmowego, Obsługa gości na imprezach rozrywkowych, Obsługa sal tanecznych, Organizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja
i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja
i przeprowadzanie konkursów piękności, Organizacja imprez
kulturalnych i artystycznych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, Organizacja konkursów muzycznych, Organizacja konkursów
piękności, Organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki
przez telefon, Organizacja przyjęć, Organizacja rozrywki
na imprezy urodzinowe, Organizacja webinariów, Organizacja widowisk, Organizowanie balów, Organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych z filmami wideo, Organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych z filmem,
Organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych
z telewizją, Organizowanie ceremonii wręczania nagród, Organizowanie festiwali, Organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, Organizowanie gal, Organizowanie gier z udziałem publiczności, Organizowanie i prezentowanie pokazów
rozrywkowych dotyczących stylu i mody, Organizowanie
i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, Organizowanie i urządzanie wystaw w celach
rozrywkowych, Organizowanie imprez muzycznych, Organizowanie imprez rekreacyjnych, Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie imprez tanecznych, Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych
i sportowych, Organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie pokazów
psów, Organizowanie rozrywki wizualnej, Organizowanie
rozrywki wizualnej i muzycznej, Organizowanie rozrywki
podczas uroczystości weselnych, Organizowanie rozrywki,
Organizowanie spektakli rozrywkowych, Organizowanie
społecznych imprez sportowych i kulturalnych, Organizowa-
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nie spotkań z dziedziny rozrywki, Organizowanie widowisk
[impresariat], Ośrodki rozrywkowe, Oświetlenie sceniczne
do celów rozrywkowych, Planowanie pokazów filmów, Planowanie przyjęć, Planowanie specjalnych imprez, Planowanie sztuk teatralnych lub spektakli muzycznych, Planowanie
widowisk, Pokazy filmów kinematograficznych, Pokazy filmów kinematograficznych i kinowych, Pokazy filmów wideo, Pokazy filmowe, Pokazy laserów [rozrywka], Prezentacja
filmów, Prezentacja filmów w celach instruktażowych, Produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy i piosenkarzy, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja programów radiowych lub programów
telewizyjnych, Produkcja programów dokumentalnych, Produkcja programów telewizyjnych na żywo w celach rozrywkowych, Produkcja programów telewizyjnych i radiowych,
Produkcja programów telewizyjnych na żywo do celów edukacyjnych, Produkcja programów telewizyjnych na żywo,
Produkcja przedstawień, Produkcja przedstawień i programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja przedstawień
muzycznych, Produkcja studiów filmowych, Produkcja teleturniejów telewizyjnych, Produkcja widowisk, Przygotowywania programów dokumentalnych do emisji, Przygotowywanie efektów specjalnych w celach rozrywkowych, Przygotowywanie napisów do filmów, Przygotowywanie napisów
na imprezy teatralne na żywo, Przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji, Radiowe programy rozrywkowe, Radiowe i telewizyjne usługi rozrywkowe, Rozrywka, Reżyserowanie lub wystawianie sztuk, Rozrywka (Informacja o -),
Rozrywka filmowa, Rozrywka interaktywna, Rozrywka interaktywna online, Rozrywka on-line, Rozrywka świadczona
za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej, Rozrywka w formie pokazów laserowych, Rozrywka w formie pokazów świetlnych, Rozrywka w formie programów telewizyjnych (Udostępnianie -), Rozrywka w formie telewizyjnych
programów informacyjnych, Rozrywka za pośrednictwem
telefonu, Studia filmowe, Telewizyjne usługi rozrywkowe,
Udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą [pay-per-view], Udostępnianie informacji dotyczących filmów,
Udostępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem
sieci łączności, Udostępnianie obiektów i sprzętu kinematograficznego, Udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia
szkoleń edukacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu kinematograficznego lub teatralnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu do teleturniejów, Udostępnianie obiektów
i sprzętu kinowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach, Udostępnianie obiektów i sprzętu
do występów grup muzycznych na żywo, Udostępnianie
obiektów i sprzętu do celów rozrywkowych, Udostępnianie
obiektów i sprzętu rozrywkowego, Udostępnianie obrazów
online nie do pobrania, Udostępnianie pomieszczeń przystosowanych do celów rozrywkowych, Udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, Udostępnianie rozrywki
online w postaci programów typu teleturnieje, Udostępnianie rozrywki online w postaci lig fantasy sports, Udostępnianie rozrywki online w postaci turniejów gier, Udostępnianie
rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą internetu,
Udostępnianie rozrywki wideo za pomocą strony internetowej, Udostępnianie rozrywki za pośrednictwem podkastów,
Udostępnianie wyposażenia studiów filmowych, Udostępnianie telewizyjnych programów informacyjnych, Udzielanie
informacji dotyczących rozrywki, Udzielanie informacji dotyczących programów telewizyjnych, Udzielanie informacji
dotyczących rozrywek online z internetowych baz danych,
Udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki
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za pomocą środków elektronicznych, Udzielanie informacji
dotyczących rozrywki za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online,
Udzielanie informacji, komentarzy i artykułów w dziedzinie
muzyki za pośrednictwem sieci komputerowych, Udzielanie
informacji na temat rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci online i Internetu, Udzielanie informacji
w dziedzinie muzyki, Układanie rozkładu programów telewizji kablowej [planowanie], Usługi dziennikarskie, Usługi
dziennikarzy freelancerów, Usługi klubów nocnych [rozrywka], Usługi konsultacyjne w dziedzinie rozrywki udostępnianej przez Internet, Usługi miksowania muzyki, Usługi planowania przyjęć, Usługi pokazów filmowych, Usługi pokazów
laserowych, Usługi prezentacji audiowizualnych do celów
edukacyjnych, Usługi prezentacji audiowizualnych do celów
rozrywkowych, Usługi prezentacji audiowizualnych, Usługi
prezenterów telewizyjnych i radiowych, Usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez specjalnych,
Usługi przewodników po programach telewizyjnych, Usługi
radia internetowego w zakresie rozrywki, Usługi radiowe
w zakresie zapewniania powtórki materiałów edukacyjnych,
Usługi rozrywkowe w formie wideo, Usługi rozrywkowe
w postaci filmów, Usługi rozrywkowe w postaci programów
telewizyjnych, Usługi rozrywkowe udostępniane dzięki strumieniom online, Usługi rozrywkowe telewizyjne i radiowe,
Usługi rozrywkowe w postaci organizowania społecznych
imprez rozrywkowych, Usługi rozrywkowe w postaci organizacji społecznych imprez rozrywkowych, Usługi rozrywkowe
w postaci interaktywnych programów telewizyjnych, Usługi
rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych transmitowanych za pomocą kamery internetowej, Usługi rozrywkowe w postaci konkursów, Usługi rozrywkowe w zakresie dzielenia się nagraniami audio i wideo, Usługi rozrywkowe
z udziałem grup muzycznych, Usługi rozrywkowe zapewniane przez telewizję, Usługi studiów filmowych, Usługi w zakresie kultury, Usługi w zakresie organizowania widowisk
kulturalnych, Widowiska nadawane za pośrednictwem telewizji satelitarnej, Warsztaty w celach kulturalnych, Widowiska
teatralne zarówno animowane, jak i z udziałem aktorów, Zamawianie artystów estradowych na imprezy (usługi organizatora), Zapewnianie atrakcji odwiedzającym w celach rozrywkowych, Zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, Zapewnianie imprez rekreacyjnych, Zapewnienie
obiektów i sprzętu na potrzeby rozrywki, Zarządzanie stroną
artystyczną lokali muzycznych, Zarządzanie stroną artystyczną lokali rozrywkowych.
525185
(220) 2021 02 24
IMPERO BOCHEŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATRIUM

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi w zakresie prowadzenia salonu sprzedaży z wyrobami metalowymi, hydraulicznymi i grzejnymi
dla budownictwa.
525214
(220) 2021 02 25
PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) IBIZKI
(510), (511) 30 Świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości
i mrożone wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyroby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty,
herbatniki, torty, słodycze, wyroby czekoladowe, czekolada,
czekoladki, praliny, batony, żelki, galaretki, gumy do żucia,
suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby cukiernicze
z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane, lody, sorbety.
525215
(220) 2021 02 25
PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare
(540) (znak słowny)
(540) MIRELKI
(510), (511) 30 Świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości
i mrożone wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyroby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty,
herbatniki, torty, słodycze, wyroby czekoladowe, czekolada,
czekoladki, praliny, batony, żelki, galaretki, gumy do żucia,
suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby cukiernicze
z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane, lody, sorbety.
(210)
(731)

525216
(220) 2021 02 25
PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare
(540) (znak słowny)
(540) TYMONKI
(510), (511) 30 Świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości
i mrożone wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyroby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty,
herbatniki, torty, słodycze, wyroby czekoladowe, czekolada,
czekoladki, praliny, batony, żelki, galaretki, gumy do żucia,
suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby cukiernicze
z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane, lody, sorbety.
(210)
(731)

525218
(220) 2021 02 25
PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare
(540) (znak słowny)
(540) KEVINKI
(510), (511) 30 Świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości
i mrożone wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyroby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty,
herbatniki, torty, słodycze, wyroby czekoladowe, czekolada,
czekoladki, praliny, batony, żelki, galaretki, gumy do żucia,
suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby cukiernicze
z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane, lody, sorbety.
(210)
(731)

525220
(220) 2021 02 25
PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare
(540) (znak słowny)
(540) ELITEKA
(510), (511) 30 Świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości
i mrożone wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyroby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty,
herbatniki, torty, słodycze, wyroby czekoladowe, czekolada,
czekoladki, praliny, batony, żelki, galaretki, gumy do żucia,
suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby cukiernicze
z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane, lody, sorbety.
(210)
(731)

(210)
(731)

525221
(220) 2021 02 25
PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare
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(540) (znak słowny)
(540) SPARTAKUS
(510), (511) 30 Świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości
i mrożone wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyroby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty,
herbatniki, torty, słodycze, wyroby czekoladowe, czekolada,
czekoladki, praliny, batony, żelki, galaretki, gumy do żucia,
suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby cukiernicze
z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane, lody, sorbety.
(210) 525277
(220) 2021 02 25
(731) JACHIMCZUK MARIUSZ EDGARD, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BAZGRAKI
(510), (511) 16 Komplety (zeszyt lub książeczka z flamastrem), przybory szkolne (materiały piśmienne), bloki do rysowania, materiały do pisania i rysowania, materiały do modelowania, modelina polimerowa, materiały drukowane
do nauki i zabawy, notatniki, ołówki, długopisy, pióra, mazaki,
kredki do rysowania, pędzle, skoroszyty na dokumenty, wyroby przeznaczone do wymazywania, teczki z notatkami, zeszyty do pisania i rysowania, albumy do wklejania, czasopisma, fotografie drukowane, gazety, karty do kolekcji inne niż
do gier, książki, podręczniki i materiały dydaktyczne do nauki
i nauczania, rysunki, wydawnictwa, foldery, broszury.
525284
(220) 2021 02 26
TURKOWSKA KAROLINA, TURKOWSKI JÓZEF WINA
I SPECJAŁY SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wina i Specjały KOLEKCJA SOMMELIERA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie win, Usługi importowo-eksportowe, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie środków chemicznych do użytku
w produkcji wina, materiałów do opakowywania, kieliszków
do wina, otwieraczy do wina, wylewek do wina, aeratorów
do wina, sitek do wina, wiaderek do chłodzenia wina, degustatorów do wina, dzbanków na wino, karafek na wino,
41 Organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych,
Imprezy z degustacją win w celach edukacyjnych, Rozrywka
związana z degustacją wina, Organizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów rozrywkowych, Organizacja
i przeprowadzanie degustacji wina do celów edukacyjnych,
Organizowanie festiwali w celach szkoleniowych, Planowanie specjalnych imprez, Imprezy kulturalne, Organizowanie
festiwali w celach kulturalnych, Organizacja szkoleń, Kursy
szkoleniowe, Wyznaczanie standardów szkoleń, Szkolenia
dla dorosłych, Szkolenie i instruktaż, Organizowanie programów szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych,
Organizowanie seminariów szkoleniowych, Prowadzenie
seminariów szkoleniowych, Doradztwo w zakresie szkoleń,
Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Warsztaty w celach szkoleniowych, Szkolenia związane z branżą restauracyjną, Usługi
szkoleniowe w zakresie produkcji, Udostępnianie obiektów
i sprzętu do prowadzenia szkoleń, Szkoły dla kelnerów specjalizujących się w podawaniu win, 43 Usługi restauracyjne,
Oferowanie żywności i napojów dla gości, Serwowanie żyw-
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ności i napojów dla gości w restauracjach, Przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, Udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, Usługi kawiarni, Winiarnie, Usługi doradców w zakresie win, Serwowanie napojów alkoholowych, Usługi degustacji win (dostarczanie napojów), Usługi
w zakresie dostarczania napojów, Usługi kateringowe.
525381
(220) 2021 03 02
PETTERSEN ROBERT, GOLEMA DOMINIK RD SPÓŁKA
CYWILNA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRUK DÖNER KEBAB

(210)
(731)

(531) 08.07.10, 27.05.01
(510), (511) 29 Gotowe posiłki, żywność preparowana
i przekąski słone na bazie mięsa i warzyw, Gotowe dania
składające się głównie z mięsa, Gotowe posiłki składające się
głównie z kebaba, Mięso i wyroby mięsne, 30 Hamburgery w bułkach, Kanapki, Kanapki tostowe opiekane, Kanapki
z mięsem, Kanapki z parówką [hot dog], Mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, Sos do kebabów, Mieszanki
do sporządzania sosów, Preparaty do sporządzania sosów,
Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Sosy do mięsa z grilla,
Sosy pikantne, Wyroby piekarnicze składające się z warzyw
i mięsa, Zawijana kanapka typu wrap, 35 Usługi franczyzowe
związane z pomocą dla firm, Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, Usługi doradztwa
biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub
handlowych lub w zarządzaniu nimi, 43 Przygotowanie żywności i napojów oraz ich dostawa, Bary, Bary szybkiej obsługi
[snack-bary], Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi kateringowe, Usługi
doradcze dotyczące żywności.
(210)
(731)
(540)
(540)

525580
(220) 2021 03 04
KOŚCIELNIAK KAMIL FESTAL, Trzemeśnia
(znak słowno-graficzny)
FESTAL

(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Budowa części budynków, Budowa
użytkowych instalacji słonecznych, Budowa za pomocą dostępu linowego [alpinizm przemysłowy], Instalacja pokryć dachowych, Izolowanie dachów, Izolowanie budynków, Izolacja
ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, Malowanie budynków, Malowanie domów, Malowanie natryskowe,
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Malowanie powierzchni budynków, Malowanie powierzchni
wewnętrznych i zewnętrznych, Montaż izolacji do budynków, Nakładanie farb ochronnych na drewno, Nakładanie
farb ochronnych na budynki, Nakładanie pokryć powierzchniowych, Nakładanie powłok na budynki, Nakładanie powłok
nieprzemakalnych na dachy, Nakładanie powłok ochronnych
na budynki, Nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie
budynków, Rozbiórka dachów, Rozbiórka kominów, Układanie
dachówek i płytek łupkowych, Usługi budowlane, Usługi budowlane i naprawy budynków, Usługi dekarskie, Usługi instalacji dachów, Usługi izolacyjne, Usługi malarskie, Usługi malowania domów, Usługi w zakresie nakładania powłok ochronnych
na zewnątrz budynków, Konserwacja i naprawa budynków,
Czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, Izolacja ścian
zewnętrznych, Konserwacja budynków, Naprawa budynków,
Nakładanie powłok w celu naprawy powierzchni budynków,
Odnawianie i renowacja budynków, Renowacja i naprawa
budynków, Specjalistyczne odnawianie budynków, Czyszczenie powierzchni ścian, Instalacja materiałów izolacyjnych,
Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja
dachów, Naprawa dachów, Pokrywanie dachów papą, Układanie dachówki, murowanie lub murowanie z bloczków, Ponowna obróbka powierzchni dachów, Konserwacja, naprawa
i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Czyszczenie budynków
[powierzchni zewnętrznych], Czyszczenie budynków od zewnątrz, Czyszczenie elewacji budynków, Czyszczenie fasad
budynków, Czyszczenie kamieniarki, Czyszczenie za pomocą
dostępu linowego [alpinizm przemysłowy], Czyszczenie zewnętrznych powierzchni ścian.
(210) 525581
(220) 2021 03 04
(731) KOŚCIELNIAK KAMIL FESTAL, Trzemeśnia
(540) (znak słowny)
(540) FESTAL
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Budowa części budynków, Budowa
użytkowych instalacji słonecznych, Budowa za pomocą dostępu linowego [alpinizm przemysłowy], Instalacja pokryć dachowych, Izolowanie dachów, Izolowanie budynków, Izolacja
ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, Malowanie budynków, Malowanie domów, Malowanie natryskowe,
Malowanie powierzchni budynków, Malowanie powierzchni
wewnętrznych i zewnętrznych, Montaż izolacji do budynków, Nakładanie farb ochronnych na drewno, Nakładanie
farb ochronnych na budynki, Nakładanie pokryć powierzchniowych, Nakładanie powłok na budynki, Nakładanie powłok
nieprzemakalnych na dachy, Nakładanie powłok ochronnych
na budynki, Nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie
budynków, Rozbiórka dachów, Rozbiórka kominów, Układanie
dachówek i płytek łupkowych, Usługi budowlane, Usługi budowlane i naprawy budynków, Usługi dekarskie, Usługi instalacji dachów, Usługi izolacyjne, Usługi malarskie, Usługi malowania domów, Usługi w zakresie nakładania powłok ochronnych
na zewnątrz budynków, Konserwacja i naprawa budynków,
Czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, Izolacja ścian
zewnętrznych, Konserwacja budynków, Naprawa budynków,
Nakładanie powłok w celu naprawy powierzchni budynków,
Odnawianie i renowacja budynków, Renowacja i naprawa
budynków, Specjalistyczne odnawianie budynków, Czyszczenie powierzchni ścian, Instalacja materiałów izolacyjnych,
Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja
dachów, Naprawa dachów, Pokrywanie dachów papą, Układanie dachówki, murowanie lub murowanie z bloczków, Ponowna obróbka powierzchni dachów, Konserwacja, naprawa
i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Montaż i kon-
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serwacja instalacji fotowoltaicznych, Czyszczenie budynków
[powierzchni zewnętrznych], Czyszczenie budynków od zewnątrz, Czyszczenie elewacji budynków, Czyszczenie fasad
budynków, Czyszczenie kamieniarki, Czyszczenie za pomocą
dostępu linowego [alpinizm przemysłowy], Czyszczenie zewnętrznych powierzchni ścian.
(210)
(731)
(540)
(540)

525601
(220) 2021 03 05
SKLEPY KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
K KLUB KOMFORT KOMFORTUJ ZA MNIEJ

(531)

26.04.02, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 26.11.02, 26.11.10,
26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi w zakresie prowadzenia sieci sklepów,
usługi menedżerskie, Badania rynku, Organizacja kampanii reklamowych, Doradztwo handlowo-fachowe, Reklama
i wystawiennictwo towarów dla osób trzecich, Wystawy
i pokazy towarów, Gromadzenie, ekspozycja i usługi sprzedaży, promocji, reklamy związane z towarami: wykładzinami
podłogowymi, matami z trzciny i tworzyw sztucznych, tapetami ściennymi, słomiankami, matami łazienkowymi, matami
i materacami gimnastycznymi, linoleum, dywanami, wykładzinami, chodnikami, dywanikami samochodowymi, sztuczną darnią, glazurą, terakotą, boazerią, panelami, farbami,
szpachlami, klejami do klejenia tapet, wykładzin linoleum,
glazury i terakoty, środki czyszczące, toaletowe, perfumeryjne i kosmetyczne, budowlane materiały metalowe i niemetalowe, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wentylacji,
zasilania wodą i do celów sanitarnych, meblami i artykułami
wyposażenia wnętrz.
(210) 525824
(220) 2016 09 22
(731) Roma Systems, Inc., Orlando, US
(540) (znak słowny)
(540) TONY ROMA’S
(510), (511) 43 Usługi związane z restauracjami i usługi gastronomiczne.
(210) 525834
(220) 2021 03 10
(731) ROZBIECKI DAWID FHU BULL, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) KANDAR
(510), (511) 8 Bagnety, Broń przyboczna, inna niż broń palna, Kosy, Harpuny, Harpuny do łowienia ryb, Maczety, Kastety, Miecze, Motyki, Noże, Noże do otwierania ostryg, Noże
do palet, Noże do pizzy, nieelektryczne, Rozdrabniacze do warzyw, Noże myśliwskie, Noże ogrodowe do cięcia roślin, Nożyce ogrodowe, Osełki do ostrzenia, Pałki policyjne, Przyrządy
do ostrzenia ostrzy, Narzędzia do cięcia, Ostrza [broń], Rębaki
jako noże, Ręczne urządzenia do ostrzenia, Scyzoryki, Narzędzia do kucia, małe kosy, Siekiera, Nożyce, Futerały na szable,
Sztylety, Urządzenia do tatuowania, Czekanomłotki do lodu
[narzędzia ręczne], Tasaki do ręcznego siekania mięsa, Rozdrabniacze do jarzyn, Toporki, Widły, Żelazka do wytłaczania
wzorów, Żyletki, wszystkie ww. zawarte w tej klasie, 9 Urządzenia i przyrządy optyczne, Lornetki, Futerały na lornetki, Celowniki optyczne do broni, Celowniki optyczne do łuków, Celowniki teleskopowe, Celowniki z soczewkami optycznymi, Laserowe wskaźniki celu, Lasery, nie do celów medycznych, Gogle
noktowizyjne, Okulary powiększające, Okular jednooczny,
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Noktowizory do identyfikacji obrazu, Mikroskopy, Makroskopy,
Lupy [optyka], Lunety, Teleskopy, Teleskopy celownicze, Statywy trójnożne na lornetki, Soczewki powiększające, Przyrządy
obserwacyjne, Przyrządy do pomiaru odległości, Pryzmaty
[do teleskopów], Peryskopy, Zestawy soczewek [wzierniki, okulary], Wzmacniacze obrazu, Wizjery optyczne, Urządzenia noktowizyjne, Urządzenia na podczerwień do broni celowniczej,
Urządzenia do obrazowania termicznego, inne niż do celów
medycznych, Trójnogi do teleskopów, Lunetki, Filtry optyczne, Wzmacniacze optyczne, Soczewki optyczne, Artykuły
optyczne, Szkło optyczne, Lunety celownicze do broni palnej,
Kompasy, Szkła powiększające, 35 Usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) następujących towarów: bagnety, broń przyboczna, inna
niż broń palna, kosy, harpuny, harpuny do łowienia ryb, maczety, kastety, maczety, miecze, motyki, noże, noże do otwierania ostryg, noże do palet, noże do pizzy, nieelektryczne,
rozdrabniacze do warzyw, noże myśliwskie, noże ogrodowe
do cięcia roślin, nożyce ogrodowe, osełki do ostrzenia, pałki
policyjne, przyrządy do ostrzenia ostrzy, narzędzia do cięcia,
ostrza [broń], rębaki jako noże, ręczne urządzenia do ostrzenia, scyzoryki, narzędzia do kucia, małe kosy, siekiera, kosy,
nożyce, futerały na szable, sztylety, urządzenia do tatuowania,
czekanomłotki do lodu [narzędzia ręczne], tasaki do ręcznego
siekania mięsa, rozdrabniacze do jarzyn, toporki, toporki, widły, widły, żelazka do wytłaczania wzorów, żyletki, urządzenia
i przyrządy optyczne, lornetki, futerały na lornetki, celowniki
optyczne do broni, celowniki optyczne do łuków, celowniki
teleskopowe, celowniki z soczewkami optycznymi, laserowe
wskaźniki celu, lasery, nie do celów medycznych, gogle noktowizyjne, okulary powiększające, okular jednooczny, noktowizory do identyfikacji obrazu, mikroskopy, makroskopy,
lupy [optyka], lunety, teleskopy, teleskopy celownicze, statywy trójnożne na lornetki, soczewki powiększające, przyrządy
obserwacyjne, przyrządy do pomiaru odległości, pryzmaty
[do teleskopów], peryskopy, zestawy soczewek [wzierniki, okulary], wzmacniacze obrazu, wizjery optyczne, urządzenia noktowizyjne, urządzenia na podczerwień do broni celowniczej,
urządzenia do obrazowania termicznego, inne niż do celów
medycznych, trójnogi do teleskopów, lunetki, filtry optyczne,
wzmacniacze optyczne, soczewki optyczne, artykuły optyczne, szkło optyczne, lunety celownicze do broni palnej, kompasy, szkła powiększające, wiatrówki pneumatyczne, śrut, proce.
(210) 525851
(220) 2021 03 09
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Sutricon Q
(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.
525911
(220) 2021 03 10
CHIMIMECA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowny)
(540) CHIMIMECA POLSKA
(510), (511) 1 Nieorganiczne związki chemiczne, Chemikalia
do uzdatniania wody, Chemikalia do stosowania przy spawaniu, Chemikalia do stosowania w przemyśle elektronicznym,
Chemikalia do stosowania w procesach uzdatniania wody,
(210)
(731)
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Mieszanki do powlekania powierzchni - chemikalia, inne niż
farby, Chemikalia do użytku w kąpielach zanurzeniowych
inne niż medyczne lub weterynaryjne, Chemikalia przemysłowe, Chemikalia czyszczące, 6 Metale, Metale ciężkie, Metale nieżelazne, Metale samozapalne, Metale nieszlachetne,
Metale laminowane, Metale do spawania, Obrobione metale
nieszlachetne, Nieprzetworzone metale nieszlachetne, Metale do powlekania, Metale nieszlachetne - tablice pamiątkowe, Metale do spawania żeliwa, Metale nieżelazne i ich stopy,
Metale nieszlachetne surowe lub półprzetworzone, Metale
nieszlachetne i ich stopy, Metale w postaci folii lub proszku
do drukarek 3D, Metale nieszlachetne, surowe i półobrobione, do dalszej produkcji, 40 Nakładanie powłok odpornych
na zużycie na metale i tworzywa sztuczne, Obróbka metali,
Obróbka, obróbka mechaniczna metalu, Obróbka metalurgiczna, Obróbka elektrochemiczna, Obróbka metalu - kucie,
Obróbka metalu - tłoczenie, Obróbka metalu - odpuszczanie,
Obróbka metalu - emaliowanie, Obróbka metalu - kształtowanie, Obróbka metalu - wytłaczanie, Obróbka - kształtowanie metalu, 42 Usługi inżynieryjne dotyczące systemów
operowania metalem, Opracowywanie powłok na metale.
(210)
(731)
(540)
(540)

525913
(220) 2021 03 10
AJDACKI MICHAŁ NOVA EUROPA, Grębiszew
(znak słowno-graficzny)
AROMA PRESTIGE

(531) 26.04.02, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Mydła zapachowe, płyny do rąk i ciała, kremy
do skóry, olejki pod prysznic, sole do kąpieli, żele pod prysznic i do kąpieli, piana do kąpieli, spraye do bielizny, antybakteryjne mydło w postaci pianki do rąk, perfumowane spraye
do ciała, mieszaniny zapachowe potpourri, granulki zapachowe w postaci potpourri, saszetki zapachowe, Zapachy, Drewno zapachowe, Saszetki zapachowe, Preparaty zapachowe,
Olejki zapachowe, Pałeczki zapachowe, Zapachowe woski,
Zapachowe szyszki sosnowe, Mieszaniny zapachowe potpourri, Zapachowe kamienie ceramiczne, Pokojowe spraye zapachowe, Substancje aromatyczne do zapachów, Odświeżacze
zapachów dla zwierząt, Środki zapachowe do pomieszczeń,
Saszetki zapachowe do bielizny, Preparaty zapachowe do pomieszczeń, Zapachowe kremy do ciała, Środki odświeżające
powietrze [zapachowe], Kadzidła zapachowe oczyszczające
[kunko], Sole zapachowe do kąpieli, Środki zapachowe do samochodów, Woda zapachowa do bielizny, Środki perfumeryjne i zapachowe, Rozpylacze zapachowe do pomieszczeń,
Dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, Zapachowe olejki
eteryczne do użytku osobistego, olejki do aromaterapii, Perfumy i produkty perfumeryjne, mieszaniny zapachowe, wody
toaletowe, wody zapachowe, zestawy kosmetyków, Poduszki
nasączone substancjami zapachowymi, Listki zapachowe, Paski aromatyzujące, Pojemniki z substancjami zapachowymi,
Poduszki wypełnione substancjami zapachowymi, Dyfuzory
z patyczkami zapachowymi, Perfumy o zapachu drewna cedrowego, Olejki do perfum i zapachów, Substancje zapachowe do użytku osobistego, Rozpylacze zapachowe do bielizny
[aerozole], Spraye zapachowe do odświeżania tkanin, Środki
zapachowe do celów domowych, Mieszanki zapachowe
na bazie heliotropiny, Mieszanki zapachowe na bazie geraniolu, Knoty wydzielające zapachy do odświeżaczy powietrza,
Olejki eteryczne jako zapachy do prania, Potpourri (mieszanki zapachowe ziół i kwiatów), Olejki zapachowe wydzielające
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aromaty przy podgrzewaniu, Saszetki zapachowe do poduszeczek na oczy, Środki do usuwania brzydkiego zapachu
zwierząt domowych, Wkłady do nieelektrycznych dozowników zapachów do pomieszczeń, Wkłady do elektrycznych
dozowników zapachów do pomieszczeń, Zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, Olejki eteryczne do użytku
w produkcji wyrobów zapachowych, Zapachy samochodowe, Odświeżacze do pojazdów, 35 Usługi sprzedaży, reklamy
i promocji: środków aromatyzujących, zapachów, zawieszek
i wkładek zapachowych do aromatyzowania pomieszczeń,
szaf, innych przedmiotów oraz tytoniu, Publikowanie tekstów
reklamowych, Pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Promocja
sprzedaży, Usługi sprzedaży w tym sprzedaży on-line związane z perfumami, produktami perfumeryjnymi, produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, zapachami samochodowymi
i odświeżaczami do pojazdów, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Promocyjne usługi handlowe, Przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, Promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, Usługi reklamowe
mające na celu promowanie handlu elektronicznego, Wydawanie ulotek reklamowych, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu.
(210)
(731)
(540)
(540)

525923
(220) 2021 03 11
WOJTUNIK-LÁNG ELWIRA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
Patchlab digital art festival

(531) 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 41 Organizowanie festiwali w celach kulturalnych, Organizowanie festiwali, Organizowanie festiwali
do celów rozrywkowych, Organizowanie festiwali do celów
edukacyjnych, Organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, Organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, Organizowanie festiwali w celach szkoleniowych, Organizowanie
festiwali w celach edukacyjnych, Organizowanie festiwali
związanych z muzyką jazzową, Prowadzenie festiwali filmowych, Prowadzenie festiwali sztuk scenicznych, Rozrywka
w postaci festiwalu etnicznego, Usługi festiwali muzycznych.
525924
(220) 2021 03 11
VON FOSION CROSS-BORDER TRADE CO., LTD,
Kowloon H.K., CN
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 28.03
(510), (511) 29 Napoje z produktów mlecznych, Napoje
mleczne, Mleczne produkty, Śmietana w proszku [produkty
mleczne], Zabielacze do kawy zawierające przede wszystkim
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produkty mleczne, Desery wykonane z produktów mlecznych, Dipy na bazie produktów mlecznych, Mleko, Nabiał
i substytuty nabiału, Przetwory twarożkowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

525927
(220) 2021 03 11
PALUCH ANNA ANVELJO, Kielce
(znak słowno-graficzny)
Natura organika

(531) 05.03.13, 05.03.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami,
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów
kosmetycznych, Udzielanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych,
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, Usługi sklepów
detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi
i pielęgnacyjnymi, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, Badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków,
artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody,
Usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych.
525984
(220) 2021 03 11
HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HORTEX
(210)
(731)
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(531)

26.01.03, 05.03.13, 06.19.09, 05.09.01, 05.09.15, 05.09.24,
11.03.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Mrożone warzywa, w szczególności z dodatkiem ziół i/lub przypraw, Mrożone mieszanki warzywne
w szczególności z dodatkiem ziół i/lub przypraw, Mrożone
dania gotowe z warzyw w szczególności z dodatkiem ziół
i/lub przypraw, Sałatki warzywne w szczególności z dodatkiem ziół i/lub przypraw, Zupy, Mrożone składniki do sporządzania zup składające się z warzyw i mieszanek warzyw,
w szczególności z dodatkiem ziół i/lub przypraw.
525987
(220) 2021 03 11
HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HORTEX FASOLKA SZPARAGOWA ZIELONA 10 MIN
WYSOKA ZAWARTOŚĆ BŁONNIKA 100% NATURY
(210)
(731)

(531)

05.09.10, 06.19.09, 11.03.20, 26.01.03, 05.03.13, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 29 Mrożone warzywa, Mrożone dania gotowe
z warzyw, Mrożone składniki do sporządzania zup stanowiące warzywa, Sałatki warzywne.
(210)
(731)
(540)
(540)

525989
(220) 2021 03 11
MARCINIAK ARTUR, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
iCOMED

(531) 26.01.03, 26.11.01, 26.11.08, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Lody, Lody spożywcze, Lody spożywcze
w proszku, Lody mleczne, Lody owocowe, Sorbety, Desery
lodowe.
525986
(220) 2021 03 11
HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HORTEX ZUPA OGÓRKOWA Z KOPERKIEM 15 MIN
WYSOKA ZAWARTOŚĆ BŁONNIKA 100% NATURY

(210)
(731)

(531) 03.01.01, 27.05.01
(510), (511) 10 Urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, Urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, Aparaty i instrumenty medyczne
i weterynaryjne, Strzykawki medyczne, Urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, Urządzenia do obrazowania
medycznego, Medyczne przyrządy diagnostyczne, Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, Ultradźwiękowe
medyczne urządzenia diagnostyczne, Ultrasonografy, mammografy, urządzenia do rezonansu medycznego, tomografy komputerowe, densytometry, urządzenia elektrokardiograficzne, Urządzenia medyczne do użytku w endoskopii,
Urządzenia ultrasonograficzne do użytku weterynaryjnego, Medyczne urządzenia rentgenowskie, Rentgenowski
sprzęt diagnostyczny, Sprzęt do tomografii rentgenowskiej
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do użytku medycznego, Skanery rentgenowskie do tomografii komputerowej, Aparatura i instalacja do wytwarzania
promieni rentgenowskich do celów medycznych, Przyrządy
do testów diagnostycznych do celów medycznych, Urządzenia do przeprowadzania testów diagnostycznych do celów
medycznych, Sondy badawcze do zastosowań medyczno-diagnostycznych, Odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjenta, Maski ochronne na twarz
do użytku medycznego, Rękawice ochronne do celów
medycznych, Urządzenia, narzędzia i przybory chirurgiczne
i do leczenia ran, Produkty i materiały do zszywania i zamykania ran, Przyrządy i przybory dentystyczne, Protezy sztuczne i implanty, Sztuczne organy i implanty, Aparaty słuchowe,
Meble i pościel do celów medycznych, Sprzęt do przenoszenia pacjentów, 37 Usługi instalacyjne, naprawy i konserwacja
sprzętu medycznego.
(210) 526160
(220) 2021 03 17
(731) GMINA POŁCZYN-ZDRÓJ, Połczyn Zdrój
(540) (znak słowny)
(540) POŁCZYN ZDRÓJ. KURORT Z DUSZĄ
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki toaletowe,
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Środki do higieny jamy
ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, Balsamy, inne niż do celów medycznych, Bawełniane płatki kosmetyczne, Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, Gaziki do celów kosmetycznych,
Geraniol do użytku kosmetycznego, Henna [barwnik kosmetyczny], Henna w proszku, Kamienie do wygładzania stóp,
Klej do charakteryzacji do użytku kosmetycznego, Klej
do peruk, Kleje do celów kosmetycznych, Kleje do przymocowywania sztucznych włosów, Kolorowe kosmetyki dla
dzieci, Kosmetyki, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki do użytku
osobistego, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki
naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze
i preparaty toaletowe, Olejki do masażu, nielecznicze, Olejki
do masażu, Olejki do celów kosmetycznych, Olejek z wyciągiem z owoców amli do celów kosmetycznych, Olejek bergamotowy, Olej rycynowy do celów kosmetycznych, Olej
kokosowy do celów kosmetycznych, Odżywki do skórek wokół paznokci, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecznicze
produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze preparaty
toaletowe, Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze
kuracje do skóry głowy, Nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, Nasączone chusteczki do użytku
kosmetycznego, Maści do celów kosmetycznych, Lakier
do celów kosmetycznych, Kremy do masażu, nie do celów
leczniczych, Krem do skórek wokół paznokci, Kreda do użytku kosmetycznego, Kosmetyki zawierające pantenol, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Kosmetyki zawierające
keratynę, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki organiczne, Świece do masażu do celów kosmetycznych, Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych,
Środki do usuwania skórek wokół paznokci, Środki czyszczące do szczoteczek i pędzelków kosmetycznych, Tłuszcze
do celów kosmetycznych, Płatki oczyszczające nasączone
preparatami toaletowymi, Płatki oczyszczające nasączone
kosmetykami, Pumeksy do ciała, Pumeks, Preparaty ścierne
do ciała, Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
ciała, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Preparaty do pedicure, Preparaty do czyszczenia nosa do celów higieny oso-
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bistej, Piperonal do użytku kosmetycznego, Perfumowane
balsamy do ciała [preparaty toaletowe], Perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], Papierowe ręczniki do rąk nasączone kosmetykami, Olejki toaletowe, Olejki mineralne [kosmetyki], Olejki i płyny do masażu, Waciki do celów kosmetycznych, Wata do celów kosmetycznych, Wodorosty do zastosowań w kosmetologii, Wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, Woski do masażu, Zestawy kosmetyków, Żel z aloesem do celów kosmetycznych, Żele do masażu, inne niż do celów medycznych, 5 Borowina lecznicza,
Borowina do kąpieli, 14 Kamienie szlachetne, perły, metale
szlachetne i ich imitacje, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, Przyrządy do mierzenia czasu, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Ozdoby wykonane z lub pokryte
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami
i ich imitacjami, Posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami
i ich imitacjami, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria]
do użytku osobistego, Bibeloty z brązu, Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], Dyski ceramiczne do użytku jako symbole wartości, Dzieła sztuki wykonane z kamieni szlachetnych,
Dzieła sztuki wykonane ze srebra emaliowanego, Dzieła
sztuki wykonane ze złota emaliowanego, Dzieła sztuki z metali szlachetnych, Metalowe żetony używane w komunikacji
publicznej, Misbaha [sznury modlitewne], Monety, Monety
do kolekcjonowania, Monety niesłużące do płacenia, Monety pamiątkowe, Odznaki pamiątkowe, Ozdobne breloczki
do kluczy wykonane z metali szlachetnych, Ozdoby powlekane metalami szlachetnymi, Paciorki do medytacji, Puchary
pamiątkowe wykonane z metali szlachetnych, Puchary z metali szlachetnych, Pudełka pamiątkowe z metali szlachetnych,
Pudełka z metali szlachetnych, Płytki identyfikacyjne z metali szlachetnych, Żetony miedziane, Złoto w sztabach, Złote
monety, Zestawy monet do celów kolekcjonerskich, Turmaliny [kamienie szlachetne], Trofea wykonane ze stopów metali
szlachetnych, Trofea wykonane z metali szlachetnych, Trofea
powlekane stopami metali szlachetnych, Trofea powlekane
metalami szlachetnymi, Tabliczki nagrobne z metali szlachetnych, Sznury modlitewne, Szkatułki ozdobne wykonane
z metali szlachetnych, Stopy srebra, Stopy rutenu, Stopy rodu,
Stopy palladu, Stopy osmu, Stopy irydu, Srebrne dzieła sztuki,
Różańce, 16 Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne
z papieru, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Papier
i karton, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Bibułka, Bielizna stołowa papierowa,
Bieżniki stołowe papierowe, Bieżniki stołowe z celulozy, Bileciki stołowe, Chorągiewki papierowe, Chusteczki celulozowe
do celów kosmetycznych, Chusteczki do nosa [papierowe],
Chusteczki do twarzy z papieru, Chusteczki papierowe
do usuwania makijażu, Chusteczki papierowe do użytku kosmetycznego, Chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, Dekoracje na stół z papieru, Dekoracje
na środek stołu z papieru, Filtry do kawy papierowe, Filtry
do wody z papieru, Girlandy papierowe, Higieniczne ręczniki
papierowe do rąk, Jednorazowe pochłaniające podkładki dla
zwierząt domowych, Jednorazowe pochłaniające podkładki
szkoleniowe dla zwierząt domowych, Maty [podstawki]
na monety, Maty obiadowe tekturowe, Maty stołowe pod
talerze z tektury, Łopatki wykonane z kartonu do usuwania
odchodów zwierząt domowych, Papierowe podstawki pod
szklanki, Papierowe podstawki pod kufle do piwa, Papierowe
podstawki, Papierowe podkładki pod szklanki, Papierowe
podkładki do zmiany pieluszek, Papierowe podkładki do klatek dla zwierząt domowych, Papierowe parasolki do koktajli,
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Papierowe nakładki na muszle klozetowe, Papierowe nakładki na deski sedesowe, Papierowe nakrycia [obrusy] stołowe,
Papierowe koronki, Papierowe chusteczki do wycierania, Papierowe chusteczki do mycia, Papier serwetkowy, Papier pergaminowy, Papier kuchenny w rolkach, Papier higieniczny,
Papier do wykładania półek, Papier do pakowania żywności,
Papier do użytku na stołach do badań, Papier chłonny, Ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, Osłony z papieru
na doniczki, Niemowlęce śliniaki papierowe, Maty stołowe
z papieru, Śliniaki z rękawami, papierowe, Śliniaki papierowe,
Ściereczki z celulozy, Ściereczki do twarzy z papieru, Serwetki
z celulozy do użytku domowego, Serwetki stołowe papierowe, Serwetki jednorazowe, Ręczniki papierowe do rąk, Ręczniki papierowe do osuszania, Ręczniki papierowe do czyszczenia, Ręczniki papierowe, Ręczniki do twarzy papierowe,
Rolki papieru toaletowego, Rolki do kas sklepowych, Płatki
papierowe do demakijażu, Proporczyki z papieru, Podstawki
pod szklanki z tektury, Podstawki pod kufle do piwa, Podkładki stołowe z papieru, Podkładki pod szklanki z tektury,
Plakaty z papieru, Perfumowane, papierowe wkładki do szuflad, Papierowe wkładki do tacek dentystycznych, Papierowe
serwetki o wzorze koronkowym, Papierowe serwetki
do użytku domowego, Szorstkie chusteczki [do użytku toaletowego], Torby do pakowania wykonane z biodegradowalnego papieru, Torby na śmieci z papieru, Torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, Transparenty z papieru,
Utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, Wkładki papierowe do szuflad, perfumowane
lub nie, Worki na śmieci z papieru [do użytku domowego],
Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Artykuły do korektorowania i ścierania, Artykuły do pisania i stemplowania, Materiały drukarskie i introligatorskie, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Kalendarze, Podkładki na biurko z kalendarzem,
Książki, 18 Laski, kijki marszowe i trekkingowe, Parasole i parasolki, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły
służące do przenoszenia, Wyroby rymarskie, bicze i ubrania
dla zwierząt, Etui na karty wykonane z imitacji skóry, Etykiety
skórzane, Futra sprzedawane w ilościach hurtowych, Futro,
Gryzaki ze skóry surowej dla psów, Imitacje skóry, Imitacje
skóry sprzedawane w ilościach hurtowych, Krupony [części
skór], Materiał skórzany, Moleskin [imitacja skóry], Nici ze skóry, Obrobione lub półobrobione skóry, Okładziny do mebli
ze skóry, Osprzęt do uprzęży, Paski do ekwipunku wojskowego, Paski naramienne, Paski pod brodę skórzane, Paski skórzane [inne niż odzież], Paski skórzane do bagażu, Paski z imitacji skóry, Pasy na ramię, Pokrowce skórzane na sprężyny,
Płaty imitacji skóry do użytku w produkcji, Ćwieki ze skóry,
Sznurówki skórzane, Szelki do prowadzenia dzieci, Skórzane
pasy na ramię, Skórzane etui na karty, Skórzane aktówki
na dokumenty, Skóry bydlęce, Skóra z poliuretanu, Skóra
węża, Skóra wyprawiona w cienkie arkusze do użytku w produkcji, Skóra wtórna, Skóra surowa lub półprzetworzona,
Skóra sprzedawana w ilościach hurtowych, Skóra na uprzęże,
Skóra na meble, Skóra na buty, Skóra kozia inna niż do czyszczenia, Skóra kozia, Skóra i imitacja skóry, Rzemyki do łyżew,
Półobrobione futro, Rzemienie, Pudła na kapelusze z imitacji
skóry, Pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, Pudełka ze skóry, Przemysłowe pojemniki opakowaniowe ze skóry, Zawory,
wentyle ze skóry, Wyprawione skóry, Wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, Torby na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, Tefilin [filakterie], Sztuczne futro,
21 Artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, Przybory
do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały
do wytwarzania szczotek, Przybory kosmetyczne, do higieny
i pielęgnacji urody, Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki
wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub
szkło, Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Ba-
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lie, Ceramiczne pokrywki na pojemniki do chusteczek higienicznych, Dozowniki chusteczek do twarzy, Dozowniki
do bawełnianych wacików w kulkach, Dozowniki do kosmetyków, Dozowniki do mydła w płynie [do celów domowych],
Dozowniki do przechowywania papieru toaletowego [inne
niż zamontowane na stałe], Dozowniki do płynów stosowane z butelkami, Dozowniki do ręczników papierowych, Dozowniki kremów do pielęgnacji skóry, Dozowniki mydła, Dozowniki mydła do rąk, Dozowniki mydła w płynie, Dozowniki
papieru toaletowego, Dozowniki ręczników do rąk, niezamontowane na stałe, Dozowniki szamponu, Dozowniki żelu
pod prysznic, Drążki na ręczniki, nie z metalu szlachetnego,
Kosze na ręczniki, Metalowe pudełka do dozowania ręczników papierowych, Miednice [naczynia], Miednice do płukania, Miednice łazienkowe [naczynia], Miseczki, Miseczki
do golenia, Uchwyty na kosmetyki, Uchwyty na gąbki,
Uchwyty do szczotek toaletowych, Słoiki na waciki bawełniane, Stojaki na pędzle do golenia, Stojaki na papier toaletowy,
Stojaki do rolek papieru toaletowego, Stojaki do przenośnych wanienek dla niemowląt, Stojaki do gąbek do makijażu, Składane wanienki dla dzieci, Rozpylacze do perfum [atomizery], Półki z tworzywa sztucznego do wanien, Półki na żel
pod prysznic, Półki na szampon, Półki na produkty do mycia
ciała, Półki na mydło do rąk, Półki na kosmetyki, Pudełeczka
do przechowywania sztucznych zębów, Pokrowce [przykrycia] na pudełka z chusteczkami jednorazowymi, Pojemniki
na mydło, Pojemniki na płyny, puste, do użytku domowego,
Misy ceramiczne, Mydelniczki, Mydelniczki ścienne, Nebulizatory do celów domowych, Wieszaki-kółka, nie z metalu
szlachetnego, Wieszaki-kółka na ręczniki, nie z metalu szlachetnego, Wieszaki-kółka na ręczniki [wyposażenie łazienek],
Wieszaki na ręczniki [pręty i koła], Wieszaki na ręczniki, Wieszaki do ręczników w kształcie pierścieni, Wiaderka z tworzyw sztucznych do przechowywania zabawek do kąpieli,
Wanienki z tworzywa sztucznego dla dzieci, Wanienki dla
niemowląt przenośne, Wanienki dla niemowląt, Umywalki
[miski, nie części instalacji sanitarnych], Urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów medycznych, Uchwyty na żel
pod prysznic, Uchwyty na szklanki do łazienek, Uchwyty
na mydło do rąk, Uchwyty na mydło, Uchwyty na szampon,
Akwaria i wiwaria, Przyrządy do tępienia szkodników i robactwa, Akwaria kulowe, Czerpaki do karmy dla psów, Druciane
szczotki dla koni, Elektroniczne dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, Filtry do stosowania w kuwetach dla kotów,
Grzebienie dla koni [zgrzebła], Grzebienie dla zwierząt, Grzebienie do rozczesywania sierści dla zwierząt domowych,
Grzebienie przeznaczone dla zwierząt domowych, Karmniki
dla ptaków, Karmniki dla ptaków w postaci pojemników,
Karmniki do karmienia ptaków trzymanych w klatkach, Karmniki do karmienia ptaków żyjących na wolności, Klatki dla
ptaków, Klatki dla ptaków domowych, Klatki dla zwierząt domowych, Klatki druciane na zwierzęta domowe, Koryta, Koryta dla drobiu, Koryta dla świń, Koryta do karmienia zwierząt
gospodarskich, Koryta do picia, Kuwety dla kotów, Łopatki
do usuwania nieczystości zwierząt domowych, Szczotki dla
koni, Szczecina zwierzęca [szczotkarstwo], Rękawice do pielęgnacji zwierząt, Rękawice do pielęgnacji sierści zwierząt
domowych, Pojemniki z tworzyw sztucznych do dozowania
żywności dla zwierząt domowych, Pojemniki na żywność dla
zwierząt domowych, Pojemniki na ptasie nieczystości, Pojemniki na karmę dla ptaków, Poidła dla drobiu, Podajniki karmy dla zwierząt uruchamiane przez zwierzęta, Podajniki karmy dla małych zwierząt, Podajniki do paszy dla żywego inwentarza włączane przez zwierzęta, Plastikowe pojemniki
do dozowania napojów dla zwierząt domowych, Obrączki
dla ptaków, Obrączki dla drobiu, Niezmechanizowane podajniki karmy dla zwierząt, Niemechaniczne poidła dla zwierząt
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domowych w postaci przenośnych dystrybutorów wody
i płynów, Miski na karmę i wodę dla zwierząt domowych, Miski dla zwierząt domowych, automatyczne, Miski do picia dla
zwierząt domowych, Metalowe miski dla bydła, Metalowe
koryta dla bydła, Metalowe klatki do użytku domowego, Kuwety dla zwierząt domowych, Żłoby dla owiec, Żłoby dla
krów, Żłoby dla koni, Żerdzie dla ptaków trzymanych w klatkach, Zgrzebła, Zautomatyzowane kuwety dla zwierząt domowych, Wodopoje-koryta dla bydła, Wanienki dla ptaków
niebędące konstrukcjami, Wanienki dla ptaków, Urządzenia
do pojenia żywego inwentarza włączane przez zwierzęta,
Urządzenia do odstraszania ptaków, niemetalowe, Urządzenia do odstraszania dzikich zwierząt, niemetalowe, Urządzenia do czyszczenia łap zwierząt domowych, nieelektryczne,
Uruchamiane przez zwierzęta dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, Ultradźwiękowe urządzenia do odstraszania ptaków, Tace z tworzyw sztucznych do użytku jako kuwety dla kotów, Szufelki do usuwania ekskrementów zwierzęcych, Szufelki do sprzątania odchodów zwierząt domowych,
Sztuczne jajka podkładowe, Szczotki z włosia dla zwierząt,
Szczotki do zębów dla zwierząt, Szczotki do usuwania futra
dla zwierząt domowych, Szczotki do oporządzania koni,
Szczotki do grzyw [grzebienie dla koni], Szczotki dla zwierząt
domowych, Żłoby dla zwierząt, Donice ceramiczne, Donice
szklane, Donice z tworzyw sztucznych, Doniczki na kwiaty,
Doniczki okienne, Doniczki porcelanowe, Dysze do węży,
Dysze do węży zraszających, Dysze rozpylające z tworzyw
sztucznych, Dysze zraszające do węży ogrodowych, Gliniane
donice, Gliniane wazony podłogowe, Kamienne wazony
podłogowe, Konewki, Kosze na kwiaty, Kosze na rośliny, Miski
na kwiaty, Misy na dekoracje kwiatowe, Misy na kwiaty z metali szlachetnych, Misy na rośliny, Osłony na doniczki nie z papieru, Ozdobne donice ceramiczne, Ozdobne donice szklane, Plastikowe wieka na doniczki, Podłużne końcówki
do spryskiwania do węży ogrodowych, Wazony na kwiaty,
Wazony, Uchwyty na doniczki na kwiaty, Uchwyty do bukietów, Terraria wewnętrzne [wiwaria], Terraria domowe [uprawa roślin], Tace do wysiewu nasion, Szczotki do trawników,
Strzykawki do użytku w ogrodzie, Strzykawki na wodę
do opryskiwania roślin, Strzykawki do stosowania w cieplarniach, Strzykawki do roślin, Strzykawki do kwiatów, Stojaki
na kwiaty, Spryskiwacze do trawnika, Spryskiwacze, Sitka
do konewek, Rękawice ogrodnicze, Rozpylacze mocowane
do węży ogrodowych, Pojemniki na kwiaty, Pojemniki
na kompost do użytku domowego, Pojemniki do przesadzania roślin, Podstawki pod doniczki na kwiaty [spodki], Podpórki, uchwyty do kwiatów i roślin [układanie kwiatów], Podniesione sadzarki ogrodowe, Zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, Zraszacze, Wsporniki do podtrzymywania kwiatów doniczkowych, Wkłady do tac do wysiewu nasion, Wazy
nie z metali szlachetnych, Wazony ze szkła, Wazony szklane
podłogowe, Wazony z metali szlachetnych, Wazony na kwiaty na obrzędy, Wazony podłogowe, 22 Materiały do wyściełania i wypychania, Nieprzetworzone włókna tekstylne
i ich zamienniki, Liny, linki i sznury, Plandeki, markizy, namioty
i niedopasowane pokrycia, Sieci, Taśmy i pasy, Torby i worki
do pakowania, przechowywania i transportu, Żagle, Okładziny do pojemników zbiorczych, Osłony przeciwkurzowe,
Osłony płócienne na rośliny, Osłony z tkaniny jutowej do roślin, Pokrycia z tworzyw sztucznych używane jako folie malarskie, Płachty papierowe ochronne, Płótno tamowe, Płótno
tamowe smołowane [górnictwo], Tekstylne żaluzje zewnętrzne, Wieszaki na rośliny ze sznurka, Wkładki z tworzyw
sztucznych do przechowywania towarów masowych w pojemnikach, 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 28 Artykuły i sprzęt sportowy,
Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Wyposażenie placów
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zabaw i wesołych miasteczek, 29 Jaja ptasie i produkty z jaj,
Mięso i wyroby mięsne, Nabiał i substytuty nabiału, Naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, Oleje i tłuszcze jadalne, Przetworzone owady i larwy, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Ryby, owoce
morza i mięczaki, nieżywe, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne,
Batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków,
Batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków,
Batoniki na bazie owoców i orzechów, Batony na bazie orzechów i nasion, Batony organiczne na bazie orzechów i ziaren,
Batony spożywcze na bazie orzechów, Batony spożywcze
na bazie soi, Bulgogi (koreańskie danie z wołowiny), Bulion
wołowy, Buliony, Błyskawiczne zupy miso, Chili con carne
(chili z mięsem), Chili con queso, Chipsy bananowe, Chipsy
jabłkowe, Chipsy na bazie warzyw, Chipsy owocowe, Chipsy
sojowe, Chipsy warzywne, Chipsy z juki, Chipsy ziemniaczane, Chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek, Chop suey,
Chowder (zupa rybna), Gotowe dania warzywne, Głęboko
mrożone dania warzywne, Gotowe dania składające się
głównie z mięsa, Gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden),
Gotowane na parze lub opiekane kotleciki z pasty rybnej [kamaboko], Gotowane na parze kotleciki z rozdrobnionej ryby
i jamsów [hampen], Galbi [danie z grillowanego mięsa], Frytki
ziemniaczane, Frittaty, Frytki gofrowane, Flaki wołowe, Fasola
przyrządzona w sosie sojowym [Kongjaban], Falafel, Dolma
[faszerowane warzywa], Dipy serowe, Dip fasolowy, Deser
z owocami i kremem [fool], Danie gotowe, w skład którego
wchodzą przede wszystkim fermentowane warzywa, wieprzowina i tofu [kimchi-jjigae], Danie gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim pasta sojowa i tofu [doenjang-jjigae], Danie gotowe, w skład którego wchodzi przede
wszystkim kurczak i żeń-szeń [samgyetang], Danie gotowe,
w skład którego wchodzi przede wszystkim krótko smażone
na dużym ogniu mięso z kurczaka i pasta ze sfermentowanych ostrych papryczek [dak-galbi], Danie gotowe, w skład
którego wchodzi przede wszystkim krótko smażona na dużym ogniu wołowina i fermentowany sos sojowy [sogalbi],
Danie gotowe, składające się głównie z pasty sojowej i tofu
w gęstym sosie [cheonggukjang-jjigae], Czipsy z manioku,
Czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, Jaja marynowane, Jadalne gniazda ptaków, Hummus [pasta z ciecierzycy], Gulasze,
Gulasz wołowy, Guacamole [pasta z awokado], Grillowane
filety rybne, Gotowy gulasz z curry, Gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, Gotowe posiłki zawierające [głównie]
jajka, Gotowe posiłki zawierające [głównie] boczek, Gotowe
posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], Gotowe posiłki
z drobiu [drób jako główny składnik], Gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, Gotowe posiłki składające się głównie z ryb, Gotowe posiłki składające się głównie
z owoców morza, Gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, Gotowe posiłki składające się głównie z kaczki, Gotowe
posiłki składające się głównie z indyka, Gotowe posiłki składające się głównie z dziczyzny, Gotowe posiłki gotowane
składające się głównie z indyka, Gotowe posiłki gotowane
składające się całkowicie lub głównie z mięsa, Gotowe posiłki
gotowane składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny,
Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, Gotowe dania z mięsa, Mrożone posiłki składające się głównie z ryb, Mrożone posiłki składające się głównie
z mięsa, Mrożone posiłki składające się głównie z kurczaka,
Mrożone posiłki składające się głównie z drobiu, Mrożone pakowane przystawki składające się głównie z owoców morza,
Mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw,
Mrożone gotowane ryby, Mięso gotowe do spożycia, Mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, Mieszanki przekąsek składające się
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z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów,
Mieszanki owoców suszonych, Mieszanki do zup, Mieszanka
Bombaj (indyjska przekąska), Kurczak teriyaki, Kurczak smażony, Kurczak grillowany [yakitori], Krążki z cebuli, Krakersy rybne, Kotlety rybne, Kostki do zup, Konserwowa wieprzowina
z fasolą, Koncentraty zup, Kałamarnica [przetworzona], Jaja
po szkocku, Kawałki kurczaka do kanapek, Płatki jabłkowe,
Potrawy rybne, Potrawy mięsne gotowane, Potrawy gotowe
składające się głównie z warzyw, Posiłki gotowane składające
się głównie z ryb, Pokrojone sałatki warzywne, Placki ziemniaczane, Placki smażone, Pieczony kurczak, Pasty do zup,
Parzona zupa z jajek, Paluszki z twarożku sojowego, Paluszki
serowe, Opiekane kotleciki z pasty rybnej w kształcie rurek
[chikuwa], Omlety, Oliwki nadziewane serem feta w oleju słonecznikowym, Oliwki nadziewane pesto w oleju słonecznikowym, Oliwki nadziewane migdałami, Oliwki nadziewane
czerwoną papryką i migdałami, Oliwki nadziewane czerwoną papryką, Oliwki nadziewane, Nuggetsy z kurczaka [małe
kawałki kurczaka w panierce], Nadziewane skórki z ziemniaków, Muffiny jajeczne, Rosół [zupa], Ratatouille, Quenelle
[pulpety rybne], Quenelle [pulpety mięsne], Quenelle (pulpety), Pulpety, Przystawki na bazie warzyw, Przystawki gotowe do spożycia, składające się przede wszystkim z owoców
morza, Przetwory do zup jarzynowych, Przygotowane ślimaki, Przekąski ziemniaczane, Przekąski z jadalnych wodorostów, Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski na bazie warzyw strączkowych, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski
na bazie tofu, Przekąski na bazie słodkiej kukurydzy, Przekąski
na bazie suszonych owoców, Przekąski na bazie soi, Przekąski
na bazie owoców, Przekąski na bazie sera, Przekąski na bazie
orzechów, Przekąski na bazie mięsa, Przekąski na bazie mleka, Przekąski na bazie kokosu, Tzatziki, Tajine [gotowe danie
z mięsa, ryby lub warzyw], Szaszłyki, Suszone mięso wieprzowe, Suszone mięso z kaczki, Suszone mięso kurczaka, Surimi,
Suszona wołowina w paskach, Smażone ziemniaki (placki
ziemniaczane), Smażone placuszki twarogowe, Skwarki, Sałatki z roślin strączkowych, Skrzydełka kurczaka, Sałatki warzywne, Sałatki podawane na przystawkę, Sałatki owocowe,
Sałatki na bazie ziemniaków, Sałatki gotowe, Sałatki drobiowe, Sałatka ziemniaczana, Sałatka z kurczaka, Sałatka Cezar,
Sashimi, Ryba z frytkami, Rosti [placki ziemniaczane z grubo
startych ziemniaków], Żywność chłodzona składająca się
głównie z ryb, Zupy z makaronem, Zupy w puszkach, Zupy
w proszku, Zupy błyskawiczne, Zupy bisque, Zupa z kulkami
z macy, Zupy, Zupa miso, Zupa jagodowa, Zupa gumbo, Zapiekanki [żywność], Zapiekanka mięsno-ziemniaczana (shepherd’s pie), Zapakowane zestawy obiadowe składające się
głównie z owoców morza, Zapakowane zestawy obiadowe
składające się głównie z dziczyzny, Wstępnie ugotowana
zupa miso, Wstępnie ugotowana zupa, Wołowina gotowa
do spożycia, Wiórki kokosowe, Ugotowane posiłki składające
się głównie z kurczaka, Desery owocowe, Desery mleczne,
Desery jogurtowe, Schłodzone desery mleczne, Desery wykonane z produktów mlecznych, Desery na bazie sztucznego mleka, Deser z owocami i kremem [fool], 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty
pszczele, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Sól, przyprawy
i dodatki smakowe, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, Ananasy
w cieście, Bagietki z nadzieniem, Banany w cieście, Baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), Batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, Batoniki zbożowe
będące zamiennikami posiłków, Batony gotowe do spożycia
na bazie czekolady, Bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną],
Brioszki (drożdżowe bułeczki), Burrito, Bułeczki gotowane
na parze nadziewane mięsem mielonym (niku-manjuh), Bu-
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łeczki gotowane na parze nadziewane pastą z czerwonej fasoli, Bułeczki z dżemem fasolowym, Bułki nadziewane, Calzone [rodzaj pizzy w kształcie pieroga], Chalupa [meksykańskie
placuszki], Cheeseburgery, Chimichanga [rodzaj burrito],
Chipsy [produkty zbożowe], Chipsy kukurydziane, Chipsy kukurydziane o smaku warzyw, Chipsy kukurydziane o smaku
wodorostów, Chipsy taco, Chińskie pierożki gotowane na parze (shumai), Chińskie pierożki nadziewane (gyoza, gotowane), Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest
ryż, Dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie
ryż, Czipsy z pity, Czipsy wonton, Czipsy na bazie zbóż, Ciasto
z przyprawionymi owocami, Ciasto na bazie jaj, Ciasto kruche z szynką, Ciastka z prosa, Ciastka owsiane, Ciasteczka ryżowe, Ciasteczka cebulowe, Ciasta zawierające mięso, Ciasta
mrożone nadziewane mięsem i warzywami, Ciasta [słodkie
lub słone], Chrupki zbożowe, Chrupki z pełnego ziarna pszenicy, Chrupki serowe [przekąski], Chrupki ryżowe w kształcie
kulek (arare), Chrupki ryżowe, Chrupki kukurydziane o smaku
sera, Chrupki kukurydziane, Chow mein [dania na bazie makaronu], Chow mein [chiński smażony makaron], Chipsy tortilla, Jiaozi (pierogi nadziewane), Hamburgery w bułkach,
Hamburgery gotowane i w bułkach, Gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw,
Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, Gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, Gotowe potrawy na bazie makaronu,
Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowe posiłki w formie pizzy, Gotowe pizze, Gotowe do spożycia solone przekąski
z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie, Gotowe
dania z ryżu, Gotowa solona żywność przyrządzona z mąki
ziemniaczanej, Gorąca kiełbaska i keczup w rozciętych bułkach, Gimbap [koreańskie danie z ryżu], Galareta gryczana
(Memilmuk), Fajitas (grillowane mięso podawane na pszennej lub kukurydzianej tortilli), Enchilada (kukurydziana tortilla
z mięsem i przyprawiona ostrą papryką), Empanada (nadziewany pieróg), Dziczyzna w cieście, Drób w cieście, Dmuchane kuleczki serowe [przekąski kukurydziane], Dania na bazie
ryżu, Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest
makaron, Krakersy o smaku ziołowym, Krakersy o smaku warzyw, Krakersy o smaku sera, Krakersy o smaku przypraw, Krakersy o smaku mięsnym, Krakersy nadziewane serem, Krakersy krewetkowe, Koreczki, kanapeczki, Kluski ramen, Klejące
się ciasteczka ryżowe (Chapsalttock), Kleiste ucierane ciasto
ryżowe powlekane fasolą w proszku [injeolmi], Kleiste kuleczki ryżowe, Kleik ryżowo-dyniowy [hobak-juk], Kandyzowany popcorn, Kanapki zawierające sałatę, Kanapki zawierające mieloną wołowinę, Kanapki zawierające kurczaka, Kanapki z rybą, Kanapki z parówką [hot dog], Kanapki z mięsem,
Kanapki z indykiem, Kanapki z frankfurterkami, Kanapki tostowe opiekane, Kanapki z filetem z ryby, Kanapki, Mrożone
wafle, Mrożone tosty francuskie, Mrożone spody z ciasta
do pizzy, Mrożone spody do pizzy z kalafiora, Mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, Mrożone produkty
z ciasta nadziewane mięsem, Mrożone posiłki składające się
głównie z ryżu, Mrożone posiłki składające się głównie z makaronu, Mrożone paluszki francuskie, Mięso zapiekane w cieście, Mięso z warzywami w cieście [pot pie], Mięso w cieście
[gotowe], Miękkie precle, Makarony zawierające nadzienia,
Makaron z serem, Lasagne, Kukurydza smażona, Kukurydza
prażona w kuchence mikrofalowej, Kukurydza prażona [popcorn], Kukurydza prażona pokryta karmelem, Kukurydza
palona, Krótko smażony makaron z warzywami [japchae],
Krokiety po chińsku, Krakersy z preparatów zbożowych, Krakersy ryżowe, Placki z kimchi [kimchijeon], Placki z fasoli
mung [bindaetteok], Placki, Pizze schłodzone, Pizze mrożone, Pizze konserwowane, Pizze bezglutenowe, Pizze [gotowe], Pizza, Pierożki z krewetkami, Pierożki ryżowe przybrane
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dżemem ze słodkiej fasoli (ankoro), Pierożki ravioli, Paszteciki
z wieprzowiny, Paszteciki z kiełbaskami, Paella, Owoce pod
kruszonką, Opiekane ziarna kukurydzy, Opiekane kanapki
z serem i z szynką, Okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], Naleśniki słone, Naleśniki mrożone, Naleśniki [cienkie],
Naleśniki, Naleśnik z zieloną cebulą [pajeon], Nachos, Przekąski wykonane z mąki zbożowej, Przekąski wykonane z mąki
sojowej, Przekąski wykonane z mąki ryżowej, Przekąski wykonane z mąki razowej, Przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, Przekąski wykonane z kukurydzy, Przekąski wieloziarniste, Przekąski słone na bazie zbóż, Przekąski słone na bazie
kukurydzy, Przekąski składające się z produktów zbożowych,
Przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż,
Przekąski składające się głównie z chleba, Przekąski przyrządzone z mąki ziemniaczanej, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski na bazie tortilli, Przekąski na bazie ryżu, Precelki, Potrawy
z makaronu, Potrawy składające się głównie z ryżu, Potrawy
gotowe na bazie makaronu, Posiłki składające się głównie
z makaronów, Popcorn smakowy, Popcorn powlekany karmelem z karmelizowanymi orzechami, Placki z nadzieniem
z warzyw, Placki z kurczakiem, Sałatka z makaronu typu rurki,
Sałatka z makaronem, Sałatka ryżowa, Sajgonki, Ryżowe pierożki, Ryż smażony po chińsku, Ryż preparowany zawijany
w wodorosty, Ryż kleisty zawijany w liście bambusa [Zongzi],
Ryba w cieście, Risotto, Ravioli [gotowe], Ramen (japońskie
danie na bazie makaronu), Quiche, Quesadilla [tortilla z masy
kukurydzianej z serem], Puszkowana żywność zawierająca
makaron, Przetworzona kukurydza do prażenia, Przekąski
zbożowe o smaku sera, Przekąski z kukurydzy w formie kół,
Przekąski z kukurydzy w formie ciasta francuskiego, Przekąski
z kukurydzy, Przekąski z ekstrudowanej pszenicy, Przekąski
wytwarzane z muesli, Przekąski wykonane ze sproszkowanych sucharów, Przekąski wykonane ze skrobi zbożowej,
Przekąski wykonane z pszenicy, Świeże placki [ciasta], Świeże
parówki w cieście, Świeża pizza, Warzywa w cieście, Wafle
ryżowe w polewie czekoladowej, Wafle ryżowe, Tradycyjne
koreańskie ciasto ryżowe [injeolmi], Tosty francuskie, Tostowe opiekane kanapki z serem, Tortille, Tamales, Tacos [danie
meksykańskie], Tabule [sałatka z kuskus], Słodki ryż z orzechami i owocami głożyny [yaksik], Sushi, Surowe pizze, Spody
z ciasta do pizzy, Suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Spody do pizzy,
Spaghetti w sosie pomidorowym w puszce, Spaghetti i klopsy, Solone wyroby piekarnicze, Smażone ciastka ryżowe [topokki], Senbei [ciastka ryżowe], Samosy, Zbitki owsiane zawierające suszone owoce, Zawijana kanapka typu wrap, Zapiekanki w cieście z dziczyzny i drobiu, Zapakowane zestawy
obiadowe składające się głównie z ryżu, ale zawierające również mięso, ryby lub warzywa, Wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, Wyroby piekarnicze składające się z warzyw
i mięsa, Wyroby piekarnicze składające się z warzyw i drobiu,
Wstępnie upieczone spody na pizze, Wrapy z kurczakiem,
Wontons (rodzaj chińskich pierożków), Desery lodowe, Desery czekoladowe, Suflety deserowe, Musy deserowe, Pływające wyspy [deser], Desery z muesli, Vla [holenderski deser
mleczny], Crème caramel [karmelowy deser], Gotowe desery
[wyroby piekarnicze], Gotowe desery [wyroby cukiernicze],
Deser puddingowy na bazie ryżu, Puddingi do użytku jako
desery, Gotowe desery [na bazie czekolady], Kremy budyniowe custard [pieczone desery], Budynie deserowe, Budynie
deserowe w proszku, Mrożone mleczne desery w formie batonów, Desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany
[parfait], Słodkie sosy do deserów na bazie mleka i żółtek (custard), Wypieki, Wyroby cukiernicze, Czekolada, 32 Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Napoje bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie, 33 Napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa), Preparaty do produkcji napojów alkoho-
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lowych, Cydr, Preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Wino, Wymieszane napoje alkoholowe, Alkohol ryżowy, Alkoholowy ajerkoniak, Anyżówka [likier], Aperitify, Curaçao [likier], Destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, Galaretki z alkoholem,
Gazowane napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, Gorzkie
nalewki, Gruszecznik [napój alkoholowy], Koktajle, Likier
z czarnej porzeczki, Likiery, Likiery kremowe, Likiery na bazie
kawy, Likiery ziołowe, Miód pitny, Miętowy (Likier -), Napoje
alkoholowe na bazie trzciny cukrowej, Napoje alkoholowe
niskoprocentowe, Nira [napój alkoholowy na bazie trzciny
cukrowej], Sake, Zamienniki sake, 39 Dystrybucja za pomocą
rurociągów i kabli, Pakowanie i składowanie towarów, Parkowanie i przechowywanie pojazdów, Transport, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Usługi
wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, Parkowanie, przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi,
41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi
rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, 43 Hotele
dla zwierząt, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności
i napojów, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne
i turystyczne, Udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, Żłobki,
ośrodki opieki dziennej i domy opieki dla osób starszych, Wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, Wynajem pawilonów, Wynajem budynków przenośnych, Usługi zapewniania
schronisk w nagłych wypadkach [zapewnianie zakwaterowania tymczasowego], Usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, Usługi w zakresie wynajmu pokojów,
Usługi w zakresie wymiany zakwaterowania [time share],
Usługi w zakresie kwater wczasowych, Usługi recepcyjne dla
tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami
i wyjazdami], Usługi opieki nad dziećmi świadczone w obiektach handlowych, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie tymczasowego zakwaterowania, Usługi agencji wynajmu mieszkań [time share], Usługi biur zakwaterowania, Udostępnianie
pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla przyczep kempingowych,
Tymczasowy wynajem pokoi, Organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Obsługa zakwaterowania
członków organizacji, Dzierżawa metalowych i niemetalowych budynków przenośnych, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, Zapewnianie
umeblowanego zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie miejsc do tymczasowego odpoczynku dla pasażerów,
Wypożyczanie namiotów, Wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, Wynajem przenośnych budynków modułowych, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary szybkiej
obsługi [snack-bary], Dekorowanie ciast, Dekorowanie żywności, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem
furgonetek, Herbaciarnie, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Kafeterie [bufety], Kontraktowe usługi
w zakresie żywności, Lodziarnie, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w bistrach,
Oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach interneto-
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wych, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizowanie posiłków w hotelach, Pizzerie, Przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie
żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Puby,
Restauracje samoobsługowe, Usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], Usługi herbaciarni, Usługi doradców
w zakresie win, Usługi degustacji win (dostarczanie napojów), Usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, Usługi
barów z sokami, Usługi barów z fajkami wodnymi, Usługi barów piwnych, Usługi barów i restauracji, Usługi barowe, Usługi barmanów, Stołówki, Serwowanie żywności i napojów
w sklepach z pączkami, Serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, Serwowanie żywności i napojów
w kawiarenkach internetowych, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Serwowanie napojów w pubach z browarem, Serwowanie napojów w małych browarniach, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie jedzenia i napojów, Rzeźbienie w jedzeniu, Restauracje z grillem, Restauracje
serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków
na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie bankietów, Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Usługi restauracyjne, Usługi restauracji z daniami ramen, Usługi restauracji, w których mięso
przygotowuje się na oczach klientów, Usługi restauracji washoku, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracji
sprzedających sushi, Usługi restauracji sprzedających posiłki
na wynos, Usługi restauracji serwujących tempurę, Usługi restauracji hotelowych, Usługi prywatnego klubu picia, Usługi
prywatnego klubu kolacyjnego, Usługi pensjonatów, Usługi
osobistych kucharzy, Usługi ogródków piwnych, Usługi
obiektów gościnnych [posiłki i napoje], Usługi mobilnych restauracji, Usługi koktajlbarów, Zapewnianie pomieszczeń
na uroczystości, Winiarnie, Usługi zaopatrzenia w żywność,
Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi w zakresie żywności
i napojów na wynos.
526200
(220) 2021 03 16
ROZRYWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROZRYWKA Jolki

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.08, 25.07.04, 26.01.02, 26.01.03
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, Krzyżówki, Czasopisma.
526282
(220) 2021 03 18
JMP FLOWERS GRUPA PRODUCENTÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stężyca
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) J. M. PTASZKOWIE P OD 1977 R. ZAKOCHANI
W KWIATACH

(531) 26.01.18, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 Kwiaty naturalne cięte, cebulki kwiatowe,
krzewy róż, kwiaty doniczkowe, rośliny gruntowne ozdobne,
35 Reklama, Zarządzanie w działalności handlowej, Administrowanie działalności handlowej, Prace biurowe, Usługi
exportu i importu oraz usługi udzielania informacji handlowych za pośrednictwem Internetu o zgrupowaniu rodzajów
kwiatów, roślin ozdobnych i innych artykułów florystycznych
oraz dodatków florystycznych z myślą o osobach trzecich,
tak by umożliwić tym nabywcom obejrzenie i dokonanie
poprzez Internet zakupu w hurtowni, sklepie, Sprzedaż wysyłkowa kwiatów, roślin ozdobnych oraz dodatków florystycznych, Promocja i marketing sprzedaży dla osób trzecich,
Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, radia i telewizji, telefonu, Tworzenie, pozyskiwanie i przetwarzanie danych do baz komputerowych dotyczących kwiatów i usług
florystycznych, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, Organizowanie wystaw i pokazów kwiatów
i artykułów florystycznych w celach reklamowych i handlowych, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi
negocjacji handlowych, 39 Transport kwiatów, Pakowanie
i organizowanie dostaw kwiatów, roślin ozdobnych i innych
artykułów florystycznych.
(210) 526293
(220) 2021 03 18
(731) PIKUŁA KAMIL, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Elatheo
(510), (511) 9 Muzyczne nagrania dźwiękowe, Nagrania muzyczne, 41 Usługi w zakresie produkcji muzycznej, Występy
muzyczne i piosenkarskie.
(210) 526341
(220) 2021 03 19
(731) JOBS.BG EOOD, Sofia, BG
(540) (znak słowny)
(540) dev.pl
(510), (511) 35 Reklama, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
Reklama typu „płać za kliknięcie”, Uaktualnianie materiałów
reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych, Obróbka tekstów, Ogłoszenia
odnoszące się do rekrutacji personelu, Zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach
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handlowych lub reklamowych, Zarządzanie w działalności
gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni
strzelcy, Biura pośrednictwa pracy, Usługi w zakresie programu pomocy dla zwalnianych pracowników [zwolnienia
monitorowane], Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Rekrutacja personelu, Przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, Dostarczanie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, Usługi informacyjne dotyczące stanowisk
pracy i kariery zawodowej, Usługi konsultacyjne w zakresie
zatrudnienia dotyczące personelu zajmującego się przetwarzaniem danych, Usługi przeglądu prasy, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Dostarczanie informacji
handlowych, Badania dotyczące działalności gospodarczej,
Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Usługi marketingowe, Marketing
imprez i wydarzeń, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych,
Statystyczne zestawienia, Analiza danych statystycznych
z badań rynku, Badania rynkowe, Badania biznesowe, Badania w zakresie biznesu, Badania w zakresie reklamy, Usługi
w zakresie wyszukiwania danych z badań rynku, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Przetwarzanie danych, Usługi
wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Promowanie
sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, 38 Fora [pokoje rozmów]
dla serwisów społecznościowych, Udostępnianie pokojów
rozmów [chatroomów] online do przesyłania wiadomości,
komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy użytkownikami, Udostępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line
dla serwisów społecznościowych, Usługi pokojów rozmów
[chatroom] dla serwisów społecznościowych, Udostępnianie
forów internetowych online, Zapewnianie dostępu do forów
internetowych, Udostępnianie online forów do przesyłania
wiadomości między użytkownikami komputerów, Komunikacja elektroniczna za pośrednictwem pokojów rozmów
[chatroomów], linii chatowych i forów internetowych, Usługi
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform
i portali w Internecie i innych mediach, Wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Usługa łączności elektronicznej za pomocą komputera, Usługi w zakresie
komunikacji interaktywnej, Udostępnianie elektronicznych
połączeń wideo, Usługi dotyczące bramek telekomunikacyjnych, Transmisja informacji do celów biznesowych, Łączność za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub
Internetu, Zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do blogów internetowych,
Dostęp do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu do komputerowych
baz danych, Transmisja podkastów, Udostępnianie on-line
interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Zapewnianie dostępu
do treści multimedialnych online, Zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, Zapewnianie dostępu użytkownikom do globalnej sieci komputerowej i stron online zawierających informacje na szeroki wachlarz tematów, Poczta
elektroniczna, Usługi związane z elektronicznymi tablicami
ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], Wiadomości elektroniczne, Obsługa lokalnych sieci komputerowych, Przesyłanie
wiadomości za pomocą sieci internetowej (Web Messaging),
Transmisja strumieniowa materiałów audio, wizualnych i audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, Transmisja wiadomości i aktualności, Przekazywanie
informacji do organizacji sprawozdawczych, Elektroniczna
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transmisja wiadomości, Agencje informacyjne, Usługi elektronicznej agencji prasowej, 41 Usługi rozrywkowe w postaci organizowania społecznych imprez rozrywkowych,
Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych
i sportowych, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych
lub kulturalnych, Informacja o imprezach rozrywkowych,
Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Planowanie przyjęć [rozrywka], Usługi klubowe [rozrywka lub
nauczanie], Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Udostępnianie rozrywki online w postaci turniejów
gier, Publikacja kalendarzy imprez, Usługi rezerwacji biletów
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania],
Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Informacje i wiadomości online w dziedzinie szkoleń zawodowych,
Publikowanie podręczników szkoleniowych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Doradztwo zawodowe, Kształcenie
uzupełniające [pomaturalne], Organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, Informacja o edukacji, Usługi reporterskie,
Usługi agencji w zakresie sprzedaży reportaży do kilku stacji, Fotoreportaże, Programowanie serwisów informacyjnych
do transmisji przez Internet, Budowanie zespołu (edukacja),
Trening osobisty [szkolenie], Trening rozwoju osobistego,
Publikacja gazet elektronicznych online, Publikowanie gazet,
periodyków, katalogów i broszur, Multimedialne wydania
gazet, 45 Usługi serwisów społecznościowych online, Usługi
tworzenia sieci kontaktów społecznych online za pomocą
aplikacji mobilnych do pobrania, Usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, Usługi internetowe w zakresie
umawiania się na randki, swatania i poznawania osób, Mediacje, Usługi informacyjne w zakresie standardów handlowych,
Badania i analizy polityczne, Udzielanie informacji sądowych,
Badania prawne, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Sporządzanie ekspertyz prawnych,
Licencjonowanie baz danych [usługi prawne], Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich,
Rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], Licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne],
Doradztwo związane z licencjonowaniem oprogramowania
komputerowego, Doradztwo związane z rejestracją nazw
domen, Wynajem nazw domen internetowych, Doradztwo
w zakresie bezpieczeństwa miejsca pracy, Badanie przeszłości osób, Usługi weryfikacji danych przed zatrudnieniem.
(210) 526342
(220) 2021 03 19
(731) JOBS.BG EOOD, Sofia, BG
(540) (znak słowny)
(540) <dev.pl/>
(510), (511) 35 Reklama, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
Reklama typu „płać za kliknięcie”, Uaktualnianie materiałów
reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych, Obróbka tekstów, Ogłoszenia
odnoszące się do rekrutacji personelu, Zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach
handlowych lub reklamowych, Zarządzanie w działalności
gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni
strzelcy, Biura pośrednictwa pracy, Usługi w zakresie pro-
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gramu pomocy dla zwalnianych pracowników [zwolnienia
monitorowane], Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Rekrutacja personelu, Przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, Dostarczanie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, Usługi informacyjne dotyczące stanowisk
pracy i kariery zawodowej, Usługi konsultacyjne w zakresie
zatrudnienia dotyczące personelu zajmującego się przetwarzaniem danych, Usługi przeglądu prasy, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Dostarczanie informacji
handlowych, Badania dotyczące działalności gospodarczej,
Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Usługi marketingowe, Marketing
imprez i wydarzeń, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych,
Statystyczne zestawienia, Analiza danych statystycznych
z badań rynku, Badania rynkowe, Badania biznesowe, Badania w zakresie biznesu, Badania w zakresie reklamy, Usługi
w zakresie wyszukiwania danych z badań rynku, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Przetwarzanie danych, Usługi
wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Promowanie
sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, 38 Fora [pokoje rozmów]
dla serwisów społecznościowych, Udostępnianie pokojów
rozmów [chatroomów] online do przesyłania wiadomości,
komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy użytkownikami, Udostępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line
dla serwisów społecznościowych, Usługi pokojów rozmów
[chatroom] dla serwisów społecznościowych, Udostępnianie
forów internetowych online, Zapewnianie dostępu do forów
internetowych, Udostępnianie online forów do przesyłania
wiadomości między użytkownikami komputerów, Komunikacja elektroniczna za pośrednictwem pokojów rozmów
[chatroomów], linii chatowych i forów internetowych, Usługi
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform
i portali w Internecie i innych mediach, Wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Usługa łączności elektronicznej za pomocą komputera, Usługi w zakresie
komunikacji interaktywnej, Udostępnianie elektronicznych
połączeń wideo, Usługi dotyczące bramek telekomunikacyjnych, Transmisja informacji do celów biznesowych, Łączność za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub
Internetu, Zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do blogów internetowych,
Dostęp do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu do komputerowych
baz danych, Transmisja podkastów, Udostępnianie on-line
interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Zapewnianie dostępu
do treści multimedialnych online, Zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, Zapewnianie dostępu użytkownikom do globalnej sieci komputerowej i stron online zawierających informacje na szeroki wachlarz tematów, Poczta
elektroniczna, Usługi związane z elektronicznymi tablicami
ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], Wiadomości elektroniczne, Obsługa lokalnych sieci komputerowych, Przesyłanie
wiadomości za pomocą sieci internetowej (Web Messaging),
Transmisja strumieniowa materiałów audio, wizualnych i audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, Transmisja wiadomości i aktualności, Przekazywanie
informacji do organizacji sprawozdawczych, Elektroniczna
transmisja wiadomości, Agencje informacyjne, Usługi elek-
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tronicznej agencji prasowej, 41 Usługi rozrywkowe w postaci organizowania społecznych imprez rozrywkowych,
Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych
i sportowych, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych
lub kulturalnych, Informacja o imprezach rozrywkowych,
Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Planowanie przyjęć [rozrywka], Usługi klubowe [rozrywka lub
nauczanie], Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Udostępnianie rozrywki online w postaci turniejów
gier, Publikacja kalendarzy imprez, Usługi rezerwacji biletów
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania],
Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Informacje i wiadomości online w dziedzinie szkoleń zawodowych,
Publikowanie podręczników szkoleniowych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Doradztwo zawodowe, Kształcenie
uzupełniające [pomaturalne], Organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, Informacja o edukacji, Usługi reporterskie,
Usługi agencji w zakresie sprzedaży reportaży do kilku stacji, Fotoreportaże, Programowanie serwisów informacyjnych
do transmisji przez Internet, Budowanie zespołu (edukacja),
Trening osobisty [szkolenie], Trening rozwoju osobistego, Publikacja gazet elektronicznych, 45 Usługi serwisów społecznościowych online, Usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych online za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania,
Usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, Usługi internetowe w zakresie umawiania się na randki, swatania
i poznawania osób, Mediacje, Usługi informacyjne w zakresie
standardów handlowych, Badania i analizy polityczne, Udzielanie informacji sądowych, Badania prawne, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Sporządzanie
ekspertyz prawnych, Licencjonowanie baz danych [usługi
prawne], Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów
dla osób trzecich, Rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], Licencjonowanie oprogramowania komputerowego
[usługi prawne], Doradztwo związane z licencjonowaniem
oprogramowania komputerowego, Doradztwo związane
z rejestracją nazw domen, Wynajem nazw domen internetowych, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa miejsca pracy,
Badanie przeszłości osób, Usługi weryfikacji danych przed
zatrudnieniem.
526362
(220) 2021 03 19
JAKUBOWSKA ALINA GOŚCINIEC „HETMAN”. STANICA
WĘDKARSKA., Stare Sady
(540) (znak słowny)
(540) Źdźbło Kłobuka
(510), (511) 32 Piwo, Piwa smakowe, Piwo rzemieślnicze,
Piwo bezalkoholowe, Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa,
Porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], 35 Usługi sprzedaży i promocji piwa,
napojów i produktów związanych z browarnictwem, Usługi
w zakresie prowadzenia sprzedaży stacjonarnej oraz online
gadżetów reklamowych i akcesoriów związanych z piwowarstwem.
(210)
(731)

526404
(220) 2021 03 19
FUNDACJA MYSIKRÓLIK - NA POMOC DZIKIM
ZWIERZĘTOM, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) MYSIKRÓLIK NA POMOC DZIKIM ZWIERZĘTOM

(531) 26.01.15, 03.07.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem.
(210)
(731)
(540)
(540)

526419
(220) 2021 03 22
CIEŚLIK ANDRZEJ CONTIMAX, Bochnia
(znak słowno-graficzny)
FISHER KING filety śledziowe kołobrzeskie
ZŁOWIONE W MORZU PRODUKT NIE ZAWIERA
KONSERWANTÓW

(531)

03.09.01, 05.09.22, 02.01.12, 26.11.01, 26.01.03, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 29 Filety śledziowe w oleju z cebulą, Ryby w stanie przetworzonym.
526454
(220) 2021 03 19
KUCHNIA WŁOSKA BEATA SEWERYN, ŁUKASZ
PRZYBYLSKI SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) PIMIENTO
(510), (511) 29 Gotowe dania z mięsa, Mięso świeże, Smażone mięso, Wołowina, Wołowina gotowa do spożycia, Zupy,
35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami
spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, 43 Doradztwo kulinarne, Restauracje
serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z grillem, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Usługi barów i restauracji, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji, w których mięso
przygotowuje się na oczach klientów, Usługi restauracyjne,
Usługi w zakresie restauracji [brasserie], Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.
(210)
(731)
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526499
(220) 2021 03 23
FORNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 20 Płyty meblowe, Fronty meblowe, Fronty
do szaf i szafek, Fronty szuflad, Panele meblowe, Dekoracyjne płyty ścienne [meble] nietekstylne, Szafki na płyty [meble], Dekoracyjne panele drewniane [meble], Dekoracyjne
listwy wykończeniowe z drewna do mebli, Dekoracyjne
listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli,
Drzwi do mebli wykonane z materiałów niemetalowych, Panele będące częściami mebli, Ekrany działowe w formie mebli, Panele rozdzielające [przegrody], Ścianki działowe do biur
[meble], Blaty [części mebli], Blaty kuchenne, Blaty robocze,
Blaty stołowe, Blaty na szafki, 35 Usługi sprzedaży towarów:
płyty meblowe, fronty meblowe, fronty do szaf i szafek,
fronty szuflad, panele meblowe, dekoracyjne płyty ścienne
[meble] nietekstylne, szafki na płyty [meble], dekoracyjne
panele drewniane [meble], dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do mebli, dekoracyjne listwy wykończeniowe
z tworzywa sztucznego do mebli, drzwi do mebli wykonane z materiałów niemetalowych, panele będące częściami
mebli, ekrany działowe w formie mebli, panele rozdzielające [przegrody], ścianki działowe do biur [meble], drewniane
laminowane płyty wiórowe, drewniane płyty budowlane,
płyty laminowane (niemetalowe) do celów budowlanych
(do ścian, do podłóg), drewno laminowane, laminowane panele parkietowe, drewniane płyty wiórowe, drzwiowe płyty
niemetalowe, niemetalowe płyty laminowane do ścian, niemetalowe płyty podłogowe, niemetalowe płyty sufitowe,
niemetalowe płyty wiórowe, parkiety i płyty parkietowe,
płyty drewniane, płyty gipsowe, płyty pilśniowe, płyty stolarskie, płyty wiórowe, blaty (części mebli), blaty kuchenne,
blaty robocze, blaty stołowe, blaty na szafki, Zarządzanie
działalnością gospodarczą, Business-management, Reklama,
Zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, Administrowanie działalności handlowej, Prace biurowe, Usługi doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie
przedsiębiorstwami franchisingowymi, Doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą,
Organizowanie targów, wystaw i zjazdów w celach handlowych oraz reklamowych, Pokazy towarów, Dekoracja wystaw i witryn sklepowych, Usługi w zakresie pośrednictwa
handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich
w zakresie wyboru i doboru produktów, Promocja sprzedaży
dla osób trzecich, Wszystkie powyższe usługi w odniesieniu
do towarów z klasy 20, w szczególności płyt meblowych,
frontów meblowych, frontów do szaf i szafek, frontów szuflad, paneli meblowych, dekoracyjnych płyt ściennych [meble] nietekstylnych, szafek na płyty [meble], dekoracyjnych
paneli drewnianych [meble], dekoracyjnych listew wykończeniowych z drewna do mebli, dekoracyjnych listew wykończeniowych z tworzywa sztucznego do mebli, drzwi
do mebli wykonanych z materiałów niemetalowych, paneli
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będących częściami mebli, ekranów działowych w formie
mebli, paneli rozdzielających [przegród], ścianek działowych
do biur [meble], blatów (części mebli), blatów kuchennych,
blatów roboczych, blatów stołowych, blatów na szafki.
(210)
(310)
(731)
(540)
(540)

(531)

526528
(220) 2021 03 22
018428337
(320) 2021 03 16
(330) EM
PRA Group, Inc., Norfolk, US
(znak graficzny)

25.05.25, 29.01.13, 25.05.01, 25.05.02, 25.05.05, 26.04.01,
26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 35 Agencje informacji handlowej, Aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Analizy
kosztów, Audyt działalności gospodarczej, Audyt finansowy,
Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania
w zakresie biznesu, Doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie Informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, Ekonomiczne prognozy, Fakturowanie, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Informacja o działalności gospodarczej, Komputerowe
bazy danych (Pozyskiwanie danych do -), Komputerowe
zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Obsługa
administracyjna firm na zlecenie, Outsourcing [doradztwo
biznesowe], Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, Przygotowywanie zeznań
podatkowych, Sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, Sporządzanie wyciągów
z konta, Statystyczne zestawienia, Systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, Tymczasowe zarządzanie
przedsiębiorstwem, Udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi
aukcyjne, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi wypełniania zeznań podatkowych, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie administracyjne
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wyceny
handlowe, Wyszukiwanie Informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich,
Zarządzanie biznesowe programami refundacji w imieniu
osób trzecich, Zarządzanie w działalności gospodarczej dla
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, Zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, 36 Agencje ściągania wierzytelności, Analizy finansowe, Agencje kredytowe, Agencje
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nieruchomości, Bankowość hipoteczna, Bankowość online,
Depozyty kosztowności, Doradztwo finansowe, Doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, Doradztwo w zakresie długów, Emisja bonów wartościowych, Emisja czeków podróżnych, Emisja kart kredytowych, Faktoring, Finansowe izby
rozrachunkowe, Fundusze inwestycyjne wzajemne, Gwarantowanie ubezpieczeń na życie, Handel walutami i wymiana
walut, Informacja o ubezpieczeniach, Informacje finansowe,
Inwestycje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Leasing finansowy, Maklerstwo, Notowania giełdowe, Organizacja zbiórek,
Organizowanie finansowania projektów budowlanych, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pobieranie czynszu,
Pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, Pośrednictwo
ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Powiernictwo, Pożyczanie pod zastaw, Pożyczki [finansowanie], Pożyczki ratalne, Przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, Przetwarzanie płatności
dokonanych za pomocą kart kredytowych, Sponsorowanie
finansowe, Szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], Transakcje finansowe, Transfer elektroniczny środków
pieniężnych, Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, Usługi aktuarialne, Usługi
banków oszczędnościowych, Usługi depozytów sejfowych,
Usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, Usługi finansowania, Usługi funduszy zapomogowych, Usługi gwarancyjne,
Usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, Usługi ubezpieczeniowe, Weryfikacja czeków, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Wyceny finansowe
w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, Wyceny fiskalne, Zarządzanie finansami, Zarządzanie finansowe
płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie nieruchomością.
(210)
(310)
(731)
(540)
(540)

526529
(220) 2021 03 22
018428340
(320) 2021 03 16
(330) EM
PRA Group, Inc., Norfolk, US
(znak słowno-graficzny)
PRA Group

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09, 29.01.15
(510), (511) 35 Agencje informacji handlowej, Aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Analizy
kosztów, Audyt działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, Dostarczanie Informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Ekonomiczne
prognozy, Fakturowanie, Handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
lub reklamowych, Informacja o działalności gospodarczej,
Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do -),
Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla
osób trzecich, Obsługa administracyjna firm na zlecenie,
Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowy-
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mi, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Sporządzanie
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, Sporządzanie wyciągów z konta, Statystyczne zestawienia, Systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem,
Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, Usługi aukcyjne,
Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
Usługi wypełniania zeznań podatkowych, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe,
Wyceny handlowe, Wyszukiwanie Informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, Zarządzanie handlowe
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, Zarządzanie biznesowe programami refundacji
w imieniu osób trzecich, Zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy,
Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 Agencje ściągania wierzytelności, Analizy finansowe, Agencje
kredytowe, Agencje nieruchomości, Bankowość hipoteczna, Bankowość online, Depozyty kosztowności, Doradztwo
finansowe, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
Doradztwo w zakresie długów, Emisja bonów wartościowych, Emisja czeków podróżnych, Emisja kart kredytowych,
Faktoring, Finansowe izby rozrachunkowe, Fundusze inwestycyjne wzajemne, Gwarantowanie ubezpieczeń na życie,
Handel walutami i wymiana walut, Informacja o ubezpieczeniach, Informacje finansowe, Inwestycje finansowe,
Inwestycje kapitałowe, Leasing finansowy, Maklerstwo,
Notowania giełdowe, Organizacja zbiórek, Organizowanie finansowania projektów budowlanych, Organizowanie
wynajmu nieruchomości, Pobieranie czynszu, Pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
Powiernictwo, Pożyczanie pod zastaw, Pożyczki [finansowanie], Pożyczki ratalne, Przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, Przetwarzanie płatności
dokonanych za pomocą kart kredytowych, Sponsorowanie
finansowe, Szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], Transakcje finansowe, Transfer elektroniczny środków
pieniężnych, Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, Usługi aktuarialne, Usługi
banków oszczędnościowych, Usługi depozytów sejfowych,
Usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, Usługi finansowania, Usługi funduszy zapomogowych, Usługi gwarancyjne, Usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, Usługi
ubezpieczeniowe, Weryfikacja czeków, Wycena finansowa
[ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Wyceny finansowe w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, Wyceny fiskalne, Zarządzanie finansami, Zarządzanie
finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób
trzecich, Zarządzanie nieruchomością.
(210)
(310)
(731)
(540)
(540)

526531
(220) 2021 03 22
018428339
(320) 2021 03 16
(330) EM
PRA Group, Inc., Norfolk, US
(znak słowno-graficzny)
PRA Group

Nr ZT21/2021

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Agencje informacji handlowej, Aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Analizy
kosztów, Audyt działalności gospodarczej, Audyt finansowy,
Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania
w zakresie biznesu, Doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie Informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, Ekonomiczne prognozy, Fakturowanie, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Informacja o działalności gospodarczej, Komputerowe
bazy danych (Pozyskiwanie danych do -), Komputerowe
zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Obsługa
administracyjna firm na zlecenie, Outsourcing [doradztwo
biznesowe], Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, Przygotowywanie zeznań
podatkowych, Sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, Sporządzanie wyciągów
z konta, Statystyczne zestawienia, Systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, Tymczasowe zarządzanie
przedsiębiorstwem, Udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi
aukcyjne, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi wypełniania zeznań podatkowych, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie administracyjne
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wyceny
handlowe, Wyszukiwanie Informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich,
Zarządzanie biznesowe programami refundacji w imieniu
osób trzecich, Zarządzanie w działalności gospodarczej dla
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, Zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, 36 Agencje ściągania wierzytelności, Analizy finansowe, Agencje kredytowe, Agencje
nieruchomości, Bankowość hipoteczna, Bankowość online,
Depozyty kosztowności, Doradztwo finansowe, Doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, Doradztwo w zakresie długów, Emisja bonów wartościowych, Emisja czeków podróżnych, Emisja kart kredytowych, Faktoring, Finansowe izby
rozrachunkowe, Fundusze inwestycyjne wzajemne, Gwarantowanie ubezpieczeń na życie, Handel walutami i wymiana
walut, Informacja o ubezpieczeniach, Informacje finansowe,
Inwestycje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Leasing finansowy, Maklerstwo, Notowania giełdowe, Organizacja zbiórek,
Organizowanie finansowania projektów budowlanych, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pobieranie czynszu,
Pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, Pośrednictwo
ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Powiernictwo, Pożyczanie pod zastaw, Pożyczki [finansowanie], Pożyczki ratalne, Przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, Przetwarzanie płatności
dokonanych za pomocą kart kredytowych, Sponsorowanie
finansowe, Szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], Transakcje finansowe, Transfer elektroniczny środków
pieniężnych, Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, Usługi aktuarialne, Usługi
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banków oszczędnościowych, Usługi depozytów sejfowych,
Usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, Usługi finansowania, Usługi funduszy zapomogowych, Usługi gwarancyjne,
Usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, Usługi ubezpieczeniowe, Weryfikacja czeków, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Wyceny finansowe
w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, Wyceny fiskalne, Zarządzanie finansami, Zarządzanie finansowe
płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie nieruchomością.
526564
(220) 2021 03 23
MORDKOWICZ ZBIGNIEW, Płock;
MORDKOWICZ MARZANNA, Płock
(540) (znak słowny)
(540) MORDEX
(510), (511) 25 Odzież.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

526565
(220) 2021 03 23
MORDKOWICZ ZBIGNIEW, Płock;
MORDKOWICZ MARZANNA, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MORDEX BODYBUILDING GYM
(210)
(731)
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tacje w zakresie zatrudnienia, Gromadzenie informacji na temat personelu, Dostarczanie informacji o zatrudnieniu, Organizowanie i prowadzenie targów pracy, Pośrednictwo pracy
(Biura -), Reklama rekrutacji personelu, Rekrutacja personelu,
Usługi biur pośrednictwa pracy dotyczące personelu dwujęzycznego, Usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy
tymczasowej, Usługi w zakresie przeprowadzania rozmów
kwalifikacyjnych [w celu rekrutacji personelu], Zarządzanie
personalne (Doradztwo w zakresie -), Wyszukiwanie miejsc
pracy, Usługi w zakresie zatrudnienia personelu na czas
określony, Spełnianie funkcji działu kadr dla osób trzecich,
Testowanie w celu określenia kompetencji zawodowych,
Usługi administracyjne w zakresie relokacji personelu, Usługi
w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i personelu, Usługi w zakresie headhuntingu [łowców talentów], Zarządzanie
personelem.
(210)
(731)
(540)
(540)

526606
(220) 2021 03 24
BRDYS PAWEŁ, Ełk
(znak słowno-graficzny)
SZANTA

(531) 18.03.02, 18.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Wody, 33 Wódka.

(531) 02.01.08, 26.04.02, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież.
(551) wspólne prawo ochronne

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

526628
(220) 2021 03 25
KURDIN IGOR, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
CREATOR ATHLETIC

526602
(220) 2021 03 24
CARPEDIEM CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Prószków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Carpediem Care
(210)
(731)

(531) 01.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi rejestrowania pracowników, Usługi
w zakresie relokacji pracowników, Usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania pracowników biurowych,
Agencje pośrednictwa pracy, Agencje zatrudnienia, Agencje
zatrudnienia tymczasowego, Dobór personelu [dla osób
trzecich], Doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
Ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, Konsul-

(531) 26.04.15, 03.07.01, 27.05.01
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 28 Artykuły i sprzęt sportowy,
35 Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą.
(210) 526651
(220) 2021 03 25
(731) MARVIPOL LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MARVIPOL logistics

(531) 27.05.01, 27.05.24, 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 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 magazynowych,
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, zespołami osiedlowymi,
magazynami, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub
dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni
użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową i magazynową, Usługi
wyszukiwania i formalnego przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, Usługi wynajmu, kupna i sprzedaży budynków,
magazynów, 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, magazynami, 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 i magazynów, 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,
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instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych, Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską, Doradztwo budowlane, Informacja o powyższych
usługach, 39 Usługi wynajmowania garaży, miejsc parkingowych, magazynów, 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.
526664
(220) 2021 03 25
PATROL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q QBRICK SYSTEM
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe skrzynie na narzędzia i na akcesoria do narzędzi sprzedawane jako puste oraz jako części
i osprzęt do nich, Kosze z metali nieszlachetnych, Metalowe
pojemniki do przechowywania i transportu towarów, Tacki
[opakowania metalowe], Skrzynie [konstrukcje metalowe],
Kosze metalowe, Pojemniki [kasety, paki] metalowe, Metalowe pojemniki do przechowywania narzędzi [puste], Metalowe skrzynki narzędziowe, Pojemniki metalowe na narzędzia
[puste], 20 Niemetalowe pojemniki do użytku komercyjnego, Plastikowe pojemniki do przechowywania do użytku komercyjnego lub przemysłowego, Niemetalowe zamknięcia
do pojemników, Niemetalowe skrzynki na narzędzia i akcesoria do narzędzi, sprzedawane jako puste oraz jako części
i osprzęt do nich, Niemetalowe zawiasy, Niemetalowe zaślepki uszczelniające, Niemetalowe pojemniki do przechowywania, Pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych,
Pojemniki niemetalowe do przechowywania narzędzi [puste], Pojemniki niemetalowe do przenoszenia towarów [inne
niż do użytku domowego lub kuchennego], Pojemniki niemetalowe [składowanie, transport].
526675
(220) 2021 03 25
MACZKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Pustków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V VENMA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 Kotły, Piece do spalania, Piece do ogrzewania
centralnego, Piece do ogrzewania powietrza, Piece na paliwo stałe, Piece do sprzedaży w zestawach, Piece o powol-
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nym spalaniu, Piece do spalania biomasy, Piece do spalania pelletu, Palniki, Palniki grzewcze nieprzenośne, Palniki
do paliw stałych, Palniki do użytku przemysłowego, Palniki
do instalacji grzewczych, Palniki na pellet, Palniki na biomasę, Podajniki do palników, Zasobniki do palników, Urządzenia
wspomagające do palników, 37 Montaż i instalacja pieców,
kotłów lub palników, Naprawa i konserwacja pieców, kotłów
lub palników, Udzielanie informacji związanych z naprawą
i konserwacją pieców, kotłów lub palników, 42 Projektowanie
pieców, kotłów, palników lub ich elementów.
526681
(220) 2021 03 25
GLOBAL CAPITAL HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków
(540) (znak słowny)
(540) ILLEGAL NIGHT
(510), (511) 25 Odzież, Nakrycia głowy, Spodnie dresowe,
Bluzy dresowe, Spodnie od dresu, Spodenki, Koszulki polo,
Kurtki, Bielizna, Skarpetki, Paski [odzież], Paski, Rękawiczki,
Obuwie, 35 Planowanie spotkań biznesowych, Organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, Pokazy towarów,
Organizowanie pokazów handlowych, Prowadzenie pokazów handlowych, Pokazy towarów do celów promocyjnych,
Pokazy towarów dla celów reklamowych, Pokazy [do celów
promocyjnych/reklamowych], Usługi w zakresie pokazów
towarów, Przygotowywanie pokazów w celach handlowych,
Przygotowywanie pokazów w celach reklamowych, Organizowanie pokazów w celach handlowych, Prowadzenie pokazów w zakresie działalności gospodarczej, Organizowanie
i prowadzenie pokazów w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw i pokazów handlowych, Przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, Przygotowywanie pokazów dźwiękowych i/lub wizualnych na rzecz firm, Organizowanie imprez,
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, Pokazy towarów i usług
za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz
usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, Usługi współpracy z blogerami, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi zarządzania
społecznością online, Doradztwo marketingowe w zakresie
mediów społecznościowych, Udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów społecznościowych, Usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, Usługi reklamowe związane z pojazdami samochodowymi, Usługi handlu detalicznego w związku
z akcesoriami samochodowymi, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej tradycyjnej oraz online związane z następującymi towarami: nasączone ściereczki do polerowania, środki
zapachowe do samochodów, apteczki pierwszej pomocy,
wyposażone, przenośne apteczki pierwszej pomocy, apteczki przenośne z wyposażeniem, odświeżacze powietrza,
samochodowe odświeżacze powietrza, maszty [słupy] metalowe, maszty ze stali, metalowe maszty flagowe do trzymania w rękach, metalowe maszty flagowe, etui na smartfony, etui na telefony komórkowe, etui na dowód i OC z nadrukiem, ładowarki, ładowarki USB, ładowarki bezprzewodowe,
ładowarki przenośne, ładowarki samochodowe, ładowarki
sieciowe, ładowarki do baterii do tabletów, ładowarki do baterii do laptopów, ładowarki do telefonów komórkowych,
do użytku w pojazdach, ładowarki do smartfonów, pamięć
USB [pendrive], uchwyty na telefony komórkowe, uchwyty
samochodowe do telefonów, okulary, okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary, okulary do czytania, torby do no(210)
(731)
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szenia komputerów, magnesy, magnesy na lodówkę, latarki,
latarki akumulatorowe, latarki LED, latarki kieszonkowe, latarki
na energię słoneczną, ramki do tablic rejestracyjnych, wycieraczki przednie do samochodów, wycieraczki do przednich
szyb pojazdów [części pojazdów], wycieraczki do przednich
szyb samochodów, opaski na nadgarstek [na cele charytatywne], breloczki do kluczy, breloczki metalowe do kluczy,
kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, breloczki
do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], breloczki do kluczy [ozdoby], zawieszki do breloków do kluczy, zawieszki do kółek na klucze, zegarki, naklejki,
długopisy kolorowe, pióra i długopisy, notesy, artykuły biurowe, teczki [artykuły biurowe], biurowe artykuły papiernicze,
pióra i długopisy [artykuły biurowe], kalendarze, mapy, mapy
drogowe, futerały na mapy, mapy tras, mapy geograficzne,
portfele, saszetki męskie, plecaki, plecaki sportowe, parasole
i parasolki, kosmetyczki (niewyposażone), kosmetyczki (bez
wyposażenia), torby, torby na zakupy wielokrotnego użytku, sportowe torby, torby podróżne, torby uniwersalne, torby na zakupy, torby podróżne [podręczne], torby na odzież
sportową, torby na zakupy na dwóch kółkach, maszty
[słupy] niemetalowe, maszty flagowe, niemetalowe, leżaki, ramki do zdjęć, ramki na obrazy i fotografie, papierowe
ramki do zdjęć, drewniane ramki na zdjęcia, metalowe ramki
do zdjęć, ściereczki do czyszczenia, kubki, kubki termiczne,
butelki do picia, butelki dla podróżnych, butelki, plastikowe
butelki na wodę [puste], kosmetyczki [wyposażone], kosmetyczki z wyposażeniem, bidony [puste], bidony rowerowe,
worki, flagi tekstylne, flagi z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, flagi, nie z papieru, flagi nylonowe, ręczniki, smycze [paski] do noszenia, maskotki, gry planszowe,
elektroniczne gry planszowe, kawa, batony zbożowe i energetyczne, napoje energetyczne, Organizowanie wystaw
reklamowych, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży wysyłkowej, Klejenie plakatów, Rozpowszechnianie reklam, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, Public relations,
Reklama telewizyjna, Agencje reklamowe, Pokazy (usługi
modelowania) do celów reklamowych i promocji sprzedaży,
Wynajem przestrzeni reklamowej, Promocja sprzedaży dla
osób trzecich, 41 Organizowanie spotkań i konferencji, Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki,
Organizowanie pokazów w celach rozrywkowych, Organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, Pokazy na żywo
w celach rozrywkowych, Produkcja nagrań audio i video oraz
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Publikowanie fotografii, Organizowanie wyścigów samochodowych,
Rozrywka w postaci wyścigów samochodowych, Organizowanie zawodów i turniejów związanych z wyścigami samochodowymi, Fankluby, Wypożyczanie dekoracji na pokazy,
Organizacja imprez rozrywkowych, Formatowanie tekstu
nie do celów reklamowych, Automaty do gier, Małe wydawnictwa elektroniczne (usługi DTP), Niekomercyjna produkcja
filmowa, Reportaże fotograficzne, Fotografia, Fotografia mikrofilmowa, Tworzenie muzyki, Informacje o możliwościach
rekreacji, Informacje o możliwościach rozrywki, Usługi klubów edukacyjnych i rozrywkowych, Publikowanie książek,
Sale koncertowe (usługi), Organizowanie i prowadzenie
konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizacja loterii, Organizowanie pokazów mody w celach rozrywkowych, Kluby nocne, Organizacja wystaw kulturalnych
i edukacyjnych, Organizacja konkursów wiedzy lub rozrywki, Organizacja konkursów piękności, Organizacja zawodów
sportowych, Organizacja przedstawień na żywo, Parki tematyczne, Planowanie i organizacja przyjęć, Udostępnianie gier
komputerowych online (z sieci komputerowych), Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych],
Postsynchronizacja, dubbing, Tłumaczenia na język migowy,
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Wypożyczanie zabawek, Wypożyczanie sprzętu sportowego (z wyjątkiem środków transportu), Szkolenie praktyczne
(pokazy), Wypożyczanie sprzętu do gier, Rezerwacja biletów
na programy rozrywkowe, Produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, Studia filmowe, Rozrywka telewizyjna, Napisy, Nauczanie, Edukacja, Zabawa, Studia nagrań (Usługi -).
526682
(220) 2021 03 25
GLOBAL CAPITAL HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ILLEGAL NIGHT
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 25 Odzież, Nakrycia głowy, Spodnie dresowe, Bluzy dresowe, Spodnie od dresu, Spodenki, Koszulki polo, Kurtki,
Bielizna, Skarpetki, Paski [odzież], Paski, Rękawiczki, Obuwie,
35 Planowanie spotkań biznesowych, Organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, Pokazy towarów, Organizowanie
pokazów handlowych, Prowadzenie pokazów handlowych,
Pokazy towarów do celów promocyjnych, Pokazy towarów
dla celów reklamowych, Pokazy [do celów promocyjnych/
reklamowych], Usługi w zakresie pokazów towarów, Przygotowywanie pokazów w celach handlowych, Przygotowywanie
pokazów w celach reklamowych, Organizowanie pokazów
w celach handlowych, Prowadzenie pokazów w zakresie działalności gospodarczej, Organizowanie i prowadzenie pokazów
w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw
i pokazów handlowych, Przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, Przygotowywanie pokazów dźwiękowych i/lub wizualnych na rzecz firm, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów
handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, Pokazy
towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych,
także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, Usługi współpracy z blogerami, Usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi
zarządzania społecznością online, Doradztwo marketingowe
w zakresie mediów społecznościowych, Udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów społecznościowych,
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą
mediów społecznościowych, Usługi reklamowe związane
z pojazdami samochodowymi, Usługi handlu detalicznego
w związku z akcesoriami samochodowymi, Usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej tradycyjnej oraz online związane z następującymi towarami: nasączone ściereczki do polerowania,
środki zapachowe do samochodów, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, przenośne apteczki pierwszej pomocy,
apteczki przenośne z wyposażeniem, odświeżacze powietrza,
samochodowe odświeżacze powietrza, maszty [słupy] metalowe, maszty ze stali, metalowe maszty flagowe do trzymania
w rękach, metalowe maszty flagowe, etui na smartfony, etui
na telefony komórkowe, etui na dowód i OC z nadrukiem, ładowarki, ładowarki USB, ładowarki bezprzewodowe, ładowarki
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przenośne, ładowarki samochodowe, ładowarki sieciowe, ładowarki do baterii do tabletów, ładowarki do baterii do laptopów, ładowarki do telefonów komórkowych, do użytku w pojazdach, ładowarki do smartfonów, pamięć USB [pendrive],
uchwyty na telefony komórkowe, uchwyty samochodowe
do telefonów, okulary, okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary, okulary do czytania, torby do noszenia komputerów, magnesy, magnesy na lodówkę, latarki, latarki akumulatorowe,
latarki LED, latarki kieszonkowe, latarki na energię słoneczną,
ramki do tablic rejestracyjnych, wycieraczki przednie do samochodów, wycieraczki do przednich szyb pojazdów [części
pojazdów], wycieraczki do przednich szyb samochodów, opaski na nadgarstek [na cele charytatywne], breloczki do kluczy,
breloczki metalowe do kluczy, kółka na klucze i breloczki oraz
zawieszki do nich, breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], breloczki do kluczy
[ozdoby], zawieszki do breloków do kluczy, zawieszki do kółek
na klucze, zegarki, naklejki, długopisy kolorowe, pióra i długopisy, notesy, artykuły biurowe, teczki [artykuły biurowe], biurowe artykuły papiernicze, pióra i długopisy [artykuły biurowe],
kalendarze, mapy, mapy drogowe, futerały na mapy, mapy
tras, mapy geograficzne, portfele, saszetki męskie, plecaki, plecaki sportowe, parasole i parasolki, kosmetyczki (niewyposażone), kosmetyczki (bez wyposażenia), torby, torby na zakupy
wielokrotnego użytku, sportowe torby, torby podróżne, torby
uniwersalne, torby na zakupy, torby podróżne [podręczne],
torby na odzież sportową, torby na zakupy na dwóch kółkach,
maszty [słupy] niemetalowe, maszty flagowe, niemetalowe,
leżaki, ramki do zdjęć, ramki na obrazy i fotografie, papierowe
ramki do zdjęć, drewniane ramki na zdjęcia, metalowe ramki do zdjęć, ściereczki do czyszczenia, kubki, kubki termiczne,
butelki do picia, butelki dla podróżnych, butelki, plastikowe
butelki na wodę [puste], kosmetyczki [wyposażone], kosmetyczki z wyposażeniem, bidony [puste], bidony rowerowe,
worki, flagi tekstylne, flagi z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, flagi, nie z papieru, flagi nylonowe, ręczniki,
smycze [paski] do noszenia, maskotki, gry planszowe, elektroniczne gry planszowe, kawa, batony zbożowe i energetyczne,
napoje energetyczne, Organizowanie wystaw reklamowych,
Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży wysyłkowej, Klejenie
plakatów, Rozpowszechnianie reklam, Publikowanie tekstów
reklamowych, Reklama, Public relations, Reklama telewizyjna,
Agencje reklamowe, Pokazy (usługi modelowania) do celów
reklamowych i promocji sprzedaży, Wynajem przestrzeni
reklamowej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 41 Organizowanie spotkań i konferencji, Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, Organizowanie pokazów
w celach rozrywkowych, Organizowanie pokazów w celach
szkoleniowych, Pokazy na żywo w celach rozrywkowych,
Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna
i usługi fotograficzne, Publikowanie fotografii, Organizowanie
wyścigów samochodowych, Rozrywka w postaci wyścigów
samochodowych, Organizowanie zawodów i turniejów związanych z wyścigami samochodowymi, Fankluby, Wypożyczanie dekoracji na pokazy, Organizacja imprez rozrywkowych,
Formatowanie tekstu nie do celów reklamowych, Udostępnianie salonów z automatami do gier, Wypożyczanie automatów do gier, Małe wydawnictwa elektroniczne (usługi DTP),
Niekomercyjna produkcja filmowa, Reportaże fotograficzne,
Fotografia, Fotografia mikrofilmowa, Tworzenie muzyki, Informacje o możliwościach rekreacji, Informacje o możliwościach
rozrywki, Usługi klubów edukacyjnych i rozrywkowych, Publikowanie książek, Sale koncertowe (usługi), Organizowanie
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizacja loterii, Organizowanie pokazów mody
w celach rozrywkowych, Kluby nocne, Organizacja wystaw
kulturalnych i edukacyjnych, Organizacja konkursów wiedzy
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lub rozrywki, Organizacja konkursów piękności, Organizacja
zawodów sportowych, Organizacja przedstawień na żywo,
Parki tematyczne, Planowanie i organizacja przyjęć, Udostępnianie gier komputerowych online (z sieci komputerowych),
Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych], Postsynchronizacja, dubbing, Tłumaczenia na język migowy, Wypożyczanie zabawek, Wypożyczanie sprzętu sportowego (z wyjątkiem środków transportu), Szkolenie praktyczne
(pokazy), Wypożyczanie sprzętu do gier, Rezerwacja biletów
na programy rozrywkowe, Produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, Studia filmowe, Rozrywka telewizyjna, Usługi
sporządzania napisów, Nauczanie, Edukacja, Zabawa, Usługi
studia nagrań.
(210)
(731)
(540)
(540)

526718
(220) 2021 03 26
JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Postęp
(znak słowno-graficzny)
TONIC JURAJSKI
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(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 Skarpetki, Bielizna, Majtki, Rajstopy.
(210) 526724
(220) 2021 03 26
(731) SZAWŁOWSKI PIOTR VENTO, Rudusk
(540) (znak słowny)
(540) Vento Piotr Szawłowski
(510), (511) 25 Skarpetki, Bielizna, Majtki, Rajstopy.
526766
(220) 2021 03 26
PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TANGER
(510), (511) 6 Materiały metalowe dla budownictwa, Metalowe materiały budowlane, Dachówka metalowa, Blachodachówka, Panele dachowe metalowe, Metalowe rynny,
Dachowe rynny metalowe, Metalowe elementy systemów
rynnowych, 19 Materiały budowlane niemetalowe, Dachówka niemetalowa, Panele dachowe, niemetalowe, Rynny niemetalowe, Dachowe rynny niemetalowe, Niemetalowe elementy systemów rynnowych.
(210)
(731)

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

526767
(220) 2021 03 26
KALINOWSKI ARTUR AGROINA, Ożarów Mazowiecki
(znak słowno-graficzny)
Oliwka produkty naturalne

(531)

05.07.11, 05.07.14, 01.15.21, 03.11.07, 24.09.02, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.08
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Toniki [napoje nielecznicze].
526719
(220) 2021 03 26
QUATRO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SuperTacho
(210)
(731)

(531)

26.03.04, 26.03.06, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03, 29.01.06,
29.01.08
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane,
Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 05.07.19, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami
mlecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z owocami morza, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

526769
(220) 2021 03 26
REINHARD KRZYSZTOF, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
wellclinic SEKRET DŁUGOWIECZNOŚCI

526723
(220) 2021 03 26
SZAWŁOWSKI PIOTR VENTO, Rudusk
(znak słowno-graficzny)
Vento.

(531) 26.11.13, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi depilacyjne,
Zabiegi pielęgnacji urody, Masaże, Usługi badań krwi, Usługi
w zakresie odchudzania, Usługi w zakresie zabiegów upiększających, Usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry,
Usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej,
Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi lekarskie, Usługi fizjoterapii.
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526775
(220) 2021 03 27
POL-SKONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARCO

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 Drzwi niemetalowe, drzwiowe futryny niemetalowe, drzwiowe płyty niemetalowe, półfabrykaty drewniane, drzwi drewniane, futryny drewniane, okna niemetalowe, okna drewniane, profile niemetalowe, profile drewniane.
526776
(220) 2021 03 27
BRYŁA FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRYŁA MIODU selekcja wysokogatunkowych
produktów pszczelich
(210)
(731)

Nr ZT21/2021

fizycznego, Usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, Zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z dietą,
Udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego,
43 Udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, Usługi
hotelowe, Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, 44 Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Fizjoterapia, Gabinety pielęgnacji skóry, Masaż, Masaż gorącymi
kamieniami, Masaż sportowy, Masaż tajski, Masaż tkanek głębokich, Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, Pielęgnacja urody, Planowanie i nadzorowanie
diet odchudzających, Planowanie programów odchudzających, Rehabilitacja fizyczna, Świadczenie usług w zakresie
programów odchudzania, Tradycyjny masaż japoński, Udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, Usługi dietetyków, Usługi doradcze w zakresie odchudzania, Usługi doradztwa związane
z odchudzaniem, Usługi drenażu limfatycznego, Usługi fizjoterapii, Usługi gabinetów odchudzania, Usługi masażu stóp,
Usługi pielęgnacji stóp, Usługi pielęgnacji urody, Usługi spa,
Usługi spa medycznych, Usługi w zakresie kuracji odchudzających, Usługi w zakresie planowania diety odchudzającej,
Zabiegi pielęgnacji urody, Zapewnianie obiektów i sprzętu
do rehabilitacji fizycznej.
526838
(220) 2021 03 29
ENERGIADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EnergiaDom
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 26.05.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna prowadzona
w sklepie i hurtowni oraz drogą internetową miodu, kompozycji spożywczych na bazie miodu, suplementów diety
na bazie miodu, pyłku pszczelego, pierzgi, mleczka pszczelego, propolisu, kitu pszczelego, świec z wosku pszczelego,
sprzętu i akcesoriów pszczelarskich, akcesoriów do dozowania, podawania i przechowywania miodu i produktów pochodzenia pszczelego, literatury pszczelarskiej.
(210)
(731)
(540)
(540)

526837
(220) 2021 03 29
REMISZ AGNIESZKA UNIQUE, Poznań
(znak słowno-graficzny)
sofit STUDIO

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 10 Urządzenia do elektrostymulacji do użytku
w leczeniu terapeutycznym, 41 Instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, Kursy instruktażowe w zakresie odchudzania, Treningi zdrowotne i treningi fitness, Udostępnianie
obiektów i sprzętu treningowego, Usługi trenera osobistego
[trening sprawności fizycznej], Usługi trenerów osobistych,
Usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, Usługi
w zakresie edukacji dietetycznej, Usługi w zakresie treningu

(531) 01.13.01, 01.13.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 Generatory prądu wykorzystujące ogniwa
słoneczne, Generatory wytwarzające energię elektryczną
z energii słonecznej, 37 Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych,
Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią
słoneczną w budynkach mieszkalnych, Instalacja urządzeń
do oszczędzania energii, Instalacja urządzeń do wytwarzania energii, Instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów
prądu, Instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną,
Konserwacja i naprawa instalacji ogrzewania słonecznego,
Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Udzielanie informacji związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją generatorów
energii, Usługi doradcze w zakresie instalacji generatorów,
Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, 42 Usługi doradcze w zakresie
projektowania, Usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii
energetycznej, Usługi inżynieryjne związane z systemami
zaopatrzenia w energię, Sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, Projektowanie

Nr ZT21/2021
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i opracowywanie oprogramowania do sterowania, regulacji
i monitorowania systemów energii słonecznej, Doradztwo
w zakresie oszczędności energii.
(210) 526867
(220) 2021 03 30
(731) THE SKINFACTORY Co., Ltd., Seul, KR
(540) (znak słowny)
(540) KUNDAL
(510), (511) 3 Szampony, Preparaty do pielęgnacji włosów,
Balsamy do ciała, Szampony do ciała, Preparaty kosmetyczne do złuszczania naskórka, Mgiełki do ciała, Dezodoranty
w sprayu dla kobiet, Chusteczki oczyszczające do higieny
intymnej dla kobiet, Preparaty do mycia rąk, Kremy do rąk,
Pianka oczyszczająca, Pasta do zębów, Dyfuzory z patyczkami zapachowymi, Środki zmiękczające do tkanin, Perfumy,
Wosk do włosów, Lakier do włosów, Detergenty.
526873
(220) 2021 03 30
PW KRYSTIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przysucha
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HUZAR
(210)
(731)

(531) 29.01.02, 27.05.01, 03.07.17
(510), (511) 9 Buty do ochrony przed wypadkami, Buty
ochronne stosowane w przemyśle [do ochrony przed
wypadkami lub urazami], Buty [obuwie ochronne], Obuwie chroniące przed ogniem, Obuwie chroniące przed
wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Obuwie
ochronne chroniące przed wypadkami lub urazami, Obuwie ochronne [przeciw wypadkom lub urazom], Obuwie
ochronne zapobiegające wypadkom lub urazom, Obuwie
zabezpieczające przed wypadkami, Obuwie zabezpieczające przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
Ochronne obuwie robocze, Obuwie służące ochronie
przez wypadkami i ogniem, Ochronne buty robocze,
25 Obuwie robocze, Obuwie wykonane z drewna, Buty
robocze, Buty wodoodporne.
526886
(220) 2021 03 30
ARP E-VEHICLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski
(540) (znak słowny)
(540) PILEA
(510), (511) 12 Autokary, Autobusy, Autokary i autobusy
z napędem elektrycznym, Autobusy z napędem hybrydowym, Nadwozia pojazdów, Silniki elektryczne do pojazdów
lądowych.
(210)
(731)

526889
(220) 2021 03 30
BASKET PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jawornik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPORTSPRO
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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.
(210) 526921
(220) 2021 03 31
(731) DGMC SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) NOGIS
(510), (511) 9 Ekrany, Komputerowe ekrany dotykowe, Ekrany do wyświetlania filmów, Monitory, Monitory komputerowe, Monitory LED, Telewizory, Telewizory LED, Telewizory
OLED, Telewizory cyfrowe, Telewizory plazmowe, Odbiorniki
telewizyjne 3D, Wyświetlacze LED, Wyświetlacze, LCD [wyświetlacze ciekłokrystaliczne], Wielkoformatowe wyświetlacze ciekłokrystaliczne [LCD].
(210)
(731)
(540)
(540)

526941
(220) 2021 03 31
SZYMALA TOMASZ PRIMA SORT, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
firaneo

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(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,

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.18
(510), (511) 24 Zasłony i firany tekstylne lub z tworzyw
sztucznych.
526962
(220) 2021 04 01
ENVIRAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) DORNII MAT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 9 Oprogramowanie wspomagające, Oprogramowanie miernicze, Oprogramowanie do zarządzania danymi, Oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami
oraz do baz danych, Oprogramowanie do opracowywania wyników pomiarów geologicznych, Oprogramowanie
wspomagające projektowanie warstwy ochronnej podtorza,
42 Skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie pomiarów geofizycznych, Pomiary gruntów i dróg, Usługi w zakresie miernictwa i eksploracji, Usługi w zakresie miernictwa
geodezyjnego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS].
(210)
(731)
(540)
(540)

(540) (znak słowny)
(540) Budineb
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Leki, Środki sanitarne do celów medycznych, Żywność i substancje dietetyczne
do celów leczniczych, Żywność dla niemowląt, Suplementy
diety dla ludzi.
527188
(220) 2021 04 01
SOSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOSTA

(210)
(731)

527079
(220) 2021 03 31
MŁODAWSKA ANNA TRANSKRYPT, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Legal English Premium

(531) 27.05.01, 25.01.25, 29.01.13
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane,
Aplikacje komputerowe do pobrania, Dyski kompaktowe
[CD-ROM-y], Pliki muzyczne do pobierania, Płyty kompaktowe [audio-wideo], Programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], Programy komputerowe nagrane, Publikacje
elektroniczne, do pobrania, 16 Biuletyny informacyjne, Książki, Materiały drukowane, Periodyki [czasopisma], Podręczniki
[książki], 41 Tłumaczenia, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, Publikowanie książek, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Informacja
o edukacji, Sprawdziany edukacyjne, Publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, Udostępnianie publikacji
elektronicznych [nie do pobrania], Kursy korespondencyjne,
Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie kolokwiów,
Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, Informacja o imprezach rozrywkowych, 45 Usługi
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Usługi
serwisów społecznościowych online.
(210)
(731)

Nr ZT21/2021

527148
(220) 2021 03 30
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Daktyle, masło, masło kokosowe - olej kokosowy, olej i tłuszcz kokosowy do celów spożywczych, olej
z oliwek jadalny, orzechy laskowe, przetworzone, owoce
przetworzone, papryka przetworzona, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty na bazie orzechów, przeciery warzywne, spożywczy olej
kokosowy, tahini - pasta z ziarna sezamowego, 30 Warzywa
przetworzone, keczup, kurkuma, majonez, musztarda, ocet,
pieprz, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe - sosy, marynaty, siemię lniane do celów kulinarnych jako
przyprawa, sosy - przyprawy, sosy do makaronów, ziarna sezamu jako przyprawy, zioła do celów spożywczych, 31 Makuchy, nasiona, orzechy laskowe, świeże, karmy i pasze dla
zwierząt.
(210) 527240
(220) 2021 04 08
(731) ZALEWSKA ALINA, Śrem
(540) (znak słowny)
(540) KOMETA
(510), (511) 18 Plecaki, Torby, 25 Odzież sportowa, Odzież
treningowa, Nakrycia głowy, 41 Usługi klubów sportowych,
Programy treningowe i szkolenia w zakresie kolarstwa, Zajęcia sportowe na rowerach, Obozy sportowe rowerowe, Zawody sportowe rowerowe, Imprezy rowerowe.
527247
(220) 2021 04 08
PIETRZYK FLAWIUSZ ART-PAPIER CZERPALNIA
PAPIERU, Rachowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ART-PAPIER CZERPALNIA PAPIERU art-papier.pl
(210)
(731)

Nr ZT21/2021
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(531) 07.01.13, 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 16 Lak do pieczętowania, Miazga papiernicza,
Papier czerpany, Papier z miazgi drzewnej, Papier do pisania
- listowy, Papier z nasionami roślin, Wyroby z papieru i z papieru czerpanego, Druki na papierach czerpanych - artykuły
papiernicze, 40 Usługi w zakresie papieroplastyki i introligatorstwa, 41 Usługi w zakresie organizowania i prowadzenia
pokazów rękodzielniczych metod produkcji papieru, drukarstwa i produkcji laku w celach edukacyjnych, Organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie] w zakresie rękodzielniczych metod produkcji papieru, drukarstwa i produkcji
laku, Organizowanie i prowadzenie pokazów i warsztatów
poświęconych recyklingowi papieru i ekologii.
(210) 527250
(220) 2021 04 08
(731) CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) TAKO
(510), (511) 11 Wyroby sanitarne z ceramiki, ceramika łazienkowa, bidety, kompakty WC, miski ustępowe, pisuary, umywalki, brodziki, postumenty i półpostumenty do umywalek,
wanny łazienkowe, kabiny natryskowe, sedesy, płuczki ustępowe, baterie umywalkowe, natryski, krany, armatura sanitarna, zbiorniki do płuczek ustępowych.
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(210) 527290
(220) 2021 04 09
(731) OSIECKI KRZYSZTOF OSIECKI GATES, Mława
(540) (znak słowny)
(540) alunorm
(510), (511) 6 Okna aluminiowe, Drzwi aluminiowe, Aluminiowe drzwi do mieszkań.
527296
(220) 2021 04 09
ZAHIR & ZAHID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIAŁA JUDO BUŁA

(210)
(731)

(210)
(731)

08.01.07, 05.09.06, 05.09.12, 05.09.15, 05.09.17, 26.13.01,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Potrawy gotowe, Gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, Burgery, Burgery mięsne, Burgery
warzywne, Produkty mięsne w formie burgerów, 30 Sos
do kebabów, Wrapy z kurczakiem, Zawijana kanapka typu
wrap, Zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), 43 Usługi
restauracji fast-food, Usługi barów typu fast-food na wynos,
Bary, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary szybkiej obsługi
[snack-bary], Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Pizzerie, Przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów,
Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania
na zewnątrz, Puby, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, Restauracje z grillem, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla
gości, Usługi barowe, Usługi barów i restauracji, Serwowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach.

(531) 24.09.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież, Rajstopy, Pończochy, Skarpety do kostek, Skarpety wewnętrzne do obuwia [stopki], Skarpety
sportowe, Podkolanówki, Kąpielowe kostiumy, Bielizna, Bielizna osobista.

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

(210) 527283
(220) 2021 04 09
(731) WINKIEL SEBASTIAN MEDIALNIE.PL, Leszno
(540) (znak słowny)
(540) FUNGOTRON
(510), (511) 42 Badania biotechnologiczne.
527284
(220) 2021 04 09
KORALEWSKI TADEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE TESPOL,
Konstantynów Łódzki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MONA QUEEN SIZE

527287
(220) 2021 04 09
PCJC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SURF CARTEL

(210)
(731)

(531) 02.01.08, 02.01.23, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Nakrycia głowy, Obuwie.

(531)

527301
(220) 2021 04 06
KULIK WALDEMAR, Kruszyn Krajeński
(znak słowno-graficzny)
PRZEŚCIERADŁO małżeńska, erotyczna gra
planszowa
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(531) 02.09.01, 02.09.19, 27.05.01
(510), (511) 24 Artykuły tekstylne do użytku jako pościel,
Narzuty na łóżko, Prześcieradła, 28 Gry planszowe, Futerały
na akcesoria do gry.
(210)
(731)
(540)
(540)

527310
(220) 2021 04 09
PRUSZYŃSKI TOMASZ ZAPROM, Bielsk Podlaski
(znak słowno-graficzny)
ZAPROM www.zaprom.pl

(531) 15.07.01, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 6 Blachy trapezowe, Blacha do pokrycia dachu
z metalu, Metalowe pokrycia dachowe, Blachodachówki,
Blachodachówki modułowe, Blacha płaska, Sztachety metalowe, Ogrodzenia panelowe metalowe, Metalowe grzbiety
dachu, Akcesoria dachowe metalowe, Dachowe rynny metalowe, Metalowe naroża dachu, Metalowe barierki ochronne, Szalówka metalowa, Bramy metalowe, Metalowe płyty
dla budownictwa, Kątowniki stalowe, Klamry, Konstrukcje
metalowe, Metalowe ogrodzenia, Przenośne metalowe
ogrodzenia budowlane, Ogrodzenia posesyjne metalowe,
Ogrodzenia żaluzjowe, Metalowe panele konstrukcyjne, Metalowe płyty konstrukcyjne, Metalowe profile konstrukcyjne,
Metalowe profile do suchej zabudowy, Okna dachowe metalowe, Metalowe pręty ogrodzeniowe, Słupy metalowe jako
elementy konstrukcyjne, Metalowe ogrodzenia panelowe,
Akcesoria dekarskie, Panele dachowe na rąbek, Metalowe
ogrodzenia budowlane, Wkręty dachowe, Boazeria metalowa, Daszki metalowe dla budownictwa, Metalowe futryny
do drzwi, Gzymsy metalowe, Zaciski metalowe, Kratownice
metalowe, Metalowe płytki dachowe, Zaczepy do metalowych płytek dachowych, Metalowe ograniczniki do bram,
Metalowe ograniczniki do okien, Metalowe słupki, Przegrody metalowe, Rolety zewnętrzne metalowe, Metalowe
włazy dachowe, 7 Foliarki do konfekcjonowania pakietów
wyrobów, Giętarki do blach, Linie do produkcji blach trapezowych, Linie do produkcji blachodachówek, Linie do cięcia
wzdłużnego i poprzecznego blachy, Linie do profilowania
blach, Linie do produkcji profili do suchej zabudowy, Linie
do profilowania kształtowników, Maszyny do rozwijania
blachy cienkiej, Elektroniczne układy sterowania do maszyn
i linii do profilowania, Urządzenia do cięcia i perforacji taśm,
Układarki i przenośniki, Podajniki do pras, Nawijaki, Hamulce
do blachy, Piły taśmowe, Nożyce gilotynowe z prasowaniem
odpadów aluminiowych, Frezarki do płyt poliuretanowych,
Frezarki do frezowania styku pióro – wpust, Podajniki blachy, Rozwijarki, Wózki załadowcze, Piły tarczowe do profili
zamkniętych, Maszyny do cięcia bloków styropianowych,
Gilotyny prasujące do odpadów aluminiowych, Zwijaki, Obrotnice rolek, 35 Usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży
hurtowej, detalicznej, internetowej, wysyłkowej oraz bezpośredniej maszyn i urządzeń do przetwórstwa blach, pokryć
dachowych, akcesoriów do wykończenia i zabezpieczania dachów, paneli metalowych, Usługi reklamy i promocji
sprzedaży pokryć dachowych, akcesoriów do wykończenia
i zabezpieczania dachów, gąsiorów, Organizowanie sprzedaży maszyn do przetwórstwa blach, pokryć dachowych, akcesoriów do wykończenia i zabezpieczania dachów, w trybie
aukcji i przetargów publicznych, Reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej i Internetu maszyn do przetwórstwa
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blach, pokryć dachowych, akcesoriów do wykończenia i zabezpieczania dachów, billboardów reklamowych, konstrukcji metalowych i ich części, 37 Usługi dekarsko- blacharskie,
Wykonywanie pokryć dachowych, Wykonywanie ogrodzeń
metalowych, Usługi modernizacji maszyn i linii do profilowania, Konserwacja oraz serwisowanie maszyn i linii do profilowania, 40 Frezowanie, Toczenie, Szlifowanie powierzchni
płaskich, Dłutowanie, Cięcie wodą, Obróbka mechaniczna
elementów metalowych, Obróbka metali, Obróbka blach:
wykrawanie, Wyginanie, Cięcie, Gięcie, Zaginanie, Zgrzewanie, Spawanie, Lutowanie, Profilowanie blach, 42 Projektowanie maszyn i urządzeń do przetwórstwa blach.
(210)
(731)
(540)
(540)

527311
(220) 2021 04 09
INTERSTAL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
INTERSTAL SHAPING THE FUTURE.

(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 Taśmy ze stali, płyty blaszane, arkusze blaszane, cynkowane arkusze stalowe, kształtowniki metalowe,
profile metalowe, metalowe przewody i rury z wyłączeniem
okuć drzwiowych i okiennych oraz okuć do zasłon, 35 Promocja sprzedaży dla osób trzecich artykułów blaszanych
i stalowych, sprzedaż artykułów blaszanych i stalowych,
40 Obróbka metali, cynkowanie, obróbka części metalowych
w celu zapobiegania korozji przy wykorzystaniu cynkowania
ogniowego i procesów powlekania proszkowego.
527312
(220) 2021 04 09
ŻELASKO GRZEGORZ GRZEGORZ ŻELASKO,
Stary Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERSONALL EST. KRAFT 2020
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.11.03, 26.11.07
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Preparaty
do produkcji napojów, Piwo, Piwa smakowe, Piwo bezalkoholowe, Piwo pszeniczne, Piwo rzemieślnicze, Piwo słodowe,
Piwo typu koźlak, Napoje na bazie piwa, Piwa o małej zawartości alkoholu, Piwo pełne jasne, 43 Bary, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, Przygotowywanie posiłków i napojów, Puby, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie napojów w małych browarniach, Serwowanie napojów
w pubach z browarem, Serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, Usługi barowe, Usługi barów i restauracji, Usługi barów piwnych, Usługi ogródków piwnych,
Usługi restauracyjne, Usługi snack-barów, Usługi w zakresie
barów szybkiej obsługi, Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie pubów, Usługi w zakresie sprzedaży
posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos, Usługi zaopatrzenia w napoje.
(210)
(731)

527314
(220) 2021 04 09
Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
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(540) (znak słowny)
(540) LERAKTA
(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)

527315
(220) 2021 04 09
Banco Santander, S.A., Santander (Cantabria), ES
(znak słowno-graficzny)
Santander Consumer Financial Solutions

(531)

27.05.01, 29.01.01, 01.15.05, 26.01.03, 26.01.16, 26.11.03,
26.11.09
(510), (511) 36 Ubezpieczenia, Usługi finansowe, Sprawy
monetarne, Usługi związane z majątkiem nieruchomym,
Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, Administrowania
planami ubezpieczeniowymi, Organizowanie ubezpieczenia, Leasing finansowy, Informacja finansowa, informacja
o danych finansowych, usługi doradcze i konsultingowe
w zakresie finansów, Finansowanie zakupów konsumenckich, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Usługi inwestycyjne w zakresie pieniędzy, funduszy hedgingowych, funduszy typu private equity, Rady powiernicze, Finansowe usługi bankowe, Transakcje finansowe,
Bankowość online i bankowość prywatna, Usługi udzielania
pożyczek i kredytów oraz usługi leasingowe, Usługi depozytów sejfowych, Sponsorowanie finansowe, Przydzielanie
stypendiów naukowych, Emisja kart kredytowych i debetowych, Weryfikacja czeków, Ściąganie należności i usługi w zakresie faktoringu, Faktoring, Crowdfunding, Zbiórki funduszy
na cele dobroczynne, Handel walutami i wymiana walut,
Usługi aktuarialne, Handel akcjami, Maklerstwo, Pośrednictwo w obronie nieruchomościami, Pośrednictwo giełdowe
[akcje i obligacje], Usługi dotyczące maklerstwa giełdowego,
Pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, Depozyty
kosztowności, Finansowe izby rozrachunkowe, Doradztwo
w zakresie nieruchomości, Wycena nieruchomości.
527316
(220) 2021 04 09
DOBRE RELACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RZESZOWSKIE CENTRUM
DIAGNOZY I TERAPII PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA AKADEMIA RELACJI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA RELACJI PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
(210)
(731)

(531) 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 02.01.30, 29.01.03
(510), (511) 41 Prowadzenie edukacji pedagogicznej osób
dorosłych i dzieci, warsztaty edukacyjne dla rodziców i dzieci, usługi edukacyjne i szkoleniowe dotyczące prowadzenia
specjalistycznych szkoleń dla terapeutów i rodziców, 44 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, prowadzenie zajęć
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terapeutycznych indywidualnych i grupowych, usługi terapeutyczne w zakresie wzbogacenia komunikacji rodzice –
dzieci.
(210) 527318
(220) 2021 04 06
(731) SZOSTAK KRZYSZTOF DOORSY, Bielice
(540) (znak słowny)
(540) TERMINATOR
(510), (511) 19 Drzwi i okna niemetalowe, Drzwiowe: futryny, ościeżnice, skrzydła i płyty niemetalowe, Drzwi płycinowe, drzwi tłoczone, drzwi pełne i przeszklone do biur
i mieszkań, drzwi z izolacją termiczną i akustyczną dla hoteli,
domów, biur, pensjonatów, zakładów produkcyjnych, szpitali, obiektów handlowo-usługowych, Okiennice niemetalowe,
ramy okienne niemetalowe, Okna szalówki, Okładziny drewniane, Okładziny i okrycia niemetalowe dla budownictwa,
Okna witrażowe, 20 Osprzęt niemetalowy do drzwi i okien,
klamki do drzwi i okien niemetalowe.
527322
(220) 2021 04 09
MOONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) CZELADNIK
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wódka, Whisky, Likiery, Wino.
(210)
(731)

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

527325
(220) 2021 04 09
SIWCZYŃSKI MARCIN CENTRUM AKSON, Kraków
(znak słowno-graficzny)
SKLEP ANIMATORA PL

(531) 03.11.12, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w ramach sklepu internetowego oraz sklepów stacjonarnych
w związku z: zabawkami, zabawkami edukacyjnymi, pomocami naukowymi, artykułami papierniczymi, artykułami
plastycznymi, artykułami kreatywnymi, świeczkami, balonami, balonami gumowymi, balonami foliowymi, balonami
do modelowania, balonami w kształcie liter i cyfr, balonami
z helem, akcesoriami balonowymi, dekoracjami, dekoracjami
okolicznościowymi, artykułami do malowania twarzy i ciała,
instrumentami muzycznymi, artykułami i sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w ramach sklepu internetowego oraz sklepów stacjonarnych w związku
ze środkami dezynfekującymi, środkami ochrony osobistej,
maseczkami ochronnymi, przyłbicami, Usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w ramach sklepu internetowego oraz
sklepów stacjonarnych w związku z kartkami okolicznościowymi, kostiumami do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, kostiumami i przebraniami na imprezy
okolicznościowe, przebraniami i kostiumami na imprezy
tematyczne, akcesoriami do strojów na imprezy tematyczne, maskami kostiumowymi i perukami, Usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w ramach sklepu internetowego oraz
sklepów stacjonarnych w związku z artykułami do animacji
czasu wolnego, takimi jak chusty animacyjne, tunele animacyjne, maty animacyjne, piłki, skakanki, baseny piankowe,
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w ramach sklepu
internetowego oraz sklepów stacjonarnych w związku z: gra-
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mi, grami planszowymi, grami elektronicznymi, grami edukacyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w ramach
sklepu internetowego oraz sklepów stacjonarnych w związku z: artykułami do dekoracji stroju, girlandami, papierowymi
kubeczkami, papierowymi talerzykami, serwetkami, papierowymi czapeczkami, torebkami prezentowymi, zestawami
do pakowania prezentów, upominkami, gadżetami, zestawami prezentowymi, artykułami do charakteryzacji, farbkami
i kosmetykami do makijażu i tatuaży, Promocja sprzedaży
na rzecz osób trzecich, Usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, 41 Usługi dekorowania balonami, Usługi w zakresie personalizacji balonów na imprezy okolicznościowe
i tematyczne, Kursy instruktażowe, Kursy szkoleniowe, Kursy
szkoleniowe z zakresu animacji czasu wolnego, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń kulturalnych, sportowych
i edukacyjnych, Warsztaty w celach edukacyjnych, Organizacja i prowadzenie warsztatów muzycznych, Organizacja
i prowadzenie szkoleń z zakresu dekorowania, Organizacja
imprez rozrywkowych, Organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, Organizowanie imprez edukacyjnych, Planowanie
i organizowanie imprez okolicznościowych i tematycznych,
Planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], Kursy
szkoleniowe z zakresu malowania twarzy i ciała, Kursy szkoleniowe z zakresu modelowania balonów, Kursy szkoleniowe
z zakresu organizowania imprez okolicznościowych i tematycznych, Doradztwo w zakresie planowania przyjęć.
527334
(220) 2021 04 10
SOUVRE INTERNATIONALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Inowrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S’OUVRE
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 Kolagen do celów przemysłowych, Produkty
chemiczne do produkcji kosmetyków, Produkty chemiczne
do zmiękczania wody, Produkty chemiczne do celów przemysłowych, Produkty chemiczne do wytwarzania kompozycji perfum, Produkty chemiczne do sporządzania aromatów,
Konserwanty do żywności dla zwierząt [chemiczne], 3 Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, Antyperspiranty
[przybory toaletowe], Dezodoranty, Dezodoranty przeciwpotne, Dezodoranty do stóp, Antypoślizgowe płyny do podłóg, Antypoślizgowy wosk do podłóg, Preparaty antystatyczne do celów domowych, Balsamy, inne niż do celów medycznych, Barwniki do celów kosmetycznych, Barwniki kosmetyczne, Bazy do perfum kwiatowych, Olejek bergamotowy, Saszetki zapachowe do bielizny, Środki do namaczania
prania, Błyszczyki do ust, Błyszczyki do ust [kosmetyki], Farby
do brody, Kosmetyki do brwi, Pasty do butów, Chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączone
preparatami do usuwania makijażu, Kreda czyszcząca, Preparaty do czyszczenia zębów, Preparaty do czyszczenia szkła,
Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Preparaty do demakijażu, Preparaty do depilacji, Detergenty, Drewno zapachowe, Olejki eteryczne z drzewa cedrowego, Ekstrakty
kwiatowe [perfumy], Esencje eteryczne, Farby (Preparaty
do usuwania -), Geraniol, Mydło do golenia, Preparaty do golenia, Heliotropina, Olejek jaśminowy, Javelle (Woda -), Jonony [wyroby perfumeryjne], Kadzidełka, Preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowego, Sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, Preparaty
kosmetyczne do kąpieli, Kleje do przymocowywania sztucz-
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nych włosów, Woda kolońska, Środki do konserwacji skóry
[pasty], Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchudzania,
Zestawy kosmetyków, Kosmetyki upiększające, Kremy kosmetyczne, Kremy wybielające do skóry, Preparaty do kręcenia włosów, Krochmal do prania, Krochmal do czyszczenia,
Preparaty wygładzające [krochmal], Środki wygładzające
i nadające praniu połysk, Chemiczne produkty do ożywiania
kolorów do użytku domowego [pranie], Barwniki [środki
chemiczne do ożywiania kolorów] do użytku domowego
[pranie], Ekstrakty z kwiatów, Lakiery (Środki do usuwania -),
Lakiery do paznokci, Woda lawendowa, Amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent, Preparaty do makijażu twarzy
i ciała, Puder do makijażu, Perfumeryjny olejek miętowy, Mięta do wyrobów perfumeryjnych, Mydło migdałowe, Mleczko
kosmetyczne, Mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, Mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, Preparaty do mycia do użytku domowego, Mydełka, Mydła, Mydła do ożywiania koloru tkanin, Mydło przemysłowe, Mydła
karbolowe, Mydła toaletowe, Mydła przeciwpotowe do stóp,
Naklejane ozdoby do paznokci, Neutralizatory do trwałej ondulacji, Pasty do obuwia, Obuwie (Wosk do -), Preparaty
do odbarwiania, Preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, Preparaty do odymiania
[perfumy], Odżywki do włosów, Oleje czyszczące, Olejek lawendowy, Olejek migdałowy, Olejek różany, Olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], Olejki do celów kosmetycznych, Olejki do celów perfumeryjnych, Olejki toaletowe, Olejki do ciała [kosmetyki], Olejki do kąpieli nielecznicze, Aromatyczne olejki do kąpieli, Olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, Ołówki [kredki] kosmetyczne, Ołówki do brwi,
Ostrzenie (Środki do -), Kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, Wosk do parkietów, Pasta do podłogi, Pasty
do mebli, Preparaty do usuwania wosku z podłóg, Pasty
do skór, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Sztuczne paznokcie, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Piżmo [wyroby perfumeryjne], Płyny do pielęgnacji włosów, Płyny do płukania ust
do celów niemedycznych, Płyny po goleniu, Kamień polerski,
Kremy do polerowania, Papier do polerowania, Środki do polerowania, Wosk do polerowania, Pomadki do ust, Pomady
do celów kosmetycznych, Pomady do włosów, Popiół wulkaniczny do czyszczenia, Potpourri (mieszanki zapachowe ziół
i kwiatów), Farbki do prania, Wybielacze stosowane w pralnictwie, Wosk pralniczy, Preparaty do prania, Preparaty chemiczne do prania, Preparaty do nabłyszczania liści roślin,
Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty do opalania, Preparaty do prostowania włosów, Preparaty do kąpieli,
Przeciwpotowe mydła, Pumeks, Rdzy (Preparaty do usuwania -), Rdza (preparaty do usuwania -), Kosmetyki do rzęs, Tusze do rzęs, Farba do rzęs, Rzęsy sztuczne, Kleje do mocowania sztucznych rzęs, Skóra [Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji -], Skrobie naturalne do prania, Preparaty do ochrony
włosów przed słońcem, Soda krystaliczna do czyszczenia,
Ług sodowy, Spryskiwacze szyb samochodowych (Płyny do -),
Suche szampony, Szampony, Szampony dla zwierząt domowych, Szminki do ust, Ściereczki nasączane detergentami,
do czyszczenia, Środki wybielające stosowane w pralnictwie
(ultramaryna), Środki do czyszczenia zębów, Płyny do szorowania, Środki odświeżające powietrze [zapachowe], Środki
ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, Talk kosmetyczny,
Preparaty do czyszczenia tapet, Terpentyna do usuwania
plam z tłuszczu, Terpeny [olejki eteryczne], Tkaniny (Środki
do zmiękczania -), Tlenek glinu [materiał ścierny], Tłuszcze
do celów kosmetycznych, Woda toaletowa, Preparaty toaletowe, Toniki [kosmetyki], Preparaty do udrażniania rur, Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze spraye do jamy
ustnej, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej
i zębów, Waciki do celów kosmetycznych, Patyczki z watą
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do celów kosmetycznych, Wata do celów kosmetycznych,
Wazelina kosmetyczna, Farby do włosów, Lakiery do włosów,
Woda utleniona do celów kosmetycznych, Woda zapachowa
do bielizny, Wosk do depilacji, Wosk do wąsów, Gotowy wosk
do polerowania, Wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, Soda wybielająca, Sole wybielające, Wywabiacze
plam [preparaty], Żele do wybielania zębów, Żele do masażu, inne niż do celów medycznych, Detergenty do samochodów, Preparaty czyszczące do samochodów, Środki zapachowe do samochodów, Maski do pielęgnacji włosów, Peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, Peelingi złuszczające do ciała, Woda micelarna, Masło do ciała, Kremy
do ciała, Żele do ciała, Balsamy do ciała, Paski odświeżające
oddech, Wosk do podłóg, Aromaty [olejki aromatyczne],
Zmywacze do paznokci, Dezodoranty dla ludzi i zwierząt,
Pianki do włosów, Dyfuzory z patyczkami zapachowymi, Peeling w żelu, Peeling do stóp, Nielecznicze peelingi do twarzy, Peelingi złuszczające do twarzy, Peelingi złuszczające
do rąk, Peelingi złuszczające do stóp, Preparaty złuszczające
do pielęgnacji skóry [peelingi], Preparaty złuszczające
do oczyszczania skóry [peelingi], Balsam do brody, Balsam
do ciała, Balsam do włosów, Balsam po goleniu, Balsamy
do celów kosmetycznych, Balsamy do opalania, Balsamy
do rąk, Balsamy do redukcji cellulitu, Balsamy do stóp (Nielecznicze -), Balsamy do ust, Błoto kosmetyczne do ciała, Brokat do twarzy, Brokat do twarzy i ciała, Chusteczki dla niemowląt nasączone preparatami do czyszczenia, Chusteczki
do prania zapobiegające utracie koloru, Chusteczki do twarzy, Chusteczki do twarzy nasączane kosmetykami, Chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi do twarzy, Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Chusteczki nasączone olejkami eterycznymi, do użytku kosmetycznego, Chusteczki nasączone preparatem
do oczyszczania skóry, Detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, Detergenty do zmywania naczyń w zmywarkach, Detergenty do zmywarek w postaci żelu, Detergenty piorące do użytku w gospodarstwie domowym, Detergenty w piance, Dezodoranty zapachowe do pomieszczeń,
Emulsje do ciała, Emulsje do twarzy [do użytku kosmetycznego], Emulsje do depilacji, Emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, Emulsje na dzień, Emulsje po goleniu, Eyelinery,
Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki
do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do samoopalania, Kosmetyki
naturalne, Kosmetyki organiczne, Mleczka kosmetyczne, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki w postaci kremów,
Kosmetyki w postaci płynów, Krem do opalania, Kremy
do rąk, Kremy do twarzy, Kremy do twarzy i ciała, Kremy
do skóry, Kremy do włosów, Kremy do usuwania owłosienia,
Kremy do redukcji cellulitu, Kremy i balsamy do opalania, Kremy kosmetyczne do rąk, Kremy kosmetyczne do skóry suchej, Kremy kosmetyczne odżywcze, Kremy korygujące, Kremy ochronne, Kremy oczyszczające, Kremy odżywcze, Kremy
perfumowane, Kremy po goleniu, Kremy pod prysznic, Kremy przeciw starzeniu się skóry, Kremy złuszczające, Kryształki
do kąpieli, Kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami
i barwnikami, Maseczki do ciała, Maseczki do twarzy, Maseczki do skóry [kosmetyki], Maseczki do twarzy i ciała, Maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, Maseczki do włosów, Maseczki nawilżające, Maseczki nawilżające do skóry, Maseczki
oczyszczające, Maseczki upiększające do twarzy, Maseczki
z glinki do skóry, Maski do twarzy, Maski kosmetyczne, Mgiełki do ciała, Mydła i żele, Mydła do użytku domowego, Mydła
do użytku osobistego, Mydła do prania, Mydła w kremie, Mydła w płynie, Mydła w żelu, Mydła w płynie do kąpieli, Odplamiacz, Odkamieniacze do użytku domowego, Olejki do masażu, Olejki do opalania, Olejki po opalaniu [kosmetyki], Pa-

55

łeczki zapachowe, Pianka do stylizacji, Pianka pod prysznic
i do kąpieli, Pianki do golenia, Produkty do makijażu do twarzy i ciała, Produkty do perfumowania pomieszczeń, Produkty do udrażniania odpływów i zlewów, Produkty do usuwania plam, Proszek do zmywarek, Środki czyszczące, Środki
czyszczące do celów gospodarstwa domowego, Środki
czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, Środki czyszczące do szkła, Środki do mycia zębów, Środki do zmywania
naczyń, Substancje do szorowania, Substancje do użytku
w praniu, Szampon w piance dla niemowląt, Tabletki do zmywarek, Talk do ciała, Zapachy, Kredki do ust, Kredki do makijażu, Kredki do oczu, Kredki do powiek, Kredki do makijażu
oczu, Kosmetyczne kredki do oczu, Kredki do oczu w płynie,
Wydłużające tusze do rzęs, Puder do brwi, Brwi (Ołówki do -),
Żel do brwi, Tusz do brwi, Preparaty koloryzujące do brwi,
Kleje do mocowania sztucznych brwi, Produkty do makijażu
brwi w postaci ołówków i proszków, Odżywki do ust, Bazy
do ust neutralizujące odcień ust, Błyszczyk do ust, Róż do ust,
Kosmetyki dla zwierząt, Szampony dla zwierząt, Aerozole
pielęgnujące dla zwierząt, Preparaty do kąpieli dla zwierząt,
Szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], Środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, Środki
do czyszczenia klatek dla zwierząt, 4 Knoty do lamp, Knoty
do świec, Środki do konserwacji skóry [oleje i smary], Lanolina stosowana do produkcji kosmetyków, Nafta, Oleje do konserwacji skór, Smar do skór, Oleje mineralne do stosowania
w produkcji kosmetyków i produktów do pielęgnacji skóry,
Preparaty z oleju sojowego do zapobiegania przywieraniu
przyborów kuchennych, Tłuszcze do oświetlania, Wosk
do oświetlania, Gazy do oświetlania, Wosk pszczeli, Olej rybi,
niejadalny, Świece, Świece zapachowe, Świeczki, Tłuszcz wełniany, Świeczki do podgrzewaczy, Długie cienkie świece,
Świece o kształtach owoców, Knoty do oświetlenia, Świece
okolicznościowe, Świece o zapachu piżma, Świece perfumowane, Świece pływające, Świece pochłaniające dym, Świece
stołowe, Świece zawierające środki do odstraszania owadów,
Zapachowe świece aromaterapeutyczne, Zestawy świeczek,
Woski palne, Woski [surowce], 5 Suplementy diety dla ludzi,
Suplementy żywnościowe, Probiotyki (suplementy), Mineralne suplementy diety, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Przeciwutleniające suplementy diety, Witaminy
i preparaty witaminowe, Preparaty witaminowe, Witaminy
prenatalne, Musujące tabletki witaminowe, Tabletki witaminowe, Preparaty zawierające witaminę D, Preparaty zawierające witaminę B, Preparaty zawierające witaminę C, Preparaty
zawierające witaminę A, Tabletki wspomagające odchudzanie, Mielone siemię lniane do użytku jako suplement diety,
Multiwitaminy, Suplementy ziołowe w płynie, Suplementy
diety zawierające kiełki pszenicy, Suplementy diety zawierające kazeinę, Suplementy diety zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające enzymy, Suplementy diety zawierające drożdże, Suplementy diety zawierające białko, Suplementy diety zawierające alginiany, Odżywcze suplementy
diety, Odświeżacze do ubrań i tkanin, Kolagen do celów medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Intymne
preparaty nawilżające, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Herbata lecznicza, Eliksiry [preparaty farmaceutyczne], Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Błonnik pokarmowy, Białkowe suplementy diety, Witaminy dla
zwierząt, Suplementy witaminowe dla zwierząt, Pasza lecznicza dla zwierząt, Preparaty farmaceutyczne dla zwierząt,
Białkowe suplementy dla zwierząt, Witaminy dla zwierząt
domowych, Owadobójcze szampony dla zwierząt, Mineralne suplementy diety dla zwierząt, Obroże przeciw pchłom
dla zwierząt, Suplementy diety dla zwierząt domowych,
Lecznicze szampony dla zwierząt domowych, Majtki higie-
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niczne dla zwierząt domowych, Jednorazowe pieluchy dla
zwierząt domowych, Preparaty przeciwpasożytnicze dla
zwierząt domowych, Suplementy lecznicze do żywności dla
zwierząt, Suplementy do żywności dla zwierząt (lecznicze),
Lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, Preparaty lecznicze do skóry dla zwierząt, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Kąpiele w płynie odkażającym dla zwierząt [preparaty],
Suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich,
Suplementy witaminowe i mineralne dla zwierząt domowych, Ziołowe maści zapobiegające swędzeniu dla zwierząt
domowych, Suplementy diety dla zwierząt domowych
w postaci przekąsek, Ziołowe maści na rany na skórze dla
zwierząt domowych, Suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci mieszanki napojów w proszku, 10 Aparatura
do terapii akupresurą, Aparatura do wzmacniania ciała [terapeutyczna], Aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych,
Aparaty do masażu, Aparaty do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabrazji, Aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, Artykuły do ćwiczeń fizycznych służące
do treningu fizycznego [do celów medycznych], Analizatory
składu ciała, Analizatory do użytku medycznego, Analizatory
fotometryczne do użytku medycznego, Analizatory cząstek
do użytku medycznego, Analizatory fizyczne do użytku medycznego, Analizatory elektroniczne do celów medycznych,
Analizatory automatyczne do diagnostyki medycznej, Elektroniczne przyrządy medyczne, Elektryczne masażery kosmetyczne, Elektryczne masażery kosmetyczne do użytku
domowego, Elektryczne ogrzewacze do stóp do użytku medycznego, Elektryczne poduszki grzewcze do użytku medycznego, Elektryczne przyrządy do masażu, Fotele do masażu, Fotele do masażu z wbudowanymi urządzeniami
do masażu, Inhalatory do odparowywania substancji aromaterapeutycznych, Inhalatory do użytku leczniczego, Inhalatory do użytku medycznego, Lampy do celów medycznych
[lecznicze], Medyczne narzędzia ręczne, Instrumenty medyczne, Lasery z możliwością wytwarzania pulsującej wiązki
laserowej [do celów medycznych], Lasery medyczne, Urządzenia do infuzji do celów leczniczych, 11 Autoklawy elektryczne, Autoklawy do sterylizacji, Autoklawy elektryczne
do użytku w sterylizacji, Urządzenia sterylizujące, Urządzenia
grzewcze, Urządzenia do sauny, Aparaty do sterylizacji, Dyfuzory powietrza, Lodówki na kosmetyki, 16 Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Aktówki [artykuły biurowe], Akwaforty [grafika], Albumy do zdjęć, Arkusze z wiskozy
do zawijania, Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Bilety,
Bloki [artykuły papiernicze], Bloczki do pisania, Bloki do pisania, Bloki listowe, Broszury, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych, Chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, Chorągiewki papierowe, Chusteczki
do nosa [papierowe], Czasopisma [periodyki], Dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], Dziurkacze [artykuły biurowe], Emblematy papierowe, Etykiety nie z materiału tekstylnego, Figurki [statuetki] z papieru mâché, Filtry do kawy
papierowe, Flamastry, Nawijana na rolkę folia z tworzywa
sztucznego do pakowania żywności, Nawijana na rolkę folia
z tworzywa sztucznego do pakowania produktów farmaceutycznych, Nawijana na rolkę folia z tworzywa sztucznego
do pakowania urządzeń elektronicznych, Folie z pęcherzykami powietrza, Formularze [blankiety, druki], Fotografie [wydrukowane], Frankownice do użytku biurowego, Gazety, Gilotyny do papieru, Gluten [klej] do papieru lub do użytku
domowego, Grafity do ołówków, Gumki do ścierania, Hektografy, Indeksy, skorowidze, Kalendarze, Kalkomanie przylepne, Kałamarze, Kamienie atramentowe [kałamarze], Kartki
z życzeniami, Karton, Karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], Karty, Karty do kolekcjonowania, inne niż do gier,

Nr ZT21/2021

Karty indeksowe [artykuły papiernicze], Kartki muzyczne
z życzeniami, Karty pocztowe, Kasetki na papeterię [artykuły
biurowe], Kasetki na stemple [pieczątki], Katalogi, Klamry
do papieru, Klej rybi [karuk] do papieru lub do użytku domowego, Kleje do materiałów biurowych lub do celów domowych, Kleje do papieru lub do użytku domowego, Kokardy
papierowe, Komiksy, Biurowe maszyny do stemplowania,
Koperty [artykuły piśmienne], Koperty na butelki z kartonu
lub papieru, Korektory w płynie [artykuły biurowe], Korektory
w taśmie [artykuły biurowe], Kreda do znakowania, Książki,
Kulki do piór kulkowych, Lak do pieczętowania, Urządzenia
do laminowania dokumentów do użytku biurowego, Linijki
[reglety] dla drukarzy, Linijki rysownicze [kreślarskie], Łupkowe tabliczki do pisania, Masy specjalne do pieczętowania
do użytku piśmiennego, Materiały do introligatorstwa, Drukowane materiały szkoleniowe, Materiały do rysowania, Materiały drukowane, Papier filtracyjny [bibuła], Materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub
kartonu, Materiały piśmienne, Matryce do druku ręcznego,
Etykiety adresowe, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne],
Notatniki [notesy], Noże do papieru [artykuły biurowe], Numeratory, Papierowe obrusy, Obsadki do piór, Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Gumowe nakładki na palce, Okólniki religijne, Ołówki, Ołówki automatyczne, Ołówki węglowe, Opaski na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, Papier, Papier do pakowania prezentów, Papier do pisania [listowy], Papier do zawijania, Papier higieniczny, Papier
mâché, Papier srebrny, Papier świecący, Toaletowy (Papier -),
Papier w arkuszach [artykuły piśmienne], Papierowe podstawki, Perforatory biurowe, Stemple do znakowania, Pieczęcie, stemple (Pudełka na -), Pinezki, Pióra i długopisy [artykuły
biurowe], Piórniki, Płótno introligatorskie, Płytki adresowe
do adresarek, Podpórki do utrzymywania w pozycji pionowej rzędu książek, Podręczniki [książki], Podstawki do długopisów i ołówków, Podstawki pod kufle do piwa, Prospekty,
Zestawy piśmienne, Przybory do wycierania tablic do pisania, Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Przyciski do papieru, Przyrządy do pisania, Przyrządy do rysowania, Publikacje drukowane, Rejestry, księgi główne [książki], Ręczniki papierowe, Rolki do taśm barwiących, Rozkłady, Tuby z tektury,
Segregatory [artykuły biurowe], Skoroszyty na dokumenty,
Spinacze do papieru, Szablony [artykuły piśmienne], Sznurek
introligatorski, Szyldy z papieru lub z kartonu, Tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, Taśma klejąca [materiały piśmienne], Taśma klejąca, Taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, Teczki na dokumenty
[artykuły biurowe], Teczki papierowe, Torby na śmieci z papieru, Torby z tworzyw sztucznych do koszy na śmieci, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, Torebki papierowe [rożki] w kształcie stożka, Ulotki, Urządzenia ręczne do etykietowania, Utrzymujące
wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności,
Aparaty do wykonywania winiet, Wkładki papierowe do szuflad, perfumowane lub nie, Wkłady atramentowe do piór
wiecznych, Wosk do modelowania nie do celów stomatologicznych, Wypełnienie z papieru lub kartonu, Zakładki
do książek, Zeszyty, Pieczęcie papierowe w kształcie tarczy,
Płatki papierowe do demakijażu, 18 Aktówki, Aktówki, teczki,
Bigle do torebek, Chusty do noszenia niemowląt, Etui na klucze, Kagańce, Laski, kijki marszowe i trekkingowe, Zestawy
podróżne [wyroby skórzane], Torebki-kuferki [Boston bag],
Kuferki na kosmetyki sprzedawane bez wyposażenia, Kufry
bagażowe, Kufry podróżne, Laski do chodzenia, Moleskin
[imitacja skóry], Obroże dla zwierząt, Opaski skórzane, Skórzane pasy na ramię, Torby plażowe, Plecaki, Plecaki turystyczne, Torby podróżne, Pojemniki na wizytówki, Pokrowce
na parasole, Portfele, Portmonetki, Portmonetki z siatki
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oczkowej, Przeciwsłoneczne parasole, Pudełka z fibry, Pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, Pusła, puśliska, Wyroby rymarskie, Sakwy, Sznurkowe siatki na zakupy, Imitacje skóry,
Sportowe torby, Teki, dyplomatki, Torby, Koperty ze skóry
do pakowania, Torby na kółkach, Torby na ubrania, Torby
na zakupy, Torby turystyczne, Torebki, Walizki, Walizki skórzane, Walizy, Etui na wizytówki, Futerały przenośne na dokumenty, Worki, sakiewki, Kosmetyczki, Małe damskie torebki
bez rączki, Małe plecaki, Małe portmonetki, Małe torby dla
mężczyzn, Plecaki na kółkach, Plecaki sportowe, Plecaki
z kółkami, Portfele na karty kredytowe, Portfele na karty wizytowe, Portfele na kostkę, Portfele na nadgarstek, Portfele
skórzane, Sakiewki na klucze, Saszetki biodrowe, Saszetki męskie, Skórzane torby na zakupy, Skórzane torebki, Teczki,
Teczki konferencyjne, Teczki na dokumenty, Teczki ze skóry,
Torby do pracy, Torby sportowe, Torebki damskie, Torebki
męskie, Torebki do ręki, Torebki na ramię, Tornistry szkolne,
Wędzidła dla zwierząt, Smycze dla zwierząt, Odzież dla zwierząt, Okrycia dla zwierząt, Ubranka dla zwierząt, Uprzęże dla
zwierząt, Wędzidła dla zwierząt [uprząż], Obroże dla zwierząt
domowych, Odzież dla zwierząt domowych, Stroje dla zwierząt domowych, Kokardy dla zwierząt domowych, Nosidełka
dla zwierząt [torby], Smycze dla zwierząt domowych, Elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, Przykrycia i okrycia
dla zwierząt, Maski przeciw muchom dla zwierząt, Obroże
dla zwierząt domowych zawierające informacje medyczne,
Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, Naczółki dla
koni, Wędzidła dla koni, Okrycia dla koni, Uździenice dla koni,
Chomąta dla koni, Nakolanniki dla koni, Buty dla koni, Uzdy
dla koni, Łykawki dla koni, Nauszniki dla koni, Artykuły odzieżowe dla koni, Derki polarowe dla koni, Derki dla koni przeciw owadom, Klapy na oczy dla koni [uprząż], Ochraniacze
na nogi i bandaże na kolana dla koni, Zatyczki do otworów
na hacele do podków dla koni, 21 Podstawki na świeczki,
Podgrzewacze zapachowe [inne niż elektryczne], Podgrzewacze świeczkowe, elektryczne i nieelektryczne, Kominki
do olejków zapachowych, Słoiki do potpourri [mieszanek
zapachowych], Talerze do dyfuzji olejków zapachowych, Dyfuzory do olejków zapachowych, inne niż dyfuzory trzcinowe, Dyfuzory do olejków zapachowych, inne niż dyfuzory
z patyczkami zapachowymi, Rozpylacze zapachowe, Kulki
zapachowe [pojemniki], Pojemniki na kosmetyki, Pojemniki
do przechowywania żywności, Butelki shakery sprzedawane
puste, Naczynia do mieszania koktajli [shakery], Kubki termiczne, Kubki, Aplikatory kosmetyczne, Pędzle kosmetyczne,
Gąbki kosmetyczne, Szpatułki kosmetyczne, Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody, Gąbki do mikrodermabrazji, do użytku kosmetycznego, Kosmetyczne szpatułki do użytku z produktami do depilacji, Rękawice do peelingu, Waciki do peelingu twarzy, Rękawiczki ścierne do peelingu skóry, Żłoby dla zwierząt, Grzebienie dla zwierząt,
Klatki dla zwierząt domowych, Miski dla zwierząt domowych,
Kuwety dla zwierząt domowych, Terraria domowe dla zwierząt, Szczotki dla zwierząt domowych, Grzebienie przeznaczone dla zwierząt domowych, Koryta do picia dla zwierząt,
Niezmechanizowane podajniki karmy dla zwierząt, Podajniki
karmy dla małych zwierząt, Szczotki z włosia dla zwierząt,
Szczotki do zębów dla zwierząt, Miski dla zwierząt domowych, automatyczne, Zautomatyzowane kuwety dla zwierząt domowych, Naczynia na pokarm dla zwierząt domowych, Pojemniki na żywność dla zwierząt domowych, Pojemniki na nieczystości dla zwierząt domowych, Elektroniczne dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, Słoiki
na przekąski dla zwierząt domowych, Szczoteczki do zębów
dla zwierząt domowych, Miski do picia dla zwierząt domowych, Podajniki karmy dla zwierząt uruchamiane przez zwierzęta, Pojemniki [kuwety] na nieczystości dla zwierząt domo-
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wych, Grzebienie do rozczesywania sierści dla zwierząt domowych, Szczotki do usuwania futra dla zwierząt domowych, Plastikowe pojemniki do dozowania napojów dla
zwierząt domowych, Miski na karmę i wodę dla zwierząt
domowych, Uruchamiane przez zwierzęta dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, Pojemniki z tworzyw sztucznych do dozowania żywności dla zwierząt domowych, Pojemniki stosowane w gospodarstwie domowym do przechowywania karmy dla zwierząt domowych, Niemechaniczne poidła dla zwierząt domowych w postaci przenośnych
dystrybutorów wody i płynów, Szczotki dla koni, Żłoby dla
koni, Druciane szczotki dla koni, Grzebienie dla koni [zgrzebła], Szczotki do grzyw [grzebienie dla koni], 24 Flagi tekstylne, Tekstylne flagi i proporce, Flagi z tworzyw sztucznych,
Proporce [flagi] inne niż papierowe, Flagi z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, Prześcieradła, Prześcieradła na łóżka, Prześcieradła kąpielowe, Ręczniki, Duże ręczniki,
Ręczniki kąpielowe, Ręczniki łazienkowe, Ręczniki frotte,
Ręczniki plażowe, Ręczniki kuchenne, Ręczniki z kapturem,
Ręczniki do twarzy, Ręczniki do rąk, Ręczniki dla dzieci, Ręczniki [tekstylne] dla niemowląt, Tekstylne ręczniki do ćwiczeń,
Ręczniki tekstylne sprzedawane w kompletach, Ścierki
do osuszania szkła [ręczniki], Ręczniki-turbany do suszenia
włosów, Ręczniki tekstylne do suszenia włosów, Ręczniki wykonane z materiałów tekstylnych, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Odzież codzienna, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, T-shirty z krótkim rękawem, Krawaty, Fartuchy, Fartuszki,
Fartuchy fryzjerskie, Fartuchy z tworzyw sztucznych, Bielizna,
Bielizna damska, Bielizna dla mężczyzn, Bielizna nocna,
Apaszki [chustki], Chusty [odzież], Koszule, Swetry [odzież],
Spodnie, Paski [odzież], Paski skórzane [odzież], Spódnice, Sukienki damskie, Podomki [szlafroki], Czapki bez daszków,
Czapki z daszkiem, Opaski na głowę, Kilty, Chusty na głowę,
Opaski przeciwpotne na głowę, Opaski na biust [odzież],
Opaski przeciwpotne na nadgarstek, 29 Algi do żywności dla
ludzi, Aloes spożywczy, Batoniki na bazie orzechów będące
zamiennikami posiłków, Batoniki na bazie owoców i orzechów, Batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, Batony na bazie orzechów i nasion, Batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, Batony spożywcze na bazie
soi, Batony spożywcze na bazie orzechów, Bezmleczne substytuty mleka, Białko do celów kulinarnych, Ekstrakty alg
do celów spożywczych, Ekstrakty z owoców morza, Ekstrakty z ryb, Ekstrakty z warzyw do konsumpcji, Enzymy mlekowe do celów spożywczych, Kandyzowane orzeszki piniowe,
Kandyzowane owoce, Kandyzowane przekąski owocowe,
Liofilizowane warzywa, Masło kakaowe, Masło migdałowe,
Mleko kokosowe, Mleko kokosowe do stosowania jako napój,
Mleko kokosowe do celów kulinarnych, Mleko kokosowe [napój], Mleko kokosowe w proszku, Mleko sojowe, Mleko sojowe w proszku, Mleko w proszku, Mleko w proszku do celów
spożywczych, Mleko w proszku o różnych smakach, do przyrządzania napojów, Mleko z bakteriami Lactobacillus acidophilus, Mleko z nasion konopi jako substytut mleka, Napoje
mleczne, Napoje mleczne aromatyzowane, Napoje mleczne
o smaku kakaowym, Napoje mleczne z dużą zawartością
mleka, Napoje mleczne z przewagą mleka, Napoje mleczne
zawierające owoce, Napoje na bazie jogurtu, Napoje na bazie mleka, Napoje na bazie mleka kokosowego, Napoje
na bazie mleka migdałowego, Napoje na bazie mleka o smaku czekolady, Napoje na bazie mleka orzechowego, Napoje
na bazie mleka zawierające sok owocowy, Napoje na bazie
mleka zawierające kawę, Napoje sporządzone z mleka, Napoje z jogurtu, Napoje z produktów mlecznych, Napoje zawierające bakterie kwasu mlekowego, Olej arachidowy
[do celów spożywczych], Olej canola, Olej chili, Olej i tłuszcz
kokosowy [do celów spożywczych], Olej kokosowy, Olej
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kostny [do celów spożywczych], Olej kostny, jadalny, Olej kukurydziany, Olej kukurydziany spożywczy, Olej maślany, Olej
palmowy jadalny, Olej rzepakowy jadalny, Olej sezamowy,
Olej słonecznikowy do celów spożywczych, Olej sojowy, Olej
sojowy do gotowania, Olej sojowy spożywczy, Olej wielorybi
do spożycia, Olej z nasion chia do żywności, Olej z oliwek jadalny, Olej z orzecha palmowego do żywności, Olej z orzechów, Olej z orzechów ziemnych, Olej z otrąb ryżowych
do celów spożywczych, Olej z pachnotki do celów kulinarnych, Olej z pestek dyni do celów spożywczych, Olej z pestek
kamelii do jedzenia, Olej z pestek winogron, Olej z siemienia
lnianego [jadalny], Olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, Oleje do gotowania, Oleje i tłuszcze, Oleje i tłuszcze
jadalne, Oleje jadalne, Oleje jadalne do polewania artykułów
spożywczych, Oleje jadalne do użytku w gotowaniu artykułów spożywczych, Oleje jadalne z ryb [inne niż tran], Oleje
mieszane do żywności, Oleje roślinne do celów spożywczych, Oleje sałatkowe, Oleje smakowe, Oleje spożywcze,
Oliwa z oliwek, Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, Orzechy aromatyzowane, Orzechy blanszowane, Orzechy glazurowane, Orzechy jadalne, Orzechy kandyzowane, Orzechy
konserwowane, Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy
łuskane, Orzechy pekan, przetworzone, Orzechy prażone,
Orzechy preparowane, Orzechy przetworzone, Orzechy
przyprawione, Orzechy solone, Orzechy suszone, Orzechy
z przyprawami, Orzechy ziemne konserwowe, Orzechy ziemne przetworzone, Orzeszki arachidowe preparowane,
Orzeszki arachidowe przetworzone, Orzeszki piniowe, przetworzone, Orzeszki ziemne w polewie miodowej, Owoce
aromatyzowane, Owoce glazurowane, Owoce gotowane,
Owoce konserwowane, Owoce lukrowane, Pasty do smarowania na bazie warzyw, Pasty do smarowania składające się
głównie z owoców, Pestki słonecznika przetworzone, Preparowane orzechy makadamia, Preparowane orzechy nerkowca, Preparowane orzechy pistacjowe, Preparowane orzechy
torreja, Preparowane orzechy włoskie, Preparowane orzeszki
piniowe, Przekąski na bazie kokosu, Przekąski na bazie mleka,
Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie owoców,
Przekąski na bazie soi, Suszone orzechy, Suszone orzechy kokosowe, Suszone owoce, Suszone truskawki, Tłuszcz piekarski, Tłuszcz wielorybi do żywności, Tłuszcz wołowy, Tłuszcze
do gotowania, Tłuszcze jadalne, Tłuszcze kukurydziane,
Tłuszcze roślinne do celów spożywczych, Tłuszcze roślinne
do gotowania, Tłuszcze zwierzęce do celów spożywczych,
30 Aromaty cytrynowe do żywności lub napojów, Aromaty
cytrynowe, inne niż oleje eteryczne, Aromaty do ciast, Aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, Aromaty do herbaty,
Aromaty do napojów, Aromaty do przekąsek [inne niż olejki
eteryczne], Aromaty do żywności, Aromaty do żywności
[inne niż olejki eteryczne], Aromaty kawowe, Aromaty migdałowe, Aromaty migdałowe do żywności lub napojów, Aromaty migdałowe, inne niż olejki eteryczne, Aromaty owocowe, inne niż olejki eteryczne, Aromaty (Preparaty -) do żywności, Batony spożywcze na bazie zbóż, Batoniki na bazie
pszenicy, Batoniki owsiane, Batony czekoladowe, Batony
zbożowe i energetyczne, Bazy do przyrządzania koktajli
mlecznych [aromaty], Biała herbata, Biała herbata w proszku,
Ekstrakty czekoladowe, Ekstrakty czekoladowe do przygotowywania napojów, Ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, Ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty kawy, Ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do artykułów
spożywczych, Ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty
do napojów, Ekstrakty z kawy, Ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do napojów, Ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych, Esencja kawowa, Esencje czekoladowe do przyrządzania napojów,
Esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje ete-
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ryczne i olejki eteryczne, Esencje do gotowania, Esencje
do użytku w gotowaniu [inne niż olejki eteryczne], Esencje
do użytku w przygotowaniu żywności [inne niż olejki eteryczne], Esencje do żywności (z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów eterycznych), Esencje herbaciane, Esencje herbaciane (nie do celów medycznych), Esencje kawowe, Esencje spożywcze [inne niż olejki eteryczne], Herbata, Herbata
bez teiny słodzona słodzikami, Herbata bezteinowa, Herbata
chai, Herbata chryzantemowa (Gukhwacha), Herbata cytrusowa z owocu yuzu, Herbata czarna, Herbata czarna [herbata
angielska], Herbata Darjeeling [indyjska czarna herbata z prowincji Darjeeling], Herbata do zaparzania, Herbata Earl Grey,
Herbata imbirowa, Herbata jaśminowa, Herbata jaśminowa,
inna niż do celów leczniczych, Herbata jaśminowa w torebkach, inna niż do celów leczniczych, Herbata Lapsang Souchong, Herbata limonkowa [loomi tea], Herbata miętowa,
Herbata mrożona, Herbata mrożona (nie do celów medycznych), Herbata nienaturalna, Herbata o smaku jabłka [inna niż
do celów leczniczych], Herbata o smaku pomarańczowym
[inna niż do celów leczniczych], Herbata oolong, Herbata
oolong [herbata chińska], Herbata Oolong w proszku, Herbata owocowa [inna niż do celów medycznych], Herbata paczkowana [inna niż do celów leczniczych], Herbata rooibos,
Herbata rozpuszczalna, Herbata rozpuszczalna [inna niż
do celów leczniczych], Herbata sfermentowana, Herbata
sypka (Nielecznicza -), Herbata szałwiowa, Herbata Tie Guan
Yin, Herbata w torebkach, Herbata w torebkach (nielecznicza), Herbata z białego lotosu (Baengnyeoncha), Herbata
z czerwonego żeń-szenia, Herbata z dzikiej róży, Herbata
z eleuterokoku [Ogapicha], Herbata z gryki, Herbata z korzenia łopianu (Wooungcha), Herbata z kwiatu lipy, Herbata z liści jęczmienia, Herbata z prażonego jęczmienia [mugi-cha],
Herbata z prażonego ryżu brązowego [genmaicha], Herbata
z rozmarynu, Herbata z rumianku, Herbata z wodorostów
kelp, Herbata z żeń-szenia, Herbata z żeń-szenia [insamcha],
Herbata ze słonych sproszkowanych wodorostów (kombu-cha), Herbata zielona, Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa
bezkofeinowa, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, 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, Liście herbaty, Lizaki, Mrożona kawa, Muesli,
Musy, Musy czekoladowe, Musy deserowe, Musy (słodycze),
Musy (wyroby cukiernicze), Napoje czekoladowe, Napoje
czekoladowe z mlekiem, Napoje gazowane [na bazie kawy,
kakao lub czekolady], Napoje herbaciane z mlekiem, Napoje
kakaowe z mlekiem, Napoje kawowe, Napoje kawowe z mlekiem, Napoje mrożone na bazie czekolady, Napoje mrożone
na bazie kawy, Napoje mrożone na bazie kakao, Napoje
na bazie czekolady, z mlekiem, Napoje na bazie herbaty
z owocowymi dodatkami smakowymi, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie kawy zawierające mleko, Napoje na bazie kawy zawierające lody (affogato),
Napoje na bazie rumianku, Napoje na bazie substytutów
kawy, Napoje o smaku czekoladowym, Napoje składające się
głównie z kawy, Napoje składające się głównie z kakao, Napoje składające się głównie z czekolady, Napoje sporządzane
z kawy, Napoje sporządzone z czekolady, Napoje sporządzone z herbaty, Napoje sporządzone z kakao, Napoje w proszku
zawierające kakao, Napoje z lodów, Napoje zawierające czekoladę, Napoje zawierające kakao, Nielecznicze napoje herbaciane, Nielecznicze napoje na bazie herbaty, Nielecznicze
słodycze do żucia, Nielecznicze słodycze do zastosowania
jako część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, Nielecznicze słodycze zawierające aromaty ziołowe, Nielecznicze tabletki odświeżające do ust, Nielecznicze tabletki wyko-
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nane z glukozy, których głównym składnikiem jest kofeina,
Nielecznicze wyroby cukiernicze w postaci pastylek, Płatki
owsiane, Płatki owsiane gotowe do spożycia przez ludzi, Płatki owsiane i pszeniczne, Płatki pszenne, Płatki śniadaniowe,
Płatki śniadaniowe na ciepło, Wyciągi kawowe do stosowania jako substytuty kawy, Wyciągi słodowe stosowane jako
aromaty, Wyciągi z herbaty, Wyciągi z herbaty (nielecznicze),
Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Cukierki, Cukierki miętowe, Cukierki czekoladowe, Cukierki (Nielecznicze -), Karmelki [cukierki], Słodycze [cukierki], Miętowe (Cukierki -), Cukierki z kakao, Cukierki do żucia, Cukierki bez cukru, Cukierki
z karmelem, Cukierki wykonane ręcznie, Cukierki miętowe
(Nielecznicze -), Cukierki miętowe bezcukrowe, Cukierki
z żeń-szenia, Cukierki w kształcie laski, Cukierki inne niż
do celów medycznych, Cukierki do żucia na bazie żelatyny,
Cukierki, batony i guma do żucia, Cukierki miętowe [inne niż
do celów leczniczych], Ciastka, Ciastka owsiane, Ciastka herbaciane, Makaroniki (ciastka), Ciastka migdałowe, Ciastka czekoladowe, Ciastka serowe, Wyroby ciastkarskie z owocami,
Wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, Wyroby ciastkarskie z makiem, Ciastka w polewie o smaku czekoladowym,
Ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, Kruche ciastka maślane z polewą czekoladową, Słodkie ciastka z prasowanego
ryżu (mochi-gashi), Suszone, słodzone ciastka z mąki ryżowej
(rakugan), Miękkie zwijane ciastka z ubitego ryżu [gyuhi],
Czekolada, Gorąca czekolada, Czekolada pitna, Czekolada
nielecznicza, Sztuczna czekolada, Nadziewana czekolada,
Czekolada mleczna, Czekolada bezmleczna, Czekolada z bąbelkami, Czekolada w proszku, Czekolada mleczna w tabliczkach, 31 Algi do spożycia przez ludzi, Algi, nieprzetworzone,
do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, Aloes [roślina], Aloes
zwyczajny, świeży, do spożycia, Jadalne siemię lniane, nieprzetworzone, Orzechy, Orzechy arekowe, świeże, Orzechy
brazylijskie świeże, Orzechy ginkgo świeże, Orzechy jadalne
[nieprzetworzone], Orzechy kokosowe, Orzechy koli, Orzechy
laskowe, Orzechy laskowe, świeże, Orzechy pekan świeże,
Orzechy pistacjowe świeże, Orzechy świeże, Orzeszki arachidowe (Makuchy z -) dla zwierząt, Orzeszki arachidowe świeże, Rośliny konopi, Pasza dla koni, Karma dla koni, Jadalne
smakołyki dla koni, Karma dla kotów, Karmy dla kotów, Napoje dla kotów, Ciastka dla kotów, Przysmaki dla kotów [jadalne], Piasek do kuwet dla kotów, Podściółka do kuwet dla kotów, Karmy w puszce przeznaczone dla kotów, Jadalny proszek z japońskiej kocimiętki dla kotów domowych, Karma dla
psów, Kości dla psów, Suchary dla psów, Ściółka dla psów,
Preparaty spożywcze dla psów, Puszkowane pożywienie dla
psów, Przysmaki dla psów [jadalne], Kości do żucia dla psów,
Napoje dla zwierząt z rodziny psów, Karmy o smaku sera dla
psów, Karmy w puszce przeznaczone dla psów, Artykuły jadalne do żucia dla psów, Możliwe do strawienia kości do żucia dla psów, Mleko do stosowania jako artykuł spożywczy
dla psów, Słód dla zwierząt, Napoje dla zwierząt, Ściółka dla
zwierząt, Mączka dla zwierząt, Ciastka dla zwierząt, Solone
ciastka dla zwierząt, Otręby [pokarm dla zwierząt], Pokarm
dla zwierząt domowych, Karma dla zwierząt domowych, Napoje dla zwierząt domowych, Pasza dla zwierząt tucznych,
Preparaty spożywcze dla zwierząt, Pasze zbożowe dla zwierząt, Ciastka zbożowe dla zwierząt, Algarobilla [pasza dla
zwierząt], Suszona lucerna dla zwierząt, Herbatniki słodowe
dla zwierząt, Ciastka słodowe dla zwierząt, Syntetyczny pokarm dla zwierząt, Podściółka dla zwierząt domowych, Mieszanki paszowe dla zwierząt, Mieszanka paszowa dla zwierząt, Ciasteczka zbożowe dla zwierząt, Herbatniki zbożowe
dla zwierząt, Jadalne smakołyki dla zwierząt, Ściółka dla małych zwierząt, Żwirek dla kota i dla małych zwierząt, Glony
jako pasza dla zwierząt, Artykuły spożywcze dla zwierząt
morskich, Otręby ryżowe [pokarm dla zwierząt], Spożywcze
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pasze wzmacniające dla zwierząt, Materiały na podściółkę
dla zwierząt, Drożdże jako pasza dla zwierząt, Drożdże
do pasz dla zwierząt, Mączka skrobiowa [pokarm dla zwierząt], Karmy i pasze dla zwierząt, Odpady gorzelniane [pasza
dla zwierząt], Jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, Artykuły spożywcze dla zwierząt mlecznych, Wytłoki nasion
oleistych dla zwierząt, Mesz dla tuczonych zwierząt hodowlanych, Aktywne drożdże suszone dla zwierząt, Mielone produkty spożywcze dla zwierząt, Artykuły spożywcze dla zwierząt gospodarskich, Mąka sojowa [pokarm dla zwierząt],
Mączka sojowa [pokarm dla zwierząt], Wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt, Ziarna konserwowane do pasz
dla zwierząt, Posiekana słoma na ściółkę dla zwierząt, Kiełki
pszenicy jako pasza dla zwierząt, Kora stosowana jako ściółka
dla zwierząt, Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Lizawka
(sól do lizania dla zwierząt), Nasiona roślin strączkowych [karma dla zwierząt], Preparaty zbożowe będące paszą dla zwierząt, Siemię lniane jako pasza dla zwierząt, Mączka lniana jako
pasza dla zwierząt, Mączka rybna na pasze dla zwierząt,
Mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, Mączka
z orzeszków arachidowych dla zwierząt, Piasek aromatyczny
[ściółka] dla zwierząt domowych, Pokarmy puszkowane lub
konserwowane dla zwierząt, Proteiny pszeniczne do żywności dla zwierząt, Odpady z gorzelni [pasza dla zwierząt], Wodorosty spożywcze dla ludzi lub zwierząt, Papier ścierny dla
zwierząt domowych [ściółka], Konopie sypkie jako ściółka dla
zwierząt, Pasze mięsne w puszce dla młodych zwierząt, Jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, Żywność
na bazie owsa przeznaczona dla zwierząt, Artykuły spożywcze dla zwierząt na bazie mleka, Kości i pałeczki jadalne dla
zwierząt domowych, Ciasta z sosu sojowego [pokarm dla
zwierząt], Produkty żywnościowe dla zwierząt na bazie mleka, Pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, Mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, Papier pokryty
piaskiem [ściółka] dla zwierząt domowych, Celuloza do użytku jako podściółka dla zwierząt, Proszek z alg jako pasza dla
zwierząt, Papier do użytku jako podściółka dla zwierząt, Artykuły spożywcze dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin, Ziemia fulerska do użytku jako podściółka dla zwierząt, Ryż naturalny do użytku jako pasza dla zwierząt, Papier pokryty
piaskiem do wyściełania dla zwierząt domowych, Mąka z siemienia lnianego jako pasza dla zwierząt, Smakołyki dla zwierząt domowych w rodzaju patyczków wołowych, Ściółka
z papieru z odzysku dla małych zwierząt, Pasze w puszce zawierające mięso przeznaczone dla młodych zwierząt, Jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, Wióry
z drewna do użytku jako posłanie dla zwierząt, Wióry z drewna do użytku jako podściółka dla zwierząt, Ziarna zbóż [Produkty uboczne z -] jako pasza dla zwierząt, Papier pokryty
piaskiem do użytku w klatkach dla zwierząt, Białko słodowe
dla zwierząt [inne niż do celów medycznych], Substytuty
mleka do użycia jako produkty żywnościowe dla zwierząt,
Produkty na bazie kory do użytku jako ściółka dla zwierząt,
32 Bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania
napojów, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków
owocowych, Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Koktajle bezalkoholowe, Koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], Koktajle owocowe, bezalkoholowe, Koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, Koncentraty do sporządzania napojów owocowych,
Koncentraty soków owocowych, Napoje aromatyzowane
owocami, Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe
na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, Napoje
bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, Napoje
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bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, Napoje
bezalkoholowe o smaku owocowym, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty,
Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, Napoje
bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje dla sportowców zawierające elektrolity, Napoje energetyzujące, Napoje energetyzujące [nie do celów
medycznych], Napoje energetyzujące zawierające kofeinę,
Napoje funkcjonalne na bazie wody, Napoje na bazie coli,
Napoje na bazie kokosu, Napoje na bazie orzechów i soi, Napoje na bazie owoców, Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje na bazie owsa [niebędące substytutami mleka],
Napoje na bazie piwa, Napoje na bazie ryżu brązowego, inne
niż substytuty mleka, Napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka,
Napoje na bazie soku z czerwonego żeń-szenia, Napoje
na bazie soku z imbiru, Napoje na bazie soku z winogron, Napoje na bazie soku z zielonych warzyw, Napoje na bazie wędzonych śliwek, Napoje na bazie wody zawierające ekstrakty
z herbaty, Napoje orzeźwiające, Napoje owocowe, Napoje
owocowe i soki owocowe, Napoje owocowe niealkoholowe,
Napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem
wody i cukru, Napoje półmrożone, Napoje proteinowe, Napoje składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Napoje
(Syropy do -), Napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], Napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, Napoje warzywne, Napoje węglowodanowe, Napoje wzbogacone
substancjami odżywczymi, Napoje z sokiem ananasowym,
Napoje z soku aloesu, Napoje z soku jabłkowego, Napoje
z soku pomarańczowego, Napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, Napoje z soku winogronowego, bezalkoholowe, Napoje zawierające głównie soki owocowe, Napoje zawierające witaminy, Niegazowane napoje bezalkoholowe,
Sok grejpfrutowy, Sok pomarańczowy, Sok pomidorowy [napój], Sok pomidorowy [napoje], Sok winogronowy, Sok z arbuza, Sok z cytryny do sporządzania napojów, Sok z czarnej
porzeczki, Sok z granatów, Sok z guawy, Sok z limonki
do sporządzania napojów, Sok z mango, Sok z melona, Sok
żurawinowy, Soki, Soki aloesowe, Soki gazowane, Soki owocowe [napoje], Soki warzywne, Soki warzywne [napoje], Syropy do napojów bezalkoholowych, Syropy do produkcji lemoniady, Syropy do produkcji napojów aromatyzowanych
owocami, Syropy do sporządzania napojów na bazie serwatki, Syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych,
Syropy do wyrobu napojów, Syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, Syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów, Syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], Tonik zawierający chininę, Toniki [napoje nielecznicze], 35 Agencje reklamowe, Organizowanie sprzedaży
w trybie aukcji i przetargów publicznych, Badania rynku i badania marketingowe, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących sondaże opinii publicznych, Biura [Wynajmowanie maszyn i urządzeń dla -], Powielanie dokumentów, Doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów
drukowanych, próbek], Fakturowanie, Prenumerata gazet
[dla osób trzecich], Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], Handlowe wyceny, Agencje informacji handlowej, Kolportaż próbek, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do -), Systema-
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tyzacja danych w komputerowych bazach danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Księgowość, Usługi marketingowe, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Obróbka tekstów, Obsługa administracyjna firm na zlecenie,
Dystrybucja ogłoszeń reklamowych, Organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Poszukiwania w zakresie patronatu, Rekrutacja personelu, Rozlepianie plakatów reklamowych, Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych,
Pokazy towarów, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pozyskiwanie i dostarczanie informacji statystycznych i cenowych dotyczących
handlu i działalności gospodarczej, Produkcja filmów reklamowych, Ekonomiczne prognozy, Projektowanie materiałów
reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Usługi public
relations, Agencja public relations, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Teksty (Tworzenie reklamowych i sponsorowanych -), Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
Reklama korespondencyjna, Przygotowywanie reklam prasowych, Statystyczne zestawienia, Skomputeryzowana edycja tekstów, Telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], Telemarketing, Zarobkowe zarządzanie
w zakresie koncesjonowania towarów i usług na rzecz osób
trzecich, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług
telekomunikacyjnych dla osób trzecich, Wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, Usługi w zakresie nabywania dla
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zestawienia statystyczne, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, Systematyzowanie danych w komputerowych
bazach danych, Organizowanie targów handlowych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, Zarządzanie komputerowymi bazami danych, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży
korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: kolagen do celów przemysłowych,
produkty chemiczne do produkcji kosmetyków, produkty
chemiczne do zmiękczania wody, produkty chemiczne
do celów przemysłowych, produkty chemiczne do wytwarzania kompozycji perfum, produkty chemiczne do sporządzania aromatów, konserwanty do żywności dla zwierząt
[chemiczne], aloesowe preparaty do celów kosmetycznych,
antyperspiranty [przybory toaletowe], dezodoranty, dezodoranty przeciwpotne, dezodoranty do stóp, antypoślizgowe
płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, balsamy inne niż
do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych,
barwniki kosmetyczne, bazy do perfum kwiatowych, olejek
bergamotowy, saszetki zapachowe do bielizny, środki do namaczania prania, błyszczyki do ust, błyszczyki do ust [kosmetyki], farby do brody, kosmetyki do brwi, pasty do butów,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki
nasączone preparatami do usuwania makijażu, kreda czyszcząca, preparaty do czyszczenia zębów, preparaty do czyszczenia szkła, preparaty do czyszczenia protez zębowych,
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, detergenty,
drewno zapachowe, olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
ekstrakty kwiatowe [perfumy], esencje eteryczne, farby (preparaty do usuwania -), geraniol, mydło do golenia, preparaty
do golenia, heliotropina, olejek jaśminowy, Javelle (woda -),
jonony [wyroby perfumeryjne], kadzidełka, preparaty
do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa
domowego, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze,

Nr ZT21/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, woda kolońska, środki do konserwacji skóry [pasty], kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększające,
kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty
do kręcenia włosów, krochmal do prania, krochmal do czyszczenia, preparaty wygładzające [krochmal], środki wygładzające i nadające praniu połysk, chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], barwniki
[środki chemiczne do ożywiania kolorów] do użytku domowego [pranie], ekstrakty z kwiatów, lakiery (środki do usuwania -), lakiery do paznokci, woda lawendowa, amoniak [alkalia
lotne] stosowany jako detergent, preparaty do makijażu twarzy i ciała, puder do makijażu, perfumeryjny olejek miętowy,
mięta do wyrobów perfumeryjnych, mydło migdałowe,
mleczko kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, preparaty do mycia do użytku domowego, mydełka,
mydła, mydła do ożywiania koloru tkanin, mydło przemysłowe, mydła karbolowe, mydła toaletowe, mydła przeciwpotowe do stóp, naklejane ozdoby do paznokci, neutralizatory
do trwałej ondulacji, pasty do obuwia, obuwie (wosk do -),
preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania inne
niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty
do odymiania [perfumy], odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany,
olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki
toaletowe, olejki do ciała [kosmetyki], olejki do kąpieli nielecznicze, aromatyczne olejki do kąpieli, olejki do kąpieli
do celów kosmetycznych, ołówki [kredki] kosmetyczne,
ołówki do brwi, ostrzenie (środki do -), kalkomania ozdobna
do celów kosmetycznych, wosk do parkietów, pasta do podłogi, pasty do mebli, preparaty do usuwania wosku z podłóg,
pasty do skór, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne
paznokcie, produkty perfumeryjne, perfumy, piżmo [wyroby
perfumeryjne], płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny po goleniu, kamień
polerski, kremy do polerowania, papier do polerowania,
środki do polerowania, wosk do polerowania, pomadki
do ust, pomady do celów kosmetycznych, pomady do włosów, popiół wulkaniczny do czyszczenia, potpourri (mieszanki zapachowe ziół i kwiatów), farbki do prania, wybielacze stosowane w pralnictwie, wosk pralniczy, preparaty
do prania, preparaty chemiczne do prania, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty do prostowania
włosów, preparaty do kąpieli, przeciwpotowe mydła, pumeks, rdzy (preparaty do usuwania -), rdza (preparaty do usuwania -), kosmetyki do rzęs, Usługi sprzedaży detalicznej
i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu
sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: tusze do rzęs, farba do rzęs,
rzęsy sztuczne, kleje do mocowania sztucznych rzęs, skóra
[preparaty kosmetyczne do pielęgnacji -], skrobie naturalne
do prania, preparaty do ochrony włosów przed słońcem,
soda krystaliczna do czyszczenia, ług sodowy, spryskiwacze
szyb samochodowych (płyny do -), suche szampony, szampony, szampony dla zwierząt domowych, szminki do ust,
ściereczki nasączane detergentami do czyszczenia, środki
wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), środki
do czyszczenia zębów, płyny do szorowania, środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki ułatwiające suszenie
do zmywarek naczyń, talk kosmetyczny, preparaty do czyszczenia tapet, terpentyna do usuwania plam z tłuszczu, terpeny [olejki eteryczne], tkaniny (środki do zmiękczania -), tlenek
glinu [materiał ścierny], tłuszcze do celów kosmetycznych,
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woda toaletowa, preparaty toaletowe, toniki [kosmetyki],
preparaty do udrażniania rur, nielecznicze płyny do płukania
ust, nielecznicze spraye do jamy ustnej, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, waciki do celów
kosmetycznych, patyczki z watą do celów kosmetycznych,
wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, farby
do włosów, lakiery do włosów, woda utleniona do celów kosmetycznych, woda zapachowa do bielizny, wosk do depilacji, wosk do wąsów, gotowy wosk do polerowania, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, soda wybielająca, sole wybielające, wywabiacze plam [preparaty], żele
do wybielania zębów, żele do masażu inne niż do celów
medycznych, detergenty do samochodów, preparaty czyszczące do samochodów, środki zapachowe do samochodów,
maski do pielęgnacji włosów, peelingi złuszczające do celów
kosmetycznych, peelingi złuszczające do ciała, woda micelarna, masło do ciała, kremy do ciała, żele do ciała, balsamy
do ciała, paski odświeżające oddech, wosk do podłóg, aromaty [olejki aromatyczne], zmywacze do paznokci, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, pianki do włosów, dyfuzory z patyczkami zapachowymi, peeling w żelu, peeling do stóp,
nielecznicze peelingi do twarzy, peelingi złuszczające
do twarzy, peelingi złuszczające do rąk, peelingi złuszczające
do stóp, preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], preparaty złuszczające do oczyszczania skóry [peelingi],
balsam do brody, balsam do ciała, balsam do włosów, balsam po goleniu, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy
do opalania, balsamy do rąk, balsamy do redukcji cellulitu,
balsamy do stóp (nielecznicze -), balsamy do ust, błoto kosmetyczne do ciała, brokat do twarzy, brokat do twarzy i ciała, chusteczki dla niemowląt nasączone preparatami
do czyszczenia, chusteczki do prania zapobiegające utracie
koloru, chusteczki do twarzy, chusteczki do twarzy nasączane kosmetykami, chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi do twarzy, chusteczki nasączane
preparatami kosmetycznymi, chusteczki nasączone olejkami
eterycznymi, do użytku kosmetycznego, chusteczki nasączone preparatem do oczyszczania skóry, detergenty
do użytku w gospodarstwie domowym, detergenty do zmywania naczyń w zmywarkach, detergenty do zmywarek
w postaci żelu, detergenty piorące do użytku w gospodarstwie domowym, detergenty w piance, dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, emulsje do ciała, emulsje do twarzy
[do użytku kosmetycznego], emulsje do depilacji, emulsje
do mycia ciała nie zawierające mydła, emulsje na dzień,
emulsje po goleniu, eyelinery, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do samoopalania, kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki w formie olejków,
kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w gotowych zestawach,
kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki w postaci płynów,
Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej
i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów:
krem do opalania, kremy do rąk, kremy do twarzy, kremy
do twarzy i ciała, kremy do skóry, kremy do włosów, kremy
do usuwania owłosienia, kremy do redukcji cellulitu, kremy
i balsamy do opalania, kremy kosmetyczne do rąk, kremy kosmetyczne do skóry suchej, kremy kosmetyczne odżywcze,
kremy korygujące, kremy ochronne, kremy oczyszczające,
kremy odżywcze, kremy perfumowane, kremy po goleniu,
kremy pod prysznic, kremy przeciw starzeniu się skóry, kremy
złuszczające, kryształki do kąpieli, kule do kąpieli nasączone
kosmetykami, olejkami i barwnikami, maseczki do ciała, maseczki do twarzy, maseczki do skóry [kosmetyki], maseczki
do twarzy i ciała, maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, maseczki do włosów, maseczki nawilżające, maseczki nawilżają-
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ce do skóry, maseczki oczyszczające, maseczki upiększające
do twarzy, maseczki z glinki do skóry, maski do twarzy, maski
kosmetyczne, mgiełki do ciała, mydła i żele, mydła do użytku
domowego, mydła do użytku osobistego, mydła do prania,
mydła w kremie, mydła w płynie, mydła w żelu, mydła w płynie do kąpieli, odplamiacz, odkamieniacze do użytku domowego, olejki do masażu, olejki do opalania, olejki po opalaniu
[kosmetyki], pałeczki zapachowe, pianka do stylizacji, pianka
pod prysznic i do kąpieli, pianki do golenia, produkty do makijażu do twarzy i ciała, produkty do perfumowania pomieszczeń, produkty do udrażniania odpływów i zlewów,
produkty do usuwania plam, proszek do zmywarek, środki
czyszczące, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki czyszczące do szkła, środki do mycia zębów, środki do zmywania naczyń, substancje do szorowania, substancje do użytku w praniu, szampon w piance dla niemowląt,
tabletki do zmywarek, talk do ciała, zapachy, kredki do ust,
kredki do makijażu, kredki do oczu, kredki do powiek, kredki
do makijażu oczu, kosmetyczne kredki do oczu, kredki
do oczu w płynie, wydłużające tusze do rzęs, puder do brwi,
brwi (ołówki do -), żel do brwi, tusz do brwi, preparaty koloryzujące do brwi, kleje do mocowania sztucznych brwi, produkty do makijażu brwi w postaci ołówków i proszków, odżywki do ust, bazy do ust neutralizujące, róż do ust, kosmetyki dla zwierząt, szampony dla zwierząt, aerozole pielęgnujące
dla zwierząt, preparaty do kąpieli dla zwierząt, szampony dla
zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], środki
do pielęgnacji zębów dla zwierząt, środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, pasty do butów, knoty do lamp, knoty
do świec, środki do konserwacji skóry [oleje i smary], lanolina
stosowana do produkcji kosmetyków, nafta, oleje do konserwacji skór, smar do skór, oleje mineralne do stosowania
w produkcji kosmetyków i produktów do pielęgnacji skóry,
preparaty z oleju sojowego do zapobiegania przywieraniu
przyborów kuchennych, tłuszcze do oświetlania, wosk
do oświetlania, gazy do oświetlania, wosk pszczeli, olej rybi
niejadalny, świece, świece zapachowe, świeczki, tłuszcz wełniany, świeczki do podgrzewaczy, długie cienkie świece,
świece o kształtach owoców, knoty do oświetlenia, świece
okolicznościowe, świece o zapachu piżma, świece perfumowane, świece pływające, świece pochłaniające dym, świece
stołowe, świece zawierające środki do odstraszania owadów,
zapachowe świece aromaterapeutyczne, zestawy świeczek,
woski palne, woski [surowce], Usługi sprzedaży detalicznej
i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu
sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: suplementy diety dla ludzi,
suplementy żywnościowe, probiotyki (suplementy), mineralne suplementy diety, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, przeciwutleniające suplementy diety, witaminy
i preparaty witaminowe, preparaty witaminowe, witaminy
prenatalne, musujące tabletki witaminowe, tabletki witaminowe, preparaty zawierające witaminę D, preparaty zawierające witaminę B, preparaty zawierające witaminę C, preparaty zawierające witaminę A, tabletki wspomagające odchudzanie, mielone siemię lniane do użytku jako suplement
diety, multiwitaminy, suplementy ziołowe w płynie, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety
zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające glukozę,
suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające alginiany, preparaty witaminowe, odżywcze suplementy diety, odświeżacze do ubrań
i tkanin, mineralne suplementy diety, kolagen do celów medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, intymne

Nr ZT21/2021

preparaty nawilżające, herbaty ziołowe do celów leczniczych, herbata lecznicza, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, błonnik pokarmowy, białkowe suplementy diety, witaminy dla
zwierząt, suplementy witaminowe dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, preparaty farmaceutyczne dla zwierząt,
białkowe suplementy dla zwierząt, witaminy dla zwierząt
domowych, owadobójcze szampony dla zwierząt, mineralne suplementy diety dla zwierząt, obroże przeciw pchłom
dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt domowych, lecznicze szampony dla zwierząt domowych, majtki higieniczne
dla zwierząt domowych, jednorazowe pieluchy dla zwierząt
domowych, preparaty przeciwpasożytnicze dla zwierząt domowych, suplementy lecznicze do żywności dla zwierząt,
suplementy do żywności dla zwierząt (lecznicze), lecznicze
suplementy do pasz dla zwierząt, preparaty lecznicze do skóry dla zwierząt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, kąpiele
w płynie odkażającym dla zwierząt [preparaty], suplementy
odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich, suplementy
witaminowe i mineralne dla zwierząt domowych, ziołowe
maści zapobiegające swędzeniu dla zwierząt domowych, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci przekąsek, ziołowe maści na rany na skórze dla zwierząt domowych,
suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci mieszanki napojów w proszku, aparatura do terapii akupresurą,
aparatura do wzmacniania ciała [terapeutyczna], aparatura
do zabiegów fizjoterapeutycznych, aparaty do masażu, aparaty do masażu wibracyjnego, aparatura do mikrodermabrazji, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, artykuły
do ćwiczeń fizycznych służące do treningu fizycznego
[do celów medycznych], analizatory składu ciała, analizatory
do użytku medycznego, analizatory fotometryczne do użytku medycznego, analizatory cząstek do użytku medycznego, analizatory fizyczne do użytku medycznego, analizatory
elektroniczne do celów medycznych, analizatory automatyczne do diagnostyki medycznej, elektroniczne przyrządy
medyczne, elektryczne masażery kosmetyczne, elektryczne
masażery kosmetyczne do użytku domowego, elektryczne
ogrzewacze do stóp do użytku medycznego, elektryczne
poduszki grzewcze do użytku medycznego, elektryczne
przyrządy do masażu, fotele do masażu, fotele do masażu
z wbudowanymi urządzeniami do masażu, inhalatory do odparowywania substancji aromaterapeutycznych, inhalatory
do użytku leczniczego, inhalatory do użytku medycznego,
lampy do celów medycznych [lecznicze], medyczne narzędzia ręczne, instrumenty medyczne, lasery z możliwością
wytwarzania pulsującej wiązki laserowej [do celów medycznych], lasery medyczne, urządzenia do infuzji do celów leczniczych, autoklawy elektryczne, autoklawy do sterylizacji,
autoklawy elektryczne do użytku w sterylizacji, urządzenia
sterylizujące, urządzenia grzewcze, urządzenia do sauny,
aparaty do sterylizacji, dyfuzory powietrza, lodówki na kosmetyki, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, aktówki [artykuły biurowe], akwaforty [grafika], albumy do zdjęć, arkusze z wiskozy do zawijania, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bilety, bloki [artykuły papiernicze],
bloczki do pisania, bloki do pisania, bloki listowe, broszury,
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, chorągiewki papierowe, chusteczki do nosa [papierowe], czasopisma [periodyki], dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], dziurkacze [artykuły biurowe], emblematy papierowe, etykiety
nie z materiału tekstylnego, figurki [statuetki] z papieru ma-
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che, filtry do kawy papierowe, flamastry, nawijana na rolkę
folia z tworzywa sztucznego do pakowania żywności, nawijana na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowania produktów farmaceutycznych, nawijana na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowania urządzeń elektronicznych, folie z pęcherzykami powietrza, formularze [blankiety, druki],
fotografie [wydrukowane], frankownice do użytku biurowego, gazety, gilotyny do papieru, gluten [klej] do papieru lub
do użytku domowego, grafity do ołówków, gumki do ścierania, hektografy, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalkomanie
przylepne, kałamarze, kamienie atramentowe [kałamarze],
kartki z życzeniami, karton, karton z miazgi drzewnej [artykuły papiernicze], karty, karty do kolekcjonowania inne niż
do gier, karty indeksowe [artykuły papiernicze], kartki muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, kasetki na papeterię
[artykuły biurowe], kasetki na stemple [pieczątki], katalogi,
klamry do papieru, klej rybi [karuk] do papieru lub do użytku
domowego, kleje do materiałów biurowych lub do celów
domowych, kleje do papieru lub do użytku domowego, kokardy papierowe, komiksy, biurowe maszyny do stemplowania, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki [z kartonu lub papieru], korektory w płynie [artykuły biurowe], korektory w taśmie [artykuły biurowe], kreda do znakowania, książki, kulki do piór kulkowych, lak do pieczętowania, urządzenia
do laminowania dokumentów do użytku biurowego, linijki
[reglety] dla drukarzy, linijki rysownicze [kreślarskie], łupkowe
tabliczki do pisania, masy specjalne do pieczętowania
do użytku piśmiennego, materiały do introligatorstwa, drukowane materiały szkoleniowe, materiały do rysowania, materiały drukowane, papier filtracyjny [bibuła], materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub
kartonu, materiały piśmienne, matryce do druku ręcznego,
etykiety adresowe, nalepki, naklejki [materiały piśmienne],
notatniki [notesy], noże do papieru [artykuły biurowe], numeratory, papierowe obrusy, obsadki do piór, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], gumowe nakładki na palce, okólniki religijne, ołówki, ołówki automatyczne, ołówki węglowe,
opaski na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania,
papier, papier do pakowania prezentów, papier do pisania
[listowy], papier do zawijania, papier higieniczny, papier mache, papier srebrny, papier świecący, toaletowy (papier -),
papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papierowe podstawki, perforatory biurowe, stemple do znakowania, pieczęcie, stemple (pudełka na -), pinezki, pióra i długopisy [artykuły biurowe], piórniki, płótno introligatorskie, płytki adresowe
do adresarek, podpórki do utrzymywania w pozycji pionowej rzędu książek, podręczniki [książki], podstawki do długopisów i ołówków, podstawki pod kufle do piwa, prospekty,
zestawy piśmienne, przybory do wycierania tablic do pisania, przybory szkolne [artykuły piśmienne], przyciski do papieru, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, rejestry, księgi główne [książki], ręczniki papierowe, rolki do taśm barwiących, rozkłady, tuby z tektury,
segregatory [artykuły biurowe], skoroszyty na dokumenty,
spinacze do papieru, szablony [artykuły piśmienne], sznurek
introligatorski, szyldy z papieru lub z kartonu, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, taśma klejąca [materiały piśmienne], taśma klejąca, taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty [artykuły biurowe], teczki papierowe, torby na śmieci [z papieru],
torby z tworzyw sztucznych do koszy na śmieci, torebki
do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw
sztucznych, torebki papierowe [rożki] w kształcie stożka,
ulotki, urządzenia ręczne do etykietowania, utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności,
aparaty do wykonywania winiet, wkładki papierowe do szuflad, perfumowane lub nie, wkłady atramentowe do piór
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wiecznych, wosk do modelowania nie do celów stomatologicznych, wypełnienie z papieru lub kartonu, zakładki
do książek, zeszyty, pieczęcie papierowe w kształcie tarczy,
płatki papierowe do demakijażu, koperty na butelki z kartonu lub papieru, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: aktówki, aktówki, teczki, bigle do torebek,
chusty do noszenia niemowląt, etui na klucze, kagańce, laski,
kijki marszowe i trekkingowe, zestawy podróżne [wyroby
skórzane], torebki-kuferki [boston bag], kuferki na kosmetyki
sprzedawane bez wyposażenia, kufry bagażowe, kufry podróżne, laski do chodzenia, moleskin [imitacja skóry], obroże
dla zwierząt, opaski skórzane, skórzane pasy na ramie, torby
plażowe, plecaki, plecaki turystyczne, torby podróżne, pojemniki na wizytówki, pokrowce na parasole, portfele, portmonetki, portmonetki z siatki oczkowej, przeciwsłoneczne
parasole, pudełka z fibry, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, pusła, puśliska, wyroby rymarskie, sakwy, sznurkowe siatki na zakupy, imitacje skóry, sportowe torby, teki, dyplomatki,
torby, koperty ze skóry do pakowania, torby na kółkach, torby
na ubrania, torby na zakupy, torby turystyczne, torebki, walizki, walizki skórzane, walizy, etui na wizytówki, futerały przenośne na dokumenty, worki, sakiewki, kosmetyczki, małe
damskie torebki bez rączki, małe plecaki, małe portmonetki,
małe torby dla mężczyzn, plecaki na kółkach, plecaki sportowe, plecaki z kółkami, portfele na karty kredytowe, portfele
na karty wizytowe, portfele na kostkę, portfele na nadgarstek, portfele skórzane, sakiewki na klucze, saszetki biodrowe, saszetki męskie, skórzane torby na zakupy, skórzane torebki, teczki, teczki konferencyjne, teczki na dokumenty,
teczki ze skóry, torby do pracy, torby sportowe, torebki damskie, torebki męskie, torebki do ręki, torebki na ramię, tornistry szkolne, wędzidła dla zwierząt, smycze dla zwierząt,
odzież dla zwierząt, okrycia dla zwierząt, ubranka dla zwierząt, uprzęże dla zwierząt, wędzidła dla zwierząt [uprząż], obroże dla zwierząt domowych, odzież dla zwierząt domowych, stroje dla zwierząt domowych, kokardy dla zwierząt
domowych, nosidełka dla zwierząt [torby], smycze dla zwierząt domowych, elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, przykrycia i okrycia dla zwierząt, maski przeciw muchom dla zwierząt, obroże dla zwierząt domowych zawierające informacje medyczne, wyroby rymarskie, bicze i ubrania
dla zwierząt, naczółki dla koni, wędzidła dla koni, okrycia dla
koni, uździenice dla koni, chomąta dla koni, nakolanniki dla
koni, buty dla koni, uzdy dla koni, łykawki dla koni, nauszniki
dla koni, artykuły odzieżowe dla koni, derki polarowe dla
koni, derki dla koni przeciw owadom, klapy na oczy dla koni
[uprząż], ochraniacze na nogi i bandaże na kolana dla koni,
zatyczki do otworów na hacele do podków dla koni, Usługi
sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie
gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: podstawki na świeczki, podgrzewacze zapachowe [inne niż elektryczne], podgrzewacze świeczkowe, elektryczne i nieelektryczne, kominki do olejków zapachowych, słoiki do potpourri [mieszanek zapachowych], talerze do dyfuzji olejków
zapachowych, dyfuzory do olejków zapachowych, inne niż
dyfuzory trzcinowe, dyfuzory do olejków zapachowych, inne
niż dyfuzory z patyczkami zapachowymi, rozpylacze zapachowe, kulki zapachowe [pojemniki], pojemniki na kosmetyki, pojemniki do przechowywania żywności, butelki shakery
sprzedawane puste, naczynia do mieszania koktajli [shakery],
kubki termiczne, kubki, aplikatory kosmetyczne, pędzle kosmetyczne, gąbki kosmetyczne, szpatułki kosmetyczne,
przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody, gąbki
do mikrodermabrazji, do użytku kosmetycznego, kosme-
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tyczne szpatułki do użytku z produktami do depilacji, rękawice do peelingu, waciki do peelingu twarzy, rękawiczki ścierne do peelingu skóry, żłoby dla zwierząt, grzebienie dla zwierząt, klatki dla zwierząt domowych, miski dla zwierząt domowych, kuwety dla zwierząt domowych, terraria domowe dla
zwierząt, szczotki dla zwierząt domowych, grzebienie przeznaczone dla zwierząt domowych, koryta do picia dla zwierząt, niezmechanizowane podajniki karmy dla zwierząt, podajniki karmy dla małych zwierząt, szczotki z włosia dla zwierząt, szczotki do zębów dla zwierząt, miski dla zwierząt domowych, automatyczne, zautomatyzowane kuwety dla
zwierząt domowych, naczynia na pokarm dla zwierząt domowych, pojemniki na żywność dla zwierząt domowych,
pojemniki na nieczystości dla zwierząt domowych, elektroniczne dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, słoiki
na przekąski dla zwierząt domowych, szczoteczki do zębów
dla zwierząt domowych, miski do picia dla zwierząt domowych, podajniki karmy dla zwierząt uruchamiane przez zwierzęta, pojemniki [kuwety] na nieczystości dla zwierząt domowych, grzebienie do rozczesywania sierści dla zwierząt domowych, szczotki do usuwania futra dla zwierząt domowych, plastikowe pojemniki do dozowania napojów dla
zwierząt domowych, miski na karmę i wodę dla zwierząt
domowych, uruchamiane przez zwierzęta dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, pojemniki z tworzyw sztucznych do dozowania żywności dla zwierząt domowych, pojemniki stosowane w gospodarstwie domowym do przechowywania karmy dla zwierząt domowych, niemechaniczne poidła dla zwierząt domowych w postaci przenośnych
dystrybutorów wody i płynów, szczotki dla koni, żłoby dla
koni, druciane szczotki dla koni, grzebienie dla koni [zgrzebła], szczotki do grzyw [grzebienie dla koni], flagi tekstylne,
tekstylne flagi i proporce, flagi z tworzyw sztucznych, proporce inne niż papierowe, flagi z materiałów tekstylnych lub
tworzyw sztucznych, prześcieradła, prześcieradła na łóżka,
prześcieradła kąpielowe, ręczniki, duże ręczniki, ręczniki kąpielowe, ręczniki łazienkowe, ręczniki frotte, ręczniki plażowe, ręczniki kuchenne, ręczniki z kapturem, ręczniki do twarzy, ręczniki do rąk, ręczniki dla dzieci, ręczniki [tekstylne] dla
niemowląt, tekstylne ręczniki do ćwiczeń, ręczniki tekstylne
sprzedawane w kompletach, ścierki do osuszania szkła [ręczniki], ręczniki-turbany do suszenia włosów, ręczniki tekstylne
do suszenia włosów, ręczniki z materiałów tekstylnych,
odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież codzienna, bluzki,
bluzki z krótkimi rękawami, t-shirty z krótkim rękawem, krawaty, fartuchy, fartuszki, fartuchy fryzjerskie, fartuchy z tworzyw sztucznych, bielizna, bielizna damska, bielizna dla mężczyzn, bielizna nocna, apaszki [chustki], chusty [odzież], koszule, swetry [odzież], spodnie, paski [odzież], paski skórzane
[odzież], spódnice, sukienki damskie, podomki [szlafroki],
czapki bez daszków, czapki z daszkiem, opaski na głowę, kilty, chusty na głowę, opaski przeciwpotne na głowę, opaski
na biust [odzież], opaski przeciwpotne na nadgarstek, Usługi
sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie
gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: algi
do żywności dla ludzi, aloes spożywczy, batoniki na bazie
orzechów będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie
owoców i orzechów, batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, batony na bazie orzechów i nasion,
batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony spożywcze na bazie soi, batony spożywcze na bazie orzechów,
bezmleczne substytuty mleka, białko do celów kulinarnych,
ekstrakty alg do celów spożywczych, ekstrakty z owoców
morza, ekstrakty z ryb, ekstrakty z warzyw do konsumpcji,
enzymy mlekowe do celów spożywczych, kandyzowane
orzeszki piniowe, kandyzowane owoce, kandyzowane prze-

Nr ZT21/2021

kąski owocowe, liofilizowane warzywa, masło kakaowe, masło migdałowe, mleko kokosowe, mleko kokosowe do stosowania jako napój, mleko kokosowe do celów kulinarnych,
mleko kokosowe [napój], mleko kokosowe w proszku, mleko
sojowe, mleko sojowe w proszku, mleko w proszku, mleko
w proszku do celów spożywczych, mleko w proszku o różnych smakach, do przyrządzania napojów, mleko z bakteriami Lactobacillus acidophilus, mleko z nasion konopi jako
substytut mleka, napoje mleczne, napoje mleczne aromatyzowane, napoje mleczne o smaku kakaowym, napoje mleczne z dużą zawartością mleka, napoje mleczne z przewagą
mleka, napoje mleczne zawierające owoce, napoje na bazie
jogurtu, napoje na bazie mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje
na bazie mleka o smaku czekolady, napoje na bazie mleka
orzechowego, napoje na bazie mleka zawierające sok owocowy, napoje na bazie mleka zawierające kawę, napoje sporządzone z mleka, napoje z jogurtu, napoje z produktów
mlecznych, napoje zawierające bakterie kwasu mlekowego,
olej arachidowy [do celów spożywczych], olej canola, olej
chili, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], olej
kokosowy, olej kostny [do celów spożywczych], olej kostny,
jadalny, olej kukurydziany, olej kukurydziany spożywczy, olej
maślany, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej
sezamowy, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej
sojowy, olej sojowy do gotowania, olej sojowy spożywczy,
olej wielorybi do spożycia, olej z nasion chia do żywności,
olej z oliwek jadalny, olej z orzecha palmowego do żywności,
olej z orzechów, olej z orzechów ziemnych, olej z otrąb ryżowych do celów spożywczych, olej z pachnotki do celów kulinarnych, olej z pestek dyni do celów spożywczych, olej
z pestek kamelii do jedzenia, olej z pestek winogron, olej
z siemienia lnianego [jadalny], olej z siemienia lnianego
do celów kulinarnych, oleje do gotowania, oleje i tłuszcze,
oleje i tłuszcze jadalne, oleje jadalne, oleje jadalne do polewania artykułów spożywczych, oleje jadalne do użytku
w gotowaniu artykułów spożywczych, oleje jadalne z ryb
[inne niż tran], oleje mieszane do żywności, oleje roślinne
do celów spożywczych, oleje sałatkowe, oleje smakowe, oleje spożywcze, oliwa z oliwek, oliwa z oliwek z pierwszego
tłoczenia, orzechy aromatyzowane, orzechy blanszowane,
orzechy glazurowane, orzechy jadalne, orzechy kandyzowane, orzechy konserwowane, orzechy laskowe, przetworzone,
orzechy łuskane, orzechy pekan, przetworzone, orzechy prażone, orzechy preparowane, orzechy przetworzone, orzechy
przyprawione, orzechy solone, orzechy suszone, orzechy
z przyprawami, orzechy ziemne konserwowe, orzechy ziemne przetworzone, orzeszki arachidowe preparowane, orzeszki arachidowe przetworzone, orzeszki piniowe, przetworzone, orzeszki ziemne w polewie miodowej, owoce aromatyzowane, owoce glazurowane, owoce gotowane, owoce
konserwowane, owoce lukrowane, pasty do smarowania
na bazie warzyw, pasty do smarowania składające się głównie z owoców, pestki słonecznika przetworzone, preparowane orzechy makadamia, preparowane orzechy nerkowca,
preparowane orzechy pistacjowe, preparowane orzechy torreja, preparowane orzechy włoskie, preparowane orzeszki
piniowe, przekąski na bazie kokosu, przekąski na bazie mleka,
przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców,
przekąski na bazie soi, suszone orzechy, suszone orzechy kokosowe, suszone owoce, suszone truskawki, tłuszcz piekarski,
tłuszcz wielorybi do żywności, tłuszcz wołowy, tłuszcze
do gotowania, tłuszcze jadalne, tłuszcze kukurydziane, tłuszcze roślinne do celów spożywczych, tłuszcze roślinne do gotowania, tłuszcze zwierzęce do celów spożywczych, Usługi
sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie
gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wyko-
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rzystaniem telekomunikacji następujących towarów: aromaty cytrynowe do żywności lub napojów, aromaty cytrynowe,
inne niż oleje eteryczne, aromaty do ciast, aromaty do ciast,
inne niż olejki eteryczne, aromaty do herbaty, aromaty
do napojów, aromaty do przekąsek [inne niż olejki eteryczne], aromaty do żywności, aromaty do żywności [inne niż
olejki eteryczne], aromaty kawowe, aromaty migdałowe, aromaty migdałowe do żywności lub napojów, aromaty migdałowe, inne niż olejki eteryczne, aromaty owocowe, inne niż
olejki eteryczne, aromaty (preparaty -) do żywności, batony
spożywcze na bazie zbóż, batoniki na bazie pszenicy, batoniki owsiane, batony czekoladowe, batony zbożowe i energetyczne, bazy do przyrządzania koktajli mlecznych [aromaty],
biała herbata, biała herbata w proszku, ekstrakty czekoladowe, ekstrakty czekoladowe do przygotowywania napojów,
ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty kawy, ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do artykułów spożywczych, ekstrakty
z kakao do stosowania jako aromaty do napojów, ekstrakty
z kawy, ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do napojów, ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych, esencja kawowa, esencje czekoladowe do przyrządzania napojów, esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, esencje do gotowania, esencje do użytku w gotowaniu [inne niż
olejki eteryczne], esencje do użytku w przygotowaniu żywności [inne niż olejki eteryczne], esencje do żywności (z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów eterycznych), esencje
herbaciane, esencje herbaciane (nie do celów medycznych),
esencje kawowe, esencje spożywcze [inne niż olejki eteryczne], herbata, herbata bez teiny słodzona słodzikami, herbata
bezteinowa, herbata chai, herbata chryzantemowa (Gukhwacha), herbata cytrusowa z owocu yuzu, herbata czarna,
herbata czarna [herbata angielska], herbata Darjeeling [indyjska czarna herbata z prowincji Darjeeling], herbata do zaparzania, herbata Earl Grey, herbata imbirowa, herbata jaśminowa, herbata jaśminowa, inna niż do celów leczniczych, herbata jaśminowa w torebkach, inna niż do celów leczniczych,
herbata Lapsang Souchong, herbata limonkowa [loomi tea],
herbata miętowa, herbata mrożona, herbata mrożona
(nie do celów medycznych), herbata nienaturalna, herbata
o smaku jabłka [inna niż do celów leczniczych], herbata
o smaku pomarańczowym [inna niż do celów leczniczych],
herbata Oolong, herbata oolong [herbata chińska], herbata
oolong w proszku, herbata owocowa [inna niż do celów medycznych], herbata paczkowana [inna niż do celów leczniczych], herbata rooibos, herbata rozpuszczalna, herbata rozpuszczalna [inna niż do celów leczniczych], herbata sfermentowana, herbata sypka (nielecznicza -), herbata szałwiowa,
herbata Tie Guan Yin, herbata w torebkach, herbata w torebkach (nielecznicza), herbata z białego lotosu (Baengnyeoncha), herbata z czerwonego żeń-szenia, herbata z dzikiej róży,
herbata z eleuterokoku [Ogapicha], herbata z gryki, herbata
z korzenia łopianu (Wooungcha), herbata z kwiatu lipy, herbata z liści jęczmienia, herbata z prażonego jęczmienia [mugi-cha], herbata z prażonego ryżu brązowego [genmaicha],
herbata z rozmarynu, herbata z rumianku, herbata z wodorostów kelp, herbata z żeń-szenia, herbata z żeń-szenia [insamcha], herbata ze słonych sproszkowanych wodorostów (kombu-cha), herbata zielona, kawa, kawa aromatyzowana, kawa
bezkofeinowa, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, 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, liście herbaty, lizaki, mrożona kawa, muesli, musy,
musy czekoladowe, musy deserowe, musy (słodycze), musy
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(wyroby cukiernicze), Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży
korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: napoje czekoladowe, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje gazowane [na bazie kawy, kakao
lub czekolady], napoje herbaciane z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe, napoje kawowe z mlekiem,
napoje mrożone na bazie czekolady, napoje mrożone na bazie kawy, napoje mrożone na bazie kakao, napoje na bazie
czekolady, z mlekiem, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, napoje na bazie kakao, napoje
na bazie kawy, napoje na bazie kawy zawierające mleko, napoje na bazie kawy zawierające lody (affogato), napoje
na bazie rumianku, napoje na bazie substytutów kawy, napoje o smaku czekoladowym, napoje składające się głównie
z kawy, napoje składające się głównie z kakao, napoje składające się głównie z czekolady, napoje sporządzane z kawy,
napoje sporządzone z czekolady, napoje sporządzone z herbaty, napoje sporządzone z kakao, napoje w proszku zawierające kakao, napoje z lodów, napoje zawierające czekoladę,
napoje zawierające kakao, nielecznicze napoje herbaciane,
nielecznicze napoje na bazie herbaty, nielecznicze słodycze
do żucia, nielecznicze słodycze do zastosowania jako część
diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, nielecznicze słodycze zawierające aromaty ziołowe, nielecznicze tabletki odświeżające do ust, nielecznicze tabletki wykonane z glukozy,
których głównym składnikiem jest kofeina, nielecznicze wyroby cukiernicze w postaci pastylek, płatki owsiane, płatki
owsiane gotowe do spożycia przez ludzi, płatki owsiane
i pszeniczne, płatki pszenne, płatki śniadaniowe, płatki śniadaniowe na ciepło, wyciągi kawowe do stosowania jako substytuty kawy, wyciągi słodowe stosowane jako aromaty, wyciągi z herbaty, wyciągi z herbaty (nielecznicze), wysokoproteinowe batoniki zbożowe, cukierki, cukierki miętowe, cukierki czekoladowe, cukierki (nielecznicze -), karmelki [cukierki],
słodycze [cukierki], miętowe (cukierki -), cukierki z kakao, cukierki do żucia, cukierki bez cukru, cukierki z karmelem, cukierki wykonane ręcznie, cukierki miętowe (nielecznicze -),
cukierki miętowe bezcukrowe, cukierki z żeń-szenia, cukierki
w kształcie laski, cukierki inne niż do celów medycznych, cukierki do żucia na bazie żelatyny, cukierki, batony i guma
do żucia, cukierki miętowe [inne niż do celów leczniczych],
ciastka, ciastka owsiane, ciastka herbaciane, makaroniki
(ciastka), ciastka migdałowe, ciastka czekoladowe, ciastka serowe, wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby ciastkarskie
nadziewane owocami, wyroby ciastkarskie z makiem, ciastka
w polewie o smaku czekoladowym, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, kruche ciastka maślane z polewą czekoladową, słodkie ciastka z prasowanego ryżu (mochi-gashi), suszone, słodzone ciastka z mąki ryżowej (rakugan), miękkie
zwijane ciastka z ubitego ryżu [gyuhi], czekolada, gorąca
czekolada, czekolada pitna, czekolada nielecznicza, sztuczna
czekolada, nadziewana czekolada, czekolada mleczna, czekolada bezmleczna, czekolada z bąbelkami, czekolada
w proszku, czekolada mleczna w tabliczkach, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: algi do spożycia przez ludzi, algi, nieprzetworzone, do spożycia przez
ludzi lub zwierzęta, aloes [roślina], aloes zwyczajny, świeży,
do spożycia, jadalne siemię lniane, nieprzetworzone, orzechy, orzechy arekowe, świeże, orzechy brazylijskie świeże,
orzechy ginkgo świeże, orzechy jadalne [nieprzetworzone],
orzechy kokosowe, orzechy koli, orzechy laskowe, orzechy
laskowe, świeże, orzechy pekan świeże, orzechy pistacjowe
świeże, orzechy świeże, orzeszki arachidowe (makuchy z -)
dla zwierząt, orzeszki arachidowe świeże, rośliny konopi, pa-
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sza dla koni, karma dla koni, jadalne smakołyki dla koni, karma dla kotów, karmy dla kotów, napoje dla kotów, ciastka dla
kotów, przysmaki dla kotów [jadalne], piasek do kuwet dla
kotów, podściółka do kuwet dla kotów, karmy w puszce przeznaczone dla kotów, jadalny proszek z japońskiej kocimiętki
dla kotów domowych, karma dla psów, kości dla psów, suchary dla psów, ściółka dla psów, preparaty spożywcze dla
psów, puszkowane pożywienie dla psów, przysmaki dla
psów [jadalne], kości do żucia dla psów, napoje dla zwierząt
z rodziny psów, karmy o smaku sera dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla psów, artykuły jadalne do żucia dla
psów, możliwe do strawienia kości do żucia dla psów, mleko
do stosowania jako artykuł spożywczy dla psów, słód dla
zwierząt, napoje dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, mączka
dla zwierząt, ciastka dla zwierząt, solone ciastka dla zwierząt,
otręby [pokarm dla zwierząt], pokarm dla zwierząt domowych, karma dla zwierząt domowych, napoje dla zwierząt
domowych, pasza dla zwierząt tucznych, preparaty spożywcze dla zwierząt, pasze zbożowe dla zwierząt, ciastka zbożowe dla zwierząt, algarobilla [pasza dla zwierząt], suszona lucerna dla zwierząt, herbatniki słodowe dla zwierząt, ciastka
słodowe dla zwierząt, syntetyczny pokarm dla zwierząt, podściółka dla zwierząt domowych, mieszanki paszowe dla
zwierząt, mieszanka paszowa dla zwierząt, ciasteczka zbożowe dla zwierząt, herbatniki zbożowe dla zwierząt, jadalne
smakołyki dla zwierząt, ściółka dla małych zwierząt, żwirek
dla kota i dla małych zwierząt, glony jako pasza dla zwierząt,
artykuły spożywcze dla zwierząt morskich, otręby ryżowe
[pokarm dla zwierząt], spożywcze pasze wzmacniające dla
zwierząt, materiały na podściółkę dla zwierząt, drożdże jako
pasza dla zwierząt, drożdże do pasz dla zwierząt, mączka
skrobiowa [pokarm dla zwierząt], karmy i pasze dla zwierząt,
odpady gorzelniane [pasza dla zwierząt], jadalne przysmaki
dla zwierząt domowych, artykuły spożywcze dla zwierząt
mlecznych, wytłoki nasion oleistych dla zwierząt, mesz dla
tuczonych zwierząt hodowlanych, aktywne drożdże suszone
dla zwierząt, mielone produkty spożywcze dla zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt gospodarskich, mąka sojowa
[pokarm dla zwierząt], mączka sojowa [pokarm dla zwierząt],
wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt, ziarna konserwowane do pasz dla zwierząt, posiekana słoma na ściółkę
dla zwierząt, kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt, kora stosowana jako ściółka dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia
dla zwierząt, lizawka (sól do lizania dla zwierząt), nasiona roślin strączkowych [karma dla zwierząt], preparaty zbożowe
będące paszą dla zwierząt, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, mączka lniana jako pasza dla zwierząt, mączka rybna
na pasze dla zwierząt, mączka z orzechów arachidowych dla
zwierząt, mączka z orzeszków arachidowych dla zwierząt,
piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt domowych, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, proteiny
pszeniczne do żywności dla zwierząt, odpady z gorzelni [pasza dla zwierząt], wodorosty spożywcze dla ludzi lub zwierząt, papier ścierny dla zwierząt domowych [ściółka], konopie sypkie jako ściółka dla zwierząt, pasze mięsne w puszce
dla młodych zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży
korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, żywność na bazie owsa przeznaczona dla
zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt na bazie mleka,
kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, ciasta z sosu
sojowego [pokarm dla zwierząt], produkty żywnościowe dla
zwierząt na bazie mleka, pokarm dla zwierząt domowych
w formie gryzaków, mleko do stosowania jako karma dla
zwierząt, papier pokryty piaskiem [ściółka] dla zwierząt domowych, celuloza do użytku jako podściółka dla zwierząt,
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proszek z alg jako pasza dla zwierząt, papier do użytku jako
podściółka dla zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin, ziemia fulerska do użytku jako
podściółka dla zwierząt, ryż naturalny do użytku jako pasza
dla zwierząt, papier pokryty piaskiem do wyściełania dla
zwierząt domowych, mąka z siemienia lnianego jako pasza
dla zwierząt, smakołyki dla zwierząt domowych w rodzaju
patyczków wołowych, ściółka z papieru z odzysku dla małych zwierząt, pasze w puszce zawierające mięso przeznaczone dla młodych zwierząt, jadalne kości i kostki do żucia
dla zwierząt domowych, wióry z drewna do użytku jako posłanie dla zwierząt, wióry z drewna do użytku jako podściółka dla zwierząt, ziarna zbóż [produkty uboczne z -] jako pasza
dla zwierząt, papier pokryty piaskiem do użytku w klatkach
dla zwierząt, białko słodowe dla zwierząt [inne niż do celów
medycznych], substytuty mleka do użycia jako produkty
żywnościowe dla zwierząt produkty na bazie kory do użytku
jako ściółka dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub
hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji
następujących towarów: bezalkoholowe aromatyzowane
napoje gazowane, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, bezalkoholowe gazowane
napoje na bazie soków owocowych, bezalkoholowe napoje
gazowane, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe,
koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], koktajle owocowe, bezalkoholowe, koncentraty do sporządzania napojów
bezalkoholowych, koncentraty do sporządzania napojów
owocowych, koncentraty soków owocowych, napoje aromatyzowane owocami, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie
aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców,
napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty,
napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin,
napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje bezalkoholowe o smaku
herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi,
napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje
dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące
[nie do celów medycznych], napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje funkcjonalne na bazie wody, napoje
na bazie coli, napoje na bazie kokosu, napoje na bazie orzechów i soi, napoje na bazie owoców, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie owsa [niebędące substytutami mleka], napoje na bazie piwa, napoje na bazie ryżu
brązowego, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie ryżu,
inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soku z czerwonego żeń-szenia, napoje na bazie soku z imbiru, napoje na bazie soku z winogron, napoje na bazie soku z zielonych warzyw, napoje
na bazie wędzonych śliwek, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje orzeźwiające, napoje owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje owocowe niealkoholowe, napoje owocowe z koncentratu lub syropu,
z dodatkiem wody i cukru, napoje półmrożone, napoje proteinowe, napoje składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje (syropy do -), napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies,
napoje warzywne, napoje węglowodanowe, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje z sokiem ananasowym, napoje z soku aloesu, napoje z soku jabłkowego,
napoje z soku pomarańczowego, napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, napoje z soku winogronowego, bezalko-
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holowe, napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje
zawierające witaminy, niegazowane napoje bezalkoholowe,
sok grejpfrutowy, sok pomarańczowy, sok pomidorowy [napój], sok pomidorowy [napoje], sok winogronowy, sok z arbuza, sok z cytryny do sporządzania napojów, sok z czarnej
porzeczki, sok z granatów, sok z guawy, sok z limonki do sporządzania napojów, sok z mango, sok z melona, sok żurawinowy, soki, soki aloesowe, soki gazowane, soki owocowe
[napoje], soki warzywne, soki warzywne [napoje], syropy
do napojów bezalkoholowych, syropy do produkcji lemoniady, syropy do produkcji napojów aromatyzowanych owocami, syropy do sporządzania napojów na bazie serwatki, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, syropy
do wyrobu napojów, syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów, syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], tonik zawierający chininę, toniki [napoje nielecznicze],
39 Dostarczanie towarów, Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, Dostawa towarów poprzez kuriera,
Dystrybucja [transport] produktów dla sprzedaży detalicznej, Dystrybucja [transport] towarów drogą lądową, Dystrybucja [transport] towarów drogą morską, Dystrybucja [transport] towarów drogą powietrzną, Magazynowanie towarów,
Magazynowanie towarów handlowych, Magazynowanie towarów w dużych ilościach, Magazynowanie kosmetyków,
Organizacja wycieczek, Organizacja wycieczek turystycznych, Organizowanie podróży, Organizowanie podróży biznesowych, Organizowanie podróży i rejsów, Organizowanie
podróży i wycieczek statkami, Organizowanie podróży samolotowych, Organizowanie podróży z i do hotelu, Organizowanie wycieczek, Organizowanie wycieczek autobusowych, Organizowanie wycieczek autokarowych, Organizowanie wycieczek jednodniowych, Organizowanie wycieczek
[krótkich podróży], Pakowanie artykułów do transportu, Pakowanie artykułów na zamówienie i według specyfikacji
osób trzecich, Pakowanie płynów na zamówienie wraz
ze specyfikacją, Pakowanie prezentów, Pakowanie produktów, Pakowanie towaru, Planowanie i organizowanie podróży, Planowanie i organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem
i wycieczek jednodniowych, Planowanie i rezerwowanie podróży i transportu za pomocą środków elektronicznych, Planowanie i rezerwowanie podróży liniami lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, Planowanie, organizowanie
i rezerwacja podróży, Planowanie, organizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą środków elektronicznych, Składowanie i dostarczanie towarów, Składowanie towarów przed
i po transporcie, Składowanie towarów w magazynach,
40 Produkcja kosmetyków na zamówienie dla osób trzecich,
Wytwarzanie na zamówienie suplementów diety dla ludzi,
Produkcja materiałów biofarmaceutycznych na zamówienie,
Formowanie produktów syntetycznych, Formowanie tekstyliów, Konserwowanie napojów i żywności, Konserwowanie
żywności, Usługi konserwacji żywności, 41 Administrowanie
[organizacja] konkursami, Akademie, Organizacja szkoleń,
Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Nauczanie i szkolenia,
Organizowanie programów szkoleniowych, Organizowanie
kursów szkoleniowych, Szkolenie z zakresu sprzedaży, Usługi
edukacyjne i szkoleniowe, Usługi instruktażowe i szkoleniowe, Warsztaty w celach szkoleniowych, Zapewnianie kursów
szkoleniowych online, Szkolenie związane z karierą zawodową, Przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, Organizowanie festiwali w celach szkoleniowych, Organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, Organizacja wystaw
w celach szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, Organizowanie zjazdów w celach
szkoleniowych, Organizowanie pokazów w celach szkolenio-
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wych, Prowadzenie wycieczek do celów szkoleniowych, Organizowanie wycieczek do celów szkoleniowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Szkolenie
w zakresie kosmetyki i urody, Szkolenie w zakresie żywienia
[nie medyczne], Szkolenie w zakresie diety [nie medyczne],
Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Usługi organizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, Organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, Usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, Seminaria edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych
na profesjonalnych seminariach, Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na seminariach zawodowych,
Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na kursach zawodowych, Udostępnianie
obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń, 44 Usługi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne dla
ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne
dla włosów, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, Usługi chirurgii
kosmetycznej i plastycznej, Usługi kosmetyczne w zakresie
wykonywania makijażu, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej
i plastycznej, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy,
Aromaterapia, Depilacja woskiem, Doradztwo dietetyczne,
Doradztwo dotyczące kosmetyków, Doradztwo w zakresie
dietetyki i odżywiania, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, Doradztwo w zakresie urody, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Doradztwo żywieniowe, Gabinety
pielęgnacji skóry, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich,
Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Higiena i pielęgnacja
urody, Konsultacje z dziedziny żywienia, Kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, Kosmetyczne wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, Kosmetyczny zabieg laserowy
na wzrost włosów, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Manicure, Manicure (Usługi -), Masaż, Masaż gorącymi kamieniami, Masaż tajski, Masaż tkanek głębokich, Nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, Nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, Pielęgnacja urody, Pielęgnacja urody
dla ludzi, Poradnictwo w zakresie odżywiania, Poradnictwo
żywieniowe, Salony piękności, Udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, Udzielanie informacji
o wartości odżywczej produktów spożywczych, Udzielanie
informacji związanych z usługami salonów piękności, Usługi
doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Usługi doradcze związane z dietą, Usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, Usługi doradztwa
w zakresie kontrolowania wagi, Usługi doradztwa w zakresie
makijażu, Usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów,
Usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone
online lub osobiście, Usługi doradztwa online w zakresie makijażu, Usługi doradztwa związane z odchudzaniem, Usługi
doradztwa żywieniowego, Usługi fizjoterapii, Usługi manicure i pedicure, Usługi masażu stóp, Usługi stawiania baniek,
Usługi pedicure, Usługi pielęgnacji urody, Usługi pielęgnacji
urody, w szczególności w zakresie rzęs, Usługi przedłużania
rzęs, Usługi sauny na podczerwień, Usługi saun, Usługi solariów, Usługi solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące, Usługi solarium, Usługi spa, Usługi w zakresie pielęgnacji
twarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi woskowania ciała ludzkiego, Usługi woskowania
ciała w celu usuwania włosów u ludzi, Usuwanie cellulitu
z ciała, Zabiegi depilacyjne, Zabiegi higieniczne dla ludzi, Za-

68

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

biegi terapeutyczne dla twarzy, Zabiegi terapeutyczne dla
ciała, Usługi kosmetyczne dla zwierząt, Zabiegi higieniczne
dla zwierząt, Usługi salonów piękności dla zwierząt domowych, Usługi ustalania racji żywieniowych dla zwierząt.
527345
(220) 2021 04 12
MAGA-DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dawidy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYPIJ TO MAGA
(210)
(731)

kawiczki bez palców, chusty na głowę, bluzy sportowe z kapturem, getry, kamizelki, grube kurtki, kombinezony, komplety
sportowe, koszule sportowe, kurtki, legginsy, majtki przypominające szorty z luźną nogawką, ocieplacze, odzież do sztuk
walki, odzież męska, odzież damska, odzież dla małych dzieci, odzież treningowa, polary, Usługi handlu elektronicznego,
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych
i sprzedaży, reklama i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych i zamawianych za pośrednictwem
telekomunikacji lub drogą elektroniczną.
527366
(220) 2021 04 12
AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GASTRAVET
(510), (511) 5 Artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie
wyprodukowane], Białkowe suplementy diety, Błonnik pokarmowy, Błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, Cukier dietetyczny do celów medycznych, Dietetyczna żywność
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne słodziki do użytku medycznego, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki
dietetyczne, Dodatki dietetyczne do użytku medycznego,
Dodatki dietetyczne w formie napojów, Dodatki do żywności
do celów niemedycznych, Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne, Glukoza do stosowania jako dodatek do żywności do celów medycznych, Kapsułki odchudzające, Homogenizowana żywność przystosowana do celów medycznych, Krople witaminowe, L-karnityna
na utratę wagi, Lecznicze dodatki do żywności, Mieszane preparaty witaminowe, Mieszanki do picia będące suplementami
diety, Mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi,
Mieszanki do picia w proszku będące suplementami diety
o smaku owocowym, Mineralne suplementy diety, Mineralne
suplementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy odżywcze,
Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, Napoje na bazie soków owocowych dla cukrzyków przystosowane do celów medycznych, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje
witaminizowane, Napoje wzbogacone witaminami do celów
medycznych, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Nektary
owocowe dla cukrzyków przystosowane do celów medycznych, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety,
Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Odżywcze suplementy diety, Olej rybi do celów
medycznych, Pastylki do ssania z dodatkiem cynku, Preparaty
dietetyczne dla dzieci, Preparaty dietetyczne do użytku medycznego, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty zawierające witaminę D, Preparaty
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty witaminowe, Preparaty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], Preparaty witaminowe
i mineralne, Preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, Preparaty zawierające witaminę B, Preparaty zawierające witaminę C, Preparaty zawierające witaminę A, Preparaty
zmniejszające apetyt, Probiotyki (suplementy), Produkty dietetyczne dla osób chorych, Produkty dietetyczne do celów medycznych, Proszki jako zamienniki posiłków, Słodziki sztuczne
dostosowane dla diabetyków, Przeciwutleniające suplementy,
Przeciwutleniające suplementy diety, Substytuty cukru dla
diabetyków, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplemen(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.22, 29.01.13
(510), (511) 29 Przeciery owocowe, Przeciery warzywne,
Zupy i wywary, Składniki do sporządzenia zup, Zupy, Buliony, Preparaty do produkcji bulionu, Kompoty, Przecier pomidorowy, Sok pomidorowy do gotowania, Przecier jabłkowy,
32 Soki i napoje warzywne, Soki i napoje owocowe, Soki
i napoje owocowo warzywne, Nektary owocowe bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe wyciągi
z owoców i warzyw, Esencje do produkcji napojów, Wody
gazowane i niegazowane, Wody mineralne, Syropy do napojów, Warzywne napoje typu smoothie, Owocowe napoje
typu smoothie, Warzywno-owocowe napoje typu smoothie.
(210) 527347
(220) 2021 04 12
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) SZTOS
(510), (511) 25 Bluzy sportowe, Kurtki bluzy, Koszulki polo,
Koszulki z nadrukami, Koszulki do jogi, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki gimnastyczne bez rękawów, Połączenie koszulki z majtkami [bielizna damska], Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki bez rękawów do biegania, Koszulki
sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, Bluzy dresowe,
Spodnie dresowe, Spodnie, Spodnie joggingowe, Krótkie
spodnie, Spodnie do joggingu [odzież], Spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego, Spodnie do jogi, Spodnie
ze stretchu, Czapki sportowe, Czapki dziane, Czapki z daszkiem, Czapki jako nakrycia głowy, Rękawiczki, Rękawiczki bez
palców, Chusty na głowę, Bluzy sportowe z kapturem, Getry,
Kamizelki, Grube kurtki, Kombinezony, Komplety sportowe,
Koszule sportowe, Kurtki, Legginsy, Majtki przypominające
szorty z luźną nogawką, Ocieplacze, Odzież do sztuk walki,
Odzież męska, Odzież damska, Odzież dla małych dzieci,
Odzież treningowa, Polary, 35 Rozpowszechnianie reklam
dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online
w Internecie, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w odniesieniu do następujących towarów: bluzy sportowe, kurtki
bluzy, koszulki polo, koszulki z nadrukami, koszulki do jogi,
koszulki z krótkim rękawem, koszulki gimnastyczne bez rękawów, połączenie koszulki z majtkami [bielizna damska], koszulki sportowe z krótkimi rękawami, koszulki bez rękawów
do biegania, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania
sportów, bluzy dresowe, spodnie dresowe, spodnie, spodnie
joggingowe, krótkie spodnie, spodnie do joggingu [odzież],
spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego, spodnie
do jogi, spodnie ze stretchu, czapki sportowe, czapki dziane,
czapki z daszkiem, czapki jako nakrycia głowy, rękawiczki, rę-
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ty diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla
ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suplementy
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety do kontroli cholesterolu, Suplementy diety do użytku dietetycznego,
Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety
o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety poprawiające
kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety składające się
z aminokwasów, Suplementy diety składające się z witamin,
Suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych,
Suplementy diety składające się głównie z magnezu, Suplementy diety składające się głównie z żelaza, Suplementy diety
składające się głównie z wapnia, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone
głównie z witamin, Suplementy diety w płynie, Suplementy
diety zawierające olej lniany, Suplementy diety zawierające
siemię lniane, Suplementy diety zawierające propolis, Suplementy diety zawierające białko, Suplementy diety zawierające
drożdże, Suplementy diety zawierające glukozę, Suplementy
diety zawierające enzymy, Suplementy diety zawierające lecytynę, Suplementy diety zawierające węgiel aktywny, Suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, Suplementy
diety ze sproszkowanymi jagodami acai, Suplementy diety
ze sproszkowanym białkiem, Zdrowotne suplementy diety
sporządzone głównie z minerałów, Tabletki witaminowe, Tabletki wspomagające odchudzanie, Tran, Tran w kroplach, Tran
z wątroby dorsza w kapsułkach, Witaminy i preparaty witaminowe, Uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych, Suplementy ziołowe w płynie, Suplementy żywnościowe, Suplementy ziołowe, Suplementy witaminowe w postaci
plastrów, Suplementy wzmacniające zawierające preparaty
parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, Suplementy mineralne do żywności, Suplementy
odżywcze składające się głównie z magnezu, Suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, Suplementy odżywcze
składające się głównie z żelaza, Suplementy prebiotyczne, Żelki witaminowe, Ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowe suplementy
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych.
527438
(220) 2021 04 08
ZABAWKOWA4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zabawkowa4 miejsce gdzie zaczyna się zabawa

(210)
(731)

(531)

26.13.01, 26.01.05, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.15
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z grami, zabawkami oraz akcesoriami do nich, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie zabawek, Usługi w zakresie
importu gier i zabawek oraz akcesoriów do nich, 41 Usługi
edukacyjne świadczone dla dzieci.
527440
(220) 2021 04 08
ZABAWKOWA4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)

(210)
(731)
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(540) ZABAWKOWA4
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z grami, zabawkami oraz akcesoriami do nich, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie zabawek, Usługi w zakresie
importu gier i zabawek oraz akcesoriów do nich, 41 Usługi
edukacyjne świadczone dla dzieci.
527449
(220) 2021 04 08
WROCŁAWSKA AKADEMIA KULINARNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kuchnia MARCHÉ Mówią, że najsmaczniejsza!

(210)
(731)

(531) 10.03.04, 24.17.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi świadczone przez franczyzodawcę,
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu
o umowę franczyzy, Usługi świadczone lub związane z obsługą i franczyzą restauracji i innych przedsiębiorstw lub punktów obsługi związanych z dostarczaniem żywności i napojów,
43 Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach
i barach, Przygotowywanie posiłków i napojów, Restauracje
oferujące dania na wynos, Serwowanie jedzenia i napojów,
Usługi restauracyjne, w tym świadczone przez Internet, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, Obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, 45 Licencjonowanie koncepcji franczyzowych, jako usługi prawne.
527451
(220) 2021 04 13
ASSIDUUS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A AMBASADA ZDROWIA

(210)
(731)

(531) 24.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi przetwarzania danych w dziedzinie
opieki zdrowotnej, Usługi administrowania działalności gospodarczej w dziedzinie opieki zdrowotnej, Opracowywanie
statystyk w zakresie korzystania z opieki zdrowotnej, Negocjowanie umów z podmiotami opłacającymi usługi w zakresie opieki zdrowotnej, Reklama, Reklama banerowa, Reklama
korespondencyjna, Reklama radiowa, Reklama zewnętrzna,
Reklama bezpośredniej odpowiedzi, Reklama i marketing,
Bezpośrednia reklama pocztowa, Reklama w czasopismach,
Reklama za pośrednictwem telefonu, Reklama na bilbordach
elektronicznych, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Reklama i usługi reklamowe, Reklama za pośrednictwem
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marketingu bezpośredniego, Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Reklama poprzez wszystkie publiczne
środki komunikacji, Reklama online poprzez komputerowe
sieci komunikacyjne, Reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci
komunikacyjnej, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 36 Prywatne ubezpieczenia zdrowotne, Usługi ubezpieczenia zdrowotnego
związane z kierowcami autokarów, Ubezpieczenie zdrowotne,
Usługi ubezpieczenia zdrowotnego związane z pilotami autokarowymi, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo
ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń na życie, Pośrednictwo w usługach doradczych w zakresie ubezpieczeń, Pośrednictwo w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych wypadków, 41 Usługi edukacyjne w sektorze opieki zdrowotnej,
Organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, 44 Udzielanie informacji zdrowotnej, Usługi w zakresie
zorganizowanej opieki zdrowotnej, Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi informacyjne w zakresie opieki
zdrowotnej, Świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej,
Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne],
Udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki
zdrowotnej, Usługi opieki zdrowotnej oferowane za pośrednictwem sieci zakontraktowanych jednostek służby zdrowia,
Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(210) 527455
(220) 2021 04 08
(731) Diamond Quest Limited, Road Town, VG
(540) (znak słowny)
(540) CYO
(510), (511) 34 Cygarnice, Papierośnice, Cygarniczki, Filtry
do papierosów, Cygaretki, Zapalniczki dla palaczy, Papierosy,
Papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, Tytoń (pojemniki na - ).
527465
(220) 2021 04 13
IZEN LABS SOSNOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zielona
(540) (znak słowny)
(540) VITTO
(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)

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

527498
(220) 2021 04 13
TAZBIR MARTA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
KLINIKA TAZBIR MEDYCYNA ESTETYCZNA

(531) 24.09.02, 24.09.10, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 44 Badania medyczne, Kliniki medyczne, Informacja medyczna, Konsultacje medyczne, Poradnictwo medyczne, Pomoc medyczna, Usługi medyczne, Opieka pielęgniarska
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(Medyczna -), Medyczne badania osób, Usługi opieki medycznej, Usługi oceny medycznej, Usługi informacji medycznej,
Udzielanie informacji medycznej, Usługi pomocy medycznej,
Świadczenie pomocy medycznej, Organizowanie leczenia
medycznego, Usługi poradnictwa medycznego, Zapewnianie
leczenia medycznego, Prowadzenie placówek medycznych,
Świadczenie usług medycznych, Wykonywanie badań medycznych, Usługi klinik medycznych, Usługi klinik zdrowia [medyczne], Opieka medyczna i zdrowotna, Usługi udostępniania
placówek medycznych, Pomoc medyczna w nagłych wypadkach, Usługi w zakresie analiz medycznych, Usługi w zakresie
leczenia medycznego, Doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel
medyczny, Usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej,
Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], Usługi klinik
medycznych i opieki zdrowotnej, Badania medyczne w celach
diagnostycznych lub leczenia, Usługi medyczne w zakresie
oceny stanu zdrowia, Analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, Usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi analiz medycznych związanych
z leczeniem osób, Usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, Usługi medyczne w zakresie
leczenia chorób ciała ludzkiego, Opieka medyczna i analizy
związane z leczeniem pacjenta, Usługi medyczne do celów
diagnostyki chorób ciała człowieka, Usługi opieki medycznej
świadczone przez kliniki i szpitale, Usługi badań medycznych
związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, Chirurgia
plastyczna, Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi
klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej.
(210) 527499
(220) 2021 04 13
(731) DURDA ALBERT HAPPY ENERGY, Wólka Szczecka
(540) (znak słowny)
(540) Happy Energy
(510), (511) 9 Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii
elektrycznej z energii słonecznej, 11 Pompy ciepła, Pompy
ciepła do przetwarzania energii, 37 Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach
niemieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych.
527500
(220) 2021 04 14
KAFARSKI ROBERT, WYCICHOWSKI MIKOŁAJ,
WYCICHOWSKI MICHAŁ NUTURA SPÓŁKA CYWILNA,
Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nutura
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 Masło z orzechów, Masło z orzechów nerkowca, Chipsy bananowe, Orzechy blanszowane, Orzechy jadalne,
Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy łuskane, Oleje i tłuszcze jadalne, Oleje i tłuszcze, Daktyle, Migdały przetworzone,
Migdały, przetworzone, Pasta z orzechów laskowych, Pasty
na bazie orzechów, Pasty przyrządzone z orzechów, Pasty
do smarowania składające się z orzechów laskowych, 30 Pasta
sezamowa, Pasty czekoladowe do smarowania zawierające
orzechy, Pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, Kremy czekoladowe, Kremy czekoladowe do smarowania.
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527527
(220) 2021 04 12
KACPRZAK MARIUSZ, Łódź
(znak słowno-graficzny)
UltraBran
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suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, syropy do celów
farmaceutycznych, zioła lecznicze.
527587
(220) 2021 04 15
IZEN LABS SOSNOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zielona
(540) (znak słowny)
(540) SUKARI
(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)

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 5 Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Suplementy diety dla ludzi, Białkowe suplementy diety, Dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, Dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Mineralne suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Preparaty witaminowe, Ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, Ekstrakty ziołowe do celów medycznych, Suplementy diety zawierające białko, Suplementy diety zwierające
drożdże, Suplementy zawierające enzymy, Suplementy diety
zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające kazeinę,
Suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, Suplementy
diety zawierające lecytynę, Suplementy diety zawierające
mleczko pszczele, Suplementy diety zawierające olej lniany,
Suplementy diety zawierające propolis, Suplementy diety
zawierające pyłek kwiatowy, Suplementy diety zawierające
siemię lniane, Tran, Zioła lecznicze.
(210)
(731)
(540)
(540)

527590
(220) 2021 04 13
M&P PAVLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Marki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOŚĆ PREMIUM QUALITY VODKA

(210)
(731)

527529
(220) 2021 04 12
KACPRZAK MARIUSZ, Łódź
(znak słowno-graficzny)
OncoLife
(531) 27.05.01
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Suplementy diety dla ludzi, Białkowe suplementy diety, Dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, Dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Mineralne suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Preparaty witaminowe, Ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, Ekstrakty ziołowe do celów medycznych, Suplementy diety zawierające białko, Suplementy diety zawierające
drożdże, Suplementy zawierające enzymy, Suplementy diety
zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające kazeinę,
Suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, Suplementy
diety zawierające lecytynę, Suplementy diety zawierające
mleczko pszczele, Suplementy diety zawierające olej lniany,
Suplementy diety zawierające propolis, Suplementy diety
zawierające pyłek kwiatowy, Suplementy diety zawierające
siemię lniane, Tran, Zioła lecznicze.
527583
(220) 2021 04 15
IZEN LABS SOSNOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zielona
(540) (znak słowny)
(540) HOSTE
(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,
(210)
(731)

527594
(220) 2021 04 15
ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stary Staw
(540) (znak słowny)
(540) K2 MONTA
(510), (511) 3 Środki odświeżające powietrze [zapachowe],
Środki zapachowe do samochodów, 5 Dezodoranty do samochodów, Samochodowe odświeżacze powietrza.
(210)
(731)

527598
(220) 2021 04 15
KAILEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Kailean
(510), (511) 9 Oprogramowanie dla nauczycieli, Edukacyjne
aplikacje komputerowe, Edukacyjne aplikacje mobilne, Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Interaktywne oprogramowanie
komputerowe, Interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Programy komputerowe i aplikacje
szkoleniowe dla nauczycieli, Programy komputerowe i aplikacje do doskonalenia zawodowego nauczycieli, Oprogramowanie edukacyjne dla nauczycieli, 16 Książki edukacyjne,
Drukowane materiały edukacyjne, Podręczniki edukacyjne,
Publikacje edukacyjne, Materiały edukacyjne dla nauczycieli,
Publikacje edukacyjne dla nauczycieli, Materiały szkoleniowe
(210)
(731)

72

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

dla nauczycieli, 41 Akredytacja usług edukacyjnych, Szkolenia nauczycieli, Usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, Usługi
edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, Edukacja dorosłych, Udzielanie informacji i przygotowywanie raportów
o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, Edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, Edukacyjne usługi doradcze,
Usługi doradztwa edukacyjnego, Usługi edukacyjne, Usługi
edukacyjne dla dorosłych dotyczące prawa, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zarządzania, Usługi edukacyjne
i szkoleniowe, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły,
Usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Zapewnianie kursów szkolenia ustawicznego, Kursy szkoleniowe dla
nauczycieli, Kursy doskonalenia zawodowego nauczycieli.
(210)
(731)
(540)
(540)

527606
(220) 2021 04 15
PLEBANIAK TOMASZ DOMINIUM, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
THAI BALI FOOD

i sprzęt sportowy, Domki dla lalek, Domki do zabawy, Meble
zabawkowe, 35 Sprzedaż hurtowa oraz detaliczna stacjonarna oraz on-line odzieży, nakryć głowy, butów, akcesoriów
odzieżowych, toreb, waliz, gier, zabawek, parasoli, ubranek
dla lalek i maskotek.
527619
(220) 2021 04 16
IT DESK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FireCheck
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.01.03
(510), (511) 9 Oprogramowanie zabezpieczające, Oprogramowanie zabezpieczające strony internetowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

27.05.01, 29.01.13, 08.07.05, 08.07.07, 08.07.17, 08.07.25,
05.03.13, 05.03.15, 11.01.06
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Katering, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Usługi barowe, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia
i napojów], Informacja o usługach restauracyjnych, Kafeterie
[bufety], Lodziarnie, Organizowanie posiłków w hotelach,
Pizzerie, Herbaciarnie, Puby, Przygotowywanie posiłków
i napojów, Serwowanie jedzenia, Restauracje, Restauracje
samoobsługowe, Usługi restauracyjne, Restauracje z grillem,
Rezerwacja stolików w restauracjach, Stołówki, Udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi degustacji
win (dostarczanie napojów), Usługi koktajlbarów, Usługi kateringowe w zakresie bufetów firmowych, Usługi mobilnych
restauracji, Usługi w zakresie bankietów.
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527624
(220) 2021 04 16
FIRKOWSKI PATRYK, Świdnik
(znak słowno-graficzny)
ZŁOTKA.PL

(531)

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

527609
(220) 2021 04 15
MK Limited, Valletta, MT
(znak słowno-graficzny)
endo.

(531) 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze
oraz wyposażenie edukacyjne, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych, Książki, Materiały drukowane, 18 Parasole i parasolki, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 24 Koce, Bielizna pościelowa,
25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia
i nakryć głowy, 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Akcesoria dla lalek, Artykuły do zabawy dla dzieci, Huśtawki,
Lalki, Maskotki, Misie pluszowe, Namioty do zabawy, Pacynki,
Ubranka dla pluszowych misiów, Ubranka dla lalek, Artykuły

(531) 29.01.13, 27.05.01, 25.07.01, 17.02.17
(510), (511) 14 Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria,
Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie
[biżuteria], Złote bransoletki, Złote kolczyki, Złote łańcuszki,
Złote łańcuszki kwadratowe, Złote naszyjniki, Złote nici [biżuteria].
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

527626
(220) 2021 04 16
BILSKI SEBASTIAN, Bydgoszcz
(znak słowno-graficzny)
hipoteka direct

26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 36 Usługi bankowe, Usługi finansowe, Doradztwo finansowe, Usługi pośrednictwa finansowego, Finansowe usługi bankowe, Pośrednictwo związane z kredytami,
Doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi,
Informacje finansowe, Badania finansowe, Opracowania finansowe, Porównania finansowe ofert bankowych, Usługi finansowe w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe świadczone za pośrednictwem sieci komputerowej lub Internetu,
Usługi informacji finansowej dostarczane za pośrednictwem
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dostępu do komputerowej bazy danych, Bankowość hipoteczna, Usługi kredytowe, Konsultacje kredytowe, Doradztwo kredytowe, Biura kredytowe, Organizowanie kredytów
hipotecznych, Pośrednictwo w umowach kredytowych,
Usługi doradcze dotyczące kredytów, Pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, Usługi brokerskie w zakresie
kredytów, Udzielanie informacji dotyczących kredytów hipotecznych, Organizowanie finansów na kredyty hipoteczne,
Usługi w zakresie informacji kredytowej, Doradztwo związane ze zwiększaniem kredytów hipotecznych, Pośrednictwo
w zakresie komercyjnych kredytów hipotecznych, Usługi
w zakresie doradztwa kredytowego, Ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredytowych, 41 Usługi edukacyjne w zakresie bankowości, Usługi edukacyjne w zakresie
kredytów.
(210)
(731)
(540)
(540)

527631
(220) 2021 04 16
SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(znak słowno-graficzny)
FIT KING DELICIOUS

(531) 01.01.03, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 Batony energetyzujące stanowiące zamienniki
posiłków zawierające dodatki odżywcze, Suplementy diety,
Białkowe suplementy diety, Suplementy diety zawierające białko, Suplementy diety składające się z aminokwasów,
Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość,
Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Dodatki dietetyczne, Dietetyczne dodatki
do żywności, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Mieszanki
do picia będące suplementami diety, Lecznicze napoje mineralne, Koktajle białkowe, Dodatki odżywcze, Uzupełniające dodatki do żywności zwłaszcza dla sportowców, głównie składające się z protein, węglowodanów, hydrolizatów,
substancji witalizujących, witamin, substancji mineralnych,
wyżej wymienione towary także w postaci proszków, granulatów, tabletek, kapsułek, past, batonów i w postaci płynnej
do celów niemedycznych, Suplementy odżywcze na bazie
białkowej i węglowodanowej, Suplementy żywnościowe
dla sportowców, składające się głównie z protein, 30 Batony
zbożowe i energetyczne, Pasty czekoladowe, Kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, Ciastka, Chrupiące
ciastka z kremem (Profiterole), Ciastka zbożowe do spożycia
przez ludzi, Artykuły spożywcze ze słodzika do słodzenia
deserów, Aromaty z owoców [inne niż olejki eteryczne],
Batoniki z nadzieniem czekoladowym, Batoniki owsiane, Batoniki muesli, Batoniki, Bułki, Ciasta, Ciasta z kremem, Cukry,
naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty
pszczele, Dania na bazie ryżu, Dodatki smakowe w postaci
zagęszczonych sosów, Gotowe sosy, Herbatniki, Koncentraty
warzywne stosowane jako przyprawy, Napoje zawierające
czekoladę, Nielecznicze słodycze do zastosowania jako część
diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, 32 Napoje zawierające
witaminy, Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje dla sportowców, Napoje energetyzujące, Napoje izotoniczne, Napoje proteinowe, Napoje energetyzujące zawierające kofeinę,
Niegazowane napoje bezalkoholowe, Napoje wzbogacone
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substancjami odżywczymi, Napoje na bazie orzechów i soi,
Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje dla sportowców zawierające elektrolity, 35 Usługi handlu detalicznego
i hurtowego w zakresie batonów energetyzujących stanowiących zamienniki posiłków zawierających dodatki odżywcze, batonów proteinowych wzbogaconych o składniki
odżywcze do celów leczniczych i profilaktycznych, suplementów diety, białkowych suplementów diety, suplementów diety zawierających białko, suplementów diety składające się z aminokwasów, suplementów diety poprawiające
kondycję i wytrzymałość, Odżywczych suplementów diety,
suplementów diety dla sportowców, dodatków dietetycznych, preparatów białkowych, preparatów proteinowych,
substancji odżywczych na bazie białkowej i węglowodanowej, mleka i produktów mlecznych, ekstraktów do żywności
dla sportowców, składających się głównie z protein, artykułów spożywczych i uzupełniających dodatków do żywności
zwłaszcza dla sportowców, głównie składających się z protein, Węglowodanów, hydrolizatów, substancji witalizujących,
witamin, substancji mineralnych, Wyżej wymienione towary
także w postaci proszków, granulatów, tabletek, kapsułek,
past, batonów i w postaci płynnej do celów niemedycznych,
Batonów zbożowych i energetycznych, past czekoladowych,
kremów na bazie kakao w postaci past do smarowania, ciast,
artykułów spożywczych ze słodzika do słodzenia deserów,
aromatów z owoców [inne niż olejki eteryczne], Batoników
z nadzieniem czekoladowym, bułek, ciast, naturalnych słodzików, polew cukierniczych, produktów pszczelich, dodatków smakowych w postaci zagęszczonych sosów, gotowych
sosów, herbatników, koncentratów warzywnych stosowanych jako przyprawy, Napoi zawierających czekoladę, nieleczniczych słodyczy do zastosowania jako część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, przekąsek sporządzonych
z produktów zbożowych, Napojów energetycznych, napojów izotonicznych, napojów z soków owocowych, nektarów
owocowych, napoi zawierające witaminy, napoi owocowych
niealkoholowych, napoi dla sportowców, napoi energetyzujących, napoi izotonicznych, napoi proteinowych, napoi
energetyzujących zawierających kofeinę, Niegazowanych
napoi bezalkoholowych, napoi wzbogaconych substancjami odżywczymi, napoi na bazie orzechów i soi, napoi na bazie owoców lub warzyw, napoi dla sportowców zawierające
elektrolity, W tym za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa powyższych towarów, Reklama,
Reklama radiowa, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Promocja sprzedaży powyższych towarów i świadczonych usług.
527635
(220) 2021 04 16
BIO-LIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AzotoPower
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 05.03.13, 05.03.15, 29.01.12
(510), (511) 1 Nawozy sztuczne i naturalne, Środki wzmacniające dla roślin, Preparaty i środki pomocnicze dla rolnictwa i ogrodnictwa zawarte w tej klasie, 5 Herbicydy, Pestycydy, Insektycydy, Fungicydy, Środki ochrony roślin zawarte
w tej klasie.
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527636
(220) 2021 04 16
BIO-LIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RhizoPower

(210)
(731)

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Nawozy sztuczne i naturalne, Środki wzmacniające dla roślin, Preparaty i środki pomocnicze dla rolnictwa i ogrodnictwa zawarte w tej klasie, 5 Herbicydy, Pestycydy, Insektycydy, Fungicydy, Środki ochrony roślin zawarte
w tej klasie.
527637
(220) 2021 04 16
BIO-LIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PrzymrozekSOS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Nawozy sztuczne i naturalne, Środki wzmacniające dla roślin, Preparaty i środki pomocnicze dla rolnictwa i ogrodnictwa zawarte w tej klasie, 5 Herbicydy, Pestycydy, Insektycydy, Fungicydy, Środki ochrony roślin zawarte
w tej klasie.
(210)
(731)
(540)
(540)

527639
(220) 2021 04 16
FIJAŁKOWSKA ANNA ANDRO, Koluszki
(znak słowno-graficzny)
ANDRO

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 19 Beton, Beton ogniotrwały, Beton zbrojony, Beton syntetyczny, Podłogi betonowe, Betonowe rury,
Pachołki betonowe, Płyty betonowe, Słupy betonowe, Pokrycia betonowe, Bloczki betonowe, Betonowe przewody,
Panele betonowe, Belki betonowe, Beton na pomniki, Beton do odlewania, Rzeźby z betonu, Masa betonowa prefabrykowana, Betonowe materiały budowlane, Betonowe
elementy brukowe, Kamienie brukowe betonowe, Kostki
brukowe betonowe, Betonowe ściany oporowe, Zaprawa
betonowa wyważana, Betonowe elementy budowlane,
Beton gotowy do użycia, Tablice wykonane z betonu, Budowlane elementy z betonu, Szalunki niemetalowe do betonu, Formy (Niemetalowe -) do betonu, Tabliczki nagrobne
z betonu, Wykończenia betonowe z fakturą, Gotowe betonowe elementy budowlane, Wymieszany beton wylewany
na miejscu, Kruszywa wykorzystywane do przygotowywania betonu, Drogowe bariery ochronne z betonu, Materiały
tkane (Niemetalowe-) do betonu, Niemetalowe materiały
tkane do betonu, Betonowe płyty do nawierzchni drogowych, Ściany betonowe do celów budowlanych, Kratki burzowe [drenażowe konstrukcje betonowe], Kanały odwad-

Nr ZT21/2021

niające [drenażowe konstrukcje betonowe], Wyroby dekoracyjne z odlewów betonowych, Beton samopoziomujący
do użytku w budownictwie, Piasek do użytku w przygotowywaniu betonu, Materiały kruszywowe do stosowania
w betonie, Tablice nagrobne z kamienia, betonu lub marmuru, Bloki wykonane z betonu do ochrony wybrzeża,
Beton przemysłowy do użytku w pracach w zakresie inżynierii lądowej, Budowlane materiały betonowe umacniane
tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, Dzieła sztuki
wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skał,
gliny, minerałów i betonu, Asfalt, Asfalt drogowy, Asfalt
mastyksowy, Asfaltowe (Nawierzchnie -), Asfaltowany filc,
Asfaltowe powłoki dachowe, Asfalt, smoła i bitumy, Asfalt
[do celów budowlanych], Nawierzchnie z mieszanin asfaltowych, Asfaltowe mieszanki do łatania, Smoła, pak, bitumy
i asfalt, Szczeliwa asfaltowe na bazie smoły, Szczeliwa asfaltowe na bazie bitumu, Materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne z paku, smoły, bitumu lub asfaltu, Mieszanki
asfaltowe do wypełniania ubytków na bazie smoły [materiały budowlane], Mastyki/masy uszczelniające dachowe
na bazie asfaltu, Asfalt do użytku w pracach dekarskich,
37 Betonowanie, Wyrównywanie betonu, Kruszenie betonu, Powlekanie betonu, Pompowanie betonu, Sprężanie
betonu, Uszczelnianie betonu, Renowacja betonu, Naprawy betonu, Wynajem betoniarek, Usługi poziomowania
betonu, Usługi spulchniania betonu, Naprawy elementów
betonowych, Instalacja betonowych systemów formujących, Montaż deskowania do betonowania, Montaż szalunku do betonowania, Wynajem sprzętu do betonowania,
Wynajem maszyn do pompowania betonu, Budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez wylewanie betonu, Budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez
kładzenie betonu, Budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez formowanie betonu, Asfaltowanie, Usługi
doradcze w zakresie asfaltowania, Zamiatanie dróg, Rozbieranie dróg, Budowa dróg, Konserwacja dróg, Uszczelnianie
dróg, Znakowanie poziome dróg, Budowa fundamentów
dróg, Budowanie dróg kolejowych, Budowa dróg na zamówienie, Budowa podkładów pod drogi, Układanie nawierzchni drogowych, Wynajem sprzętu do oczyszczania
dróg, Wynajem maszyn do robót drogowych, Sprzątanie
dróg dojazdowych na budowy, Naprawa i konserwacja
sprzętu do budowy dróg, Naprawa i konserwacja maszyn
do budowy dróg, Smarowanie pojazdów drogowych, Naprawa pojazdów w ramach usług pomocy drogowej, Usługi budowlane, Doradztwo budowlane, Doradztwo z zakresu budowy dróg i mostów, Doradztwo i projektowanie
budowlane, Sprzątanie budynków [wewnętrzne], Usługi
pralnicze, Sprzątanie przestrzeni publicznych, Zamiatanie chodników, Grabienie liści, Usługi utrzymania zieleni,
Usługowa deratyzacja, dezynsekcja i dezynfekcja, Mycie
okien, Czyszczenie budynków [powierzchni zewnętrznej],
Wynajem maszyn do czyszczenia ulic, Sprzątanie ulic, Pielęgnacja i czyszczenie basenów, Odśnieżanie, Usługi bytowe
(sprzątanie), Sprzątanie terenów utwardzonych, Sprzątanie
terenów zielonych w tym koszenie, Zbiórka śmieci, Koszenie terenów zielonych, Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników.
527641
(220) 2021 04 16
LAGUNA FABRYKA OKUĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT21/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) domus

(531) 27.05.02
(510), (511) 6 Części zamków z metalu, Czopy metalowe,
Drobne wyroby metalowe, Drzwi i okna metalowe, Rolki,
prowadnice do drzwi przesuwnych, Drzwiowe ościeżnice metalowe, Drzwiowe futryny metalowe, Drzwi zwijane, metalowe, Drzwi wahadłowe metalowe, Urządzenia
do otwierania drzwi nieelektryczne, Izolacyjne, metalowe
panele okładzinowe do ścian, Klamki do drzwi metalowe,
Klamki metalowe do okien, Klamry metalowe, Kółka samonastawne do mebli metalowe, Kółka samonastawne
metalowe, Kształtowniki metalowe, Łączniki metalowe
do okien skrzynkowych, Listwy profilowe metalowe dla
budownictwa, Listwy metalowe, Listwy, cokoły przypodłogowe metalowe, Materiały konstrukcyjne metalowe,
Metalowe czopy zawiasowe, Metalowe czopy korbowe,
Metalowe drobne wyroby, Metalowe drzwi przesuwne,
Metalowe drzwi składane, Metalowe elementy drzwi,
Metalowe elementy do hamowania drzwi, Metalowe
elementy fasadowe, Metalowe elementy umożliwiające
popychanie drzwi, Metalowe elementy usztywniające
i wzmacniające konstrukcję, Metalowe gałki do szuflad,
Metalowe kątowniki stalowe, Metalowe konstrukcje, Metalowe łączniki gwintowane, Metalowe kulkowe kołki
zabezpieczające, Metalowe mechanizmy zamykające,
Metalowe obramowania do szuflad, Metalowe obramowania drzwi, Metalowe obramowania okien, Metalowe
odbojniki drzwiowe, Metalowe oczka zawiasowe, Metalowe okucia zabezpieczające do drzwi, Metalowe okucia
do drzwi, Metalowe okucia stolarskie, Metalowe pierścienie gwintowane, Metalowe paski osadcze, Metalowe
płytki ochronne przy zamku drzwi, Metalowe podziałki
[przegrody], Metalowe poręcze, Metalowe pręty gwintowane, Metalowe prefabrykaty konstrukcyjne, Metalowe profile, Metalowe prowadnice ślizgowe, Metalowe
prowadnice do ram okiennych, Metalowe prowadnice
do szuflad, Metalowe przegrody do półek [inne niż części
mebli], Metalowe ramy do drzwi, Metalowe ślizgi do mebli, Metalowe słupki do balustrad, Metalowe śruby mocujące, Metalowe uchwyty do otwierania drzwi, Metalowe
uchwyty do poręczy, Metalowe urządzenia mocujące
[przytwierdzające], Metalowe uszczelki do drzwi, Metalowe urządzenia zamykające do drzwi, Metalowe uszczelnienia okien i drzwi (taśmy), Metalowe wkręty do drewna,
Metalowe wkręty dociskowe, Metalowe wsporniki naciągające, Nakrętki, sworznie i zamknięcia, z metalu, Okucia
meblowe z metalu, Okucia metalowe, Okucia metalowe
do mebli, Okucia metalowe do okien, Profile metalowe,
Prowadnice metalowe, Profile z metalu na drzwi, Szyny
metalowe, Uchwyty z metalu, Zamki i klucze, z metalu,
Zawiasy metalowe, Zawiasy drzwiowe metalowe, Metalowe zawiasy do drzwi i okien, Zawiasy metalowe sprężynowe, 19 Boazeria niemetalowa, Drzwi drewniane, Drzwi
niemetalowe, Drzwi przesuwne, niemetalowe, Drzwi
wahadłowe niemetalowe, Drzwi wewnętrzne, niemetalowe, Drzwi wykonane z drewna do budynków, Drzwi
wykonane z plastiku do budynków, Drzwiowe ościeżnice
niemetalowe, Drzwiowe płyty niemetalowe, Elementy
konstrukcyjne z drewna, Elementy konstrukcji z drewna,
Elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, Futryny do drzwi (nie z metalu), Futryny drzwiowe drewnia-
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ne, Futryny drzwiowe niemetalowe, Futryny niemetalowe
do szklanych drzwi, Ganki niemetalowe, do budownictwa, Harmonijkowe drzwi niemetalowe, Listwy dekoracyjne niemetalowe, Listwy niemetalowe, Listwy budowlane
niemetalowe, Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony
okienne, Niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne,
Niemetalowe ościeżnice do drzwi, Niemetalowe ościeżnice do okien, Niemetalowe osłony okienne, Obudowy
drzwiowe niemetalowe, Obramowania drewniane, Obicia drzwi niemetalowe, Obudowy kominków, Okiennice
drewniane, Okiennice niemetalowe, Płyty drewniane,
Płyty pilśniowe drewniane, Płyty pilśniowe twarde, Poręcze z materiałów niemetalowych, Profile drewniane,
Profile niemetalowe dla budownictwa, Progi niemetalowe, 20 Biurka i stoły, Blaty [części mebli], Blaty kuchenne,
Blaty na szafki, Biurka, Dekoracyjne listwy wykończeniowe
z tworzywa sztucznego do mebli, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do zastosowania wraz z osprzętem
okiennym, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli robionych
na wymiar, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzyw sztucznych
stosowane wraz z osprzętem drzwiowym, Dekoracyjne
panele drewniane [meble], Dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do mebli, Drzwi do szaf, Drzwi do szafek, Drzwi przesuwne do szaf, Drzwi do mebli, Elementy
mebli segmentowych, niemetalowe [meble], Elementy
łączące do mebli niemetalowe, Elementy meblowe, Elementy metalowe mebli segmentowych [meble], Elementy mocujące do mebli, niemetalowe, Elementy mocujące
do półek, niemetalowe, Elementy mocujące z tworzywa
sztucznego, Elementy naroży na meble [nakładki ochronne], nie z metalu, Elementy wnętrza szaf, Elementy wykończeniowe szuflad, niemetalowe, Fronty szuflad, Fronty
do szaf i szafek, Gwoździe mocujące, niemetalowe, Gałki do drzwi, niemetalowe, Gałki do frontów meblowych,
niemetalowe, Gałki drewniane, Gałki drzwiowe z tworzyw
sztucznych, Gałki, pokrętła [zamknięcia], nie z metalu, Haczyki na ubrania, Haczyki na ubrania, niemetalowe, Haki
niemetalowe do mebli, Haki zapadkowe, niemetalowe,
Klamki do drzwi niemetalowe, Komody [meble], Konsole
[meble], Konstrukcje drewniane łóżka, Konstrukcje półek,
nie z metalu [meble], Kołki rozporowe, niemetalowe, Kredensy, toaletki, komody, Krzesła stołowe, Krzesła robocze,
Łączniki gwintowe, niemetalowe, Ławy [meble], Łóżka,
Meble, Meble modułowe [kombinowane], Meble na miarę
(do zabudowy), Meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, Meble kuchenne na wymiar, Meble ogrodowe, Mechanizmy niemetalowe, nieelektryczne do podnoszenia
drzwi, Mechanizmy niemetalowe, nieelektryczne do zamykania drzwi, Mechanizmy niemetalowe, nieelektryczne
do zamykania okien, Mechanizmy niemetalowe, nieelektryczne do otwierania drzwi, Meblowe półki, Niemetalowe elementy złączne, Niemetalowe okucia mebli, Okucia
do drzwi [niemetalowe], Niemetalowy osprzęt do drzwi,
bram i okien, Osprzęt niemetalowy do mebli, Osprzęt niemetalowy do szafek, Panele drewniane do mebli, Panele
meblowe, Półki [meble], Prowadnice do szuflad [okucia
meblowe], Prowadnice do szuflad niemetalowe, Pręty regałowe do półek [niemetalowe], Pręty do półek [meble],
Prowadnice niemetalowe do drzwi przesuwnych, Ramy,
Regały, Regały [meble], Stoliki, Stoły, Blaty stołów, Szafki,
Systemy półkowe [regały], Szafki [części zestawu], Szafy,
Wsporniki do mebli niemetalowe, Zaczepy do drzwi, niemetalowe, Złącza do mebli.
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527642
(220) 2021 04 16
JELONEK-KUPISZ ALEKSANDRA, Rajec Poduchowny
(znak słowno-graficzny)
MODULIO

(531) 27.05.25
(510), (511) 43 Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów
stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów.
(210)
(731)
(540)
(540)

527643
(220) 2021 04 16
ZWIĄZEK DUŻYCH RODZIN TRZY PLUS, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ZWIĄZEK DUŻYCH RODZIN Trzy Plus

(531) 29.01.01, 27.05.01, 02.07.12, 02.07.23
(510), (511) 16 Druki, Periodyki, Broszury, Ulotki, skrypty,
Książki, Śpiewniki, materiały i wydawnictwa naukowe, Kubki
na ołówki, Pióra i długopisy, Usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, Kredki do kolorowania, Papierowe materiały
dydaktyczne, Drukowane materiały dydaktyczne, Materiały
szkoleniowe i instruktażowe, Podręczniki edukacyjne, Czasopisma [periodyki], Drukowane foldery informacyjne, Artykuły biurowe, Papier, Afisze, plakaty, Artykuły do pisania
i stemplowania, Bloczki do pisania, Bloki do pisania, Fotografie, Kalendarze, Organizery do użytku biurowego, Pocztówki,
Teczki na dokumenty, Zakładki, 35 Reklama, Prowadzenie
kampanii reklamowych i promocyjnych, 41 Usługi w zakresie
edukacji, nauczania, nauczania korespondencyjnego, informacji o edukacji, Przedszkola, Szkoły, Szkoły z internatem,
Działalność sportowa i kulturalna, Organizowanie obozów,
obozów sportowych, kolonii, Wyższe uczelnie [edukacja],
Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie konkursów, Organizowanie konferencji, Prowadzenie kursów, Organizowanie kursów korespondencyjnych, Organizowanie
kursów szkoleniowych, Organizowanie kursów instruktażowych, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
Publikowanie książek, Organizowanie koncertów, Organizowanie imprez plenerowych, Organizowanie spektakli rozrywkowych, Organizowanie, produkcja i wystawianie spektakli teatralnych, Organizowanie przemarszów.
(210)
(731)
(540)
(540)

527644
(220) 2021 04 16
VOINAROVSKYI ARTEM, Łazy
(znak słowno-graficzny)
OIO

(531) 27.05.01, 26.03.01, 26.03.23
(510), (511) 12 Deskorolki elektryczne, Hulajnogi (pojazdy),
Gokarty, Rowery elektryczne, Elektryczne rowery składane.

Nr ZT21/2021

527651
(220) 2021 04 17
POLSKO-WŁOSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
MONDO-CALZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COMODO technical socks
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Skarpetki.
527652
(220) 2021 04 17
SARNOWSKI JAROSŁAW BISTRO FOOD&MUSIC,
Nienałty-Szymany
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wWeku DANIE RZEMIEŚLNICZE Z LOKALNYCH
PRODUKTÓW

(210)
(731)

(531) 05.03.06, 02.09.14, 26.01.04, 27.05.01
(510), (511) 29 Gotowe dania warzywne, Gotowe dania
z mięsa, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, Przetwory owocowe [dżemy], Przetwory do zup jarzynowych,
Zupy z makaronem, Zupy, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne.
527656
(220) 2021 04 17
NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWY ŚWIAT 24

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 27.07.11, 01.05.04
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Agendy, Arkusze informacyjne, Broszury, Broszury drukowane, Broszury z programem,
Czasopisma branżowe, Czasopisma o tematyce ogólnej,
Czasopisma [periodyki], Czasopisma z plakatami, Dodatki
do gazet w postaci czasopism, Drukowane arkusze informacyjne, Drukowane foldery informacyjne, Drukowane
karty informacyjne, Drukowane komunikaty prasowe, Drukowane raporty z badań, Drukowane ulotki informacyjne,
Drukowane wykresy, Dzienniki, Gazety, Gazety codzienne,
Karty informacyjne, Komunikaty prasowe [materiały drukowane], Okładki czasopism, Periodyki, Periodyki [czasopisma],
Periodyki drukowane, Publikacje drukowane, Publikacje
periodyczne drukowane, Ulotki drukowane, Ulotki, 35 Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego
i mediów, Elektroniczne publikowanie druków w celach
reklamowych, Ogłoszenia drobne, Publikacja treści reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych online,
Tworzenie reportaży reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych, Udostępnianie online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzą-
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cych handel online w Internecie, Usługi reklamowe w celu
zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii
społecznych, Usługi reklamy prasowej, Usługi zarządzania
społecznością online, Usługi przeglądu prasy, Badania opinii publicznej, Przeprowadzanie badań opinii publicznej,
Kompilacja informacji w komputerowych bazach danych,
Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, Udostępnianie
powierzchni reklamowej, Wynajem powierzchni reklamowej
na stronach internetowych, Wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, 38 Agencje informacyjne,
Telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe),
Udostępnianie online elektronicznych tablic informacyjnych
w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami
komputerów, Usługi agencji prasowej [komunikacja], Usługi
agencji prasowych, Usługi elektronicznej agencji prasowej,
41 Edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż
do celów reklamowych, Elektroniczna publikacja tekstów
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej,
Konsultacje edytorskie, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Multimedialne wydania magazynów, Multimedialne
wydania gazet, Multimedialne wydania czasopism, Pisanie
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie
tekstów [innych niż teksty reklamowe], Publikacja czasopism,
Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikacja gazet elektronicznych online, Publikacja materiałów
dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu,
Publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, Publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowania broszur,
Publikowanie, Publikowanie arkuszy informacyjnych, Publikowanie czasopism, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie
czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie druków w formie
elektronicznej w Internecie, Publikowanie druków, również
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych,
Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie gazety
dla klientów w Internecie, Publikowanie gazet, periodyków,
katalogów i broszur, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, Publikowanie książek i recenzji, Publikowanie książek, magazynów,
almanachów i czasopism, Publikowanie tekstów, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej,
innych niż do celów reklamowych, Redagowanie tekstów
pisanych, Redagowanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe, Sprawozdania wiadomości, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Udostępnianie elektronicznych publikacji
on-line, Udostępnianie on-line czasopism o tematyce ogólnej
nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], Udostępnianie publikacji elektronicznych,
Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie z globalnej
sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być
przeglądane, Udzielanie informacji związanych z publikowaniem, Usługi agencji w zakresie sprzedaży wiadomości
dla branży nadawczej, Usługi agencji w zakresie sprzedaży
reportaży do kilku stacji, Usługi dziennikarskie, Usługi doradcze w zakresie publikowania, Usługi konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, Usługi konsultacyjne związane
z publikowaniem tekstów pisanych, Usługi pisania tekstów,
Usługi pisania tekstów na potrzeby niereklamowe, Usługi
reporterskie, Usługi w zakresie publikowania online, Usługi
wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych,
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innych niż teksty reklamowe, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, Usługi wydawnicze
w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie,
Usługi wydawnicze, z wyjątkiem prac drukarskich, Usługi
wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, Wydawanie biuletynów, Wydawanie czasopism,
Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism i książek w postaci
elektronicznej, Dostarczanie informacji na temat aktywności
kulturalnych, Dostarczanie informacji dotyczących książek,
Fotoreportaże, Informacje dotyczące działalności kulturalnej, Informacje o rekreacji, Przeprowadzanie wywiadów
ze współczesnymi osobistościami w celach rozrywkowych,
Przygotowywanie tekstów do publikacji, Świadczenie usług
rozrywkowych za pośrednictwem publikacji, Udostępnianie
obrazów online nie do pobrania, Udostępnianie online recenzji książek, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach
rozrywkowych lub kulturalnych, Publikowanie dokumentów,
Wydawanie prospektów, Wydawanie katalogów, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub
kulturalnych, Usługi publikacji, Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej,
Usługi w zakresie publikacji biuletynów.
527658
(220) 2021 04 18
FP NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PANORAMA PARK&RESORT
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów,
Usługi w zakresie: organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowaniu
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych
do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, Analizy kosztów,
Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów mających zastosowanie w budownictwie do budowy domów jak również
gotowych konstrukcji obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary w wyspecjalizowanym sklepie i/lub hurtowni lub
przez Internet oraz wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub używając środków telekomunikacji, Usługi
w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Usługi agencji
importowo-eksportowych, Pomoc w zakresie działalności
gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw
na zasadach franchisingu, Usługi reklamowe dla architektów,
36 Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi
finansowe, monetarne i bankowe, Usługi w zakresie wycen,
Opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów,
Usługi w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem
przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków,
lokali i powierzchni użytkowej, Analizy rynku nieruchomości,

78

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Analizy finansowe, Pośrednictwo finansowe, Usługi finansowe, Obrót nieruchomościami na rynku wtórnym, Sprzedaż
obiektów i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, Usługi
w zakresie doradztwa ekonomiczno-finansowego w zakresie budownictwa, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi instalacyjne, czyszczenie,
naprawy i konserwacja, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Usługi w zakresie: budownictwa oraz prowadzenia
działalności developerskiej w dziedzinie budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usług remontowych, usług wykończeniowych, usług instalacyjnych,
naprawy obiektów budowlanych, restauracji budynków,
konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowania lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych wraz
z infrastrukturą, budowania obiektów kubaturowych, roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne, Wykonywanie dróg,
mostów i nawierzchni, Prace budowlano-wykończeniowe
w zakresie wystroju wnętrz, 42 Usługi projektowania, Usługi
w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie
projektowania, Projektowanie architektoniczne, Projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Profesjonalne
doradztwo w zakresie architektury, Doradztwo w zakresie
projektów architektonicznych i budowlanych, Doradztwo
w dziedzinie projektowania architektonicznego, Architektura, Projektowanie instalacji budowlanych, infrastruktury,
dróg dojazdowych i placów, Projektowanie ogólnobudowlane, Projektowanie i dekoracja wnętrz, Projektowanie
wstępne uwzględniające studia krajoznawcze i historyczne w zakresie budownictwa i architektury, Wzornictwo
przemysłowe, Usługi w zakresie doradztwa technicznego
w zakresie budownictwa, Obsługa inżynierska kontraktów
budowlanych, Ekspertyzy inżynieryjne, geologiczne i urbanistyczne, Doradztwo budowlane, Inwentaryzacja i projektowanie warunków wstępnych budowli.
527659
(220) 2021 04 18
FP NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FABRYKA PRZESTRZENI

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów,
Usługi w zakresie: organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowaniu
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych
do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, Analizy kosztów,
Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów mających zastosowanie w budownictwie do budowy domów jak również
gotowych konstrukcji obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary w wyspecjalizowanym sklepie i/lub hurtowni lub
przez Internet oraz wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub używając środków telekomunikacji, Usługi
w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Usługi agencji
importowo-eksportowych, Pomoc w zakresie działalności
gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw
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na zasadach franchisingu, Usługi reklamowe dla architektów,
36 Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi
finansowe, monetarne i bankowe, Usługi w zakresie wycen,
Opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów,
Usługi w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem
przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków,
lokali i powierzchni użytkowej, Analizy rynku nieruchomości,
Analizy finansowe, Pośrednictwo finansowe, Usługi finansowe, Obrót nieruchomościami na rynku wtórnym, Sprzedaż
obiektów i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, Usługi
w zakresie doradztwa ekonomiczno-finansowego w zakresie budownictwa, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi instalacyjne, czyszczenie,
naprawy i konserwacja, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Usługi w zakresie: budownictwa oraz prowadzenia
działalności developerskiej w dziedzinie budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usług remontowych, usług wykończeniowych, usług instalacyjnych,
naprawy obiektów budowlanych, restauracji budynków,
konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowania lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych wraz
z infrastrukturą, budowania obiektów kubaturowych, roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne, Wykonywanie dróg,
mostów i nawierzchni, Prace budowlano-wykończeniowe
w zakresie wystroju wnętrz, 42 Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie
projektowania, Projektowanie architektoniczne, Projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Profesjonalne doradztwo w zakresie architektury, Doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, Doradztwo w dziedzinie projektowania architektonicznego, Architektura,
Projektowanie instalacji budowlanych, infrastruktury, dróg
dojazdowych i placów, Projektowanie ogólnobudowlane,
Projektowanie i dekoracja wnętrz, Projektowanie wstępne
uwzględniające studia krajoznawcze i historyczne w zakresie budownictwa i architektury, Wzornictwo przemysłowe,
Usługi w zakresie doradztwa technicznego w zakresie budownictwa, Obsługa inżynierska kontraktów budowlanych,
Ekspertyzy inżynieryjne, geologiczne i urbanistyczne, Doradztwo budowlane, Inwentaryzacja i projektowanie warunków wstępnych budowli.
(210) 527668
(220) 2021 04 15
(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, SI
(540) (znak słowny)
(540) AMLESSANEO
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

527670
(220) 2021 04 19
BIEŃKOWSKI PRZEMYSŁAW P.H. MPSALE, Białystok
(znak słowno-graficzny)
KABAL SPORT
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(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 27 Materiały do pokrywania podłóg i sztuczne
materiały do pokrywania gruntu, Pokrycia ścian i sufitów,
28 Artykuły i sprzęt sportowy, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek.

wa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Wycena
nieruchomości, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych
[nieruchomości], 43 Biura [agencje] zakwaterowanie [hotele,
pensjonaty], Wakacje (organizowanie obozów -) [zakwaterowanie], Rezerwacje miejsc w hotelach.

527689
(220) 2021 04 19
SB INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SYRENKA FESTIVAL
(510), (511) 16 Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu,
modele architektoniczne, Jednorazowe produkty papierowe, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne z papieru, Materiały
i środki dla artystów i do dekoracji, Papier i karton, 25 Części
odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie,
Odzież, 32 Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów,
Napoje bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie, Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeźwiające, 41 Publikowanie,
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia, Usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Tłumaczenia językowe.

(210)
(731)

(210)
(731)

(210) 527693
(220) 2021 04 19
(731) IMAGE POWER SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Image Power
(510), (511) 9 Oprogramowanie gier, Programy gier komputerowych do pobierania, Nagrane oprogramowanie gier
komputerowych, Gry wideo [gry komputerowe] w formie
programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Programy komputerowe do gier wideo i gier komputerowych, Programy gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie], 41 Usługi gier
online, Udostępnianie gier komputerowych on-line, Udostępnianie gier za pośrednictwem systemów komputerowych, Udostępnianie w trybie on-line informacji związanych
z grami komputerowymi, Organizowanie i prowadzenie zawodów dla osób grających w gry wideo i dla osób grających
w gry komputerowe, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z grami komputerowymi, Publikacje on-line, mianowicie czasopisma on-line zawierające informacje i wiadomości
w dziedzinie gier komputerowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

527694
(220) 2021 04 15
LINKNER DAMIAN, Omule
(znak słowno-graficzny)
HOME LINK

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.01
(510), (511) 36 Agencje nieruchomoścl, Nieruchomości
(administrowanie -), Nieruchomości (agencje pośrednictwa
w handlu -), Nieruchomości (dzierżawa -), Wycena finanso-

527735
(220) 2021 04 19
PMSK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F odfreelancera.pl

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 Agencje pośrednictwa pracy, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga,
38 Komunikacja za pośrednictwem blogów online, Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali.
527750
(220) 2021 04 20
FANCY HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kuźnica Kaszewska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FANCY HOME
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.04.18
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi nabywania nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Inwestowanie w nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące
nieruchomości.
(210)
(731)
(540)
(540)

527752
(220) 2021 04 19
SAJ-JANKOWSKA MAGDALENA SAJBAZAR, Tarnów
(znak słowno-graficzny)
Sajbazar

(531) 27.05.01
(510), (511) 26 Elastyczne opaski do włosów, Spinki do włosów, Spinki do kręcenia włosów, Spinki [wsuwki] do włosów,
Wsuwki [spinki do włosów], Spinki [klamerki] do włosów,
Spinki zatrzaskowe [akcesoria do włosów), Spinki-szczęki [akcesoria do włosów], Spinki do szali niemające charakteru biżuterii, Wsuwki do włosów, Szpilki do włosów, Klamry
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do włosów, Wstążki do włosów, Gumki do włosów, Chusty
do włosów, Frotki do włosów, Przepaski do włosów, Wsuwki
do włosów, Wałki do włosów, Gumka do związywania włosów, Dekoracyjne akcesoria do włosów, Elastyczne wstążki
do włosów, Sprężynki do włosów [akcesoria do włosów], Kokardy do włosów, Szpilki do kręcenia włosów, Wsuwki
do kręcenia włosów, Szpilki do ozdabiania włosów, Szpilki
do układania włosów, Sprężynki [akcesoria do włosów],
Piankowe wałki do włosów, Papiloty spiralne do włosów,
Ozdoby do włosów w postaci opasek do zawijania włosów,
Szpilki i wsuwki do włosów, Kokardy papierowe [ozdoby
do włosów], Wstążeczki papierowe [ozdoby do włosów],
Gąbki do upinania włosów w kok, Ozdoby do włosów w formie grzebieni, Wsuwki do układania włosów w fale, Włókna
do użytku jako zamienniki włosów, Gumki do kucyków
i wstążki do włosów, Ozdoby do włosów [nie z metali szlachetnych], Nakrycia głowy dla panny młodej w postaci
ozdobnych grzebieni do włosów, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów: magnesy, magnesy na lodówkę, magnesy na lodówki, magnesy dekoracyjne, magnesy dekoracyjne na lodówki, chowane
breloki, chowane breloki do kluczy, breloki do kluczy ze skóry, breloki do kluczy z imitacji skóry, breloki do kluczy [kółka
do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], breloczki do kluczy, breloczki do kluczy [ozdoby], breloczki metalowe do kluczy, breloczki skórzane do kluczy, breloczki
do kluczy powlekane metalami szlachetnymi, wisiorki
do kluczy jako 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], zakładki, zakładki do książek, zakładki
do stron, zakładki do książek, nie z metali szlachetnych, zakładki do książek z metali szlachetnych, zakładki i klipsy
do znakowania stron, zakładki papierowe do książek, skórzane zakładki do książek, zakładki indeksujące do dokumentów, zakładki samoprzylepne, pudelka ceramiczne, ceramiczne skarbonki, tabliczki ceramiczne, naczynia ceramiczne, kubki ceramiczne, rondle ceramiczne, rzeźby ceramiczne, ceramiczne statuetki, figurki ceramiczne, włókna bawełny, włókna ceramiczne tekstylne, włókna tekstylne, tekstylne włókna ciągłe, włókna bawełny [linters], nietkane włókna
tekstylne, tekstylne włókna syntetyczne, tekstylia z nieprzetworzonych włókien, nici z włókna szklanego, guziki, ozdobne guziki, guziki ozdobne, guziki do odzieży, guziki do koszul, guziki ozdobne [plakietki] do odzieży, sznurki do odzieży, sznurki do ozdabiania, sznurki skręcane do odzieży, okulary przeciwsłoneczne, modne okulary przeciwsłoneczne,
etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary
przeciwsłoneczne, szkła przeciwsłoneczne nakładane
na okulary, okulary, okulary ochronne, modne okulary, etui
na okulary, oprawki do okularów, okulary dla dzieci, woreczki na okulary, futerały na okulary, futerały na okulary słoneczne, etui na okulary słoneczne, etui na okulary dziecięce, kolczyki, kolczyki pozłacane, złote kolebki, srebrne kolczyki,
kolczyki-koła, kolczyki wiszące, kolczyki do piercingu, kolczyki do uszu, kolczyki z metali szlachetnych, kolczyki powlekane srebrem, klipsy jubilerskie przekształcające kolczyki
w klipsy, złote bransoletki, bransoletki pozłacane, bransoletki [biżuteria], srebrne bransoletki, bransoletki przyjaźni,
bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], bransoletki na kostkę,
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bransoletki powlekane srebrem, bransoletki z koralików,
bransoletki z metali szlachetnych, bransoletki z drewnianych koralików, jubilerskie łańcuszki kord na bransoletki, rozciągliwe bransoletki metalowe do zegarków, bransoletki
z tkaniny haftowanej [biżuteria], bransoletki z haftowanej
tkaniny [biżuteria], łańcuszki z metali szlachetnych na bransoletki, bransoletki z tworzyw sztucznych będące wyrobami
jubilerskimi, elastyczne opaski z drutu do noszenia jako
bransoletki, bransoletki z gumy lub silikonu ze wzorem lub
z napisem, naszyjniki, naszyjniki [biżuteria], srebrne naszyjniki, złote naszyjniki, pozłacane naszyjniki, naszyjniki „śliniaki”,
naszyjniki [wyroby jubilerskie], naszyjniki powlekane srebrem, zapięcia do naszyjników, zawieszki do naszyjników,
naszyjniki z metali szlachetnych, jubilerskie łańcuszki kord
na naszyjniki, łańcuszki z metali szlachetnych na naszyjniki,
bransolety, bransolety obręcze, bransolety do zegarków, zawieszki do bransoletek, bransolety i zegarki połączone, zawieszki do bransoletek [biżuteria] z metali pospolitych, biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, biżuteria damska,
biżuteria diamentowa, biżuteria dla dzieci, biżuteria do kapeluszy, biżuteria do noszenia na głowie, biżuteria do obuwia, biżuteria emaliowana, biżuteria fantazyjna, biżuteria
na ciało, biżuteria osobista, biżuteria platerowana metalami
szlachetnymi, biżuteria platynowa, biżuteria szlachetna, biżuteria sztuczna, biżuteria w postaci koralików, biżuteria,
w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych,
biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, biżuteria wykonana z metali szlachetnych, biżuteria wykonana z platerowanych metali szlachetnych, biżuteria wytworzona z brązu, biżuteria wytworzona z metali
szlachetnych, biżuteria z diamentami, biżuteria z emalii cloisonné, biżuteria z emalii komórkowej, biżuteria z kamieniami szlachetnymi, biżuteria z kości słoniowej, biżuteria
z kryształu, biżuteria z metali nieszlachetnych, biżuteria
z metali szlachetnych, biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria ze srebra wysokiej próby, biżuteria ze stopów cyny
z ołowiem, biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna biżuteria], biżuteria ze szkła sztrasowego, biżuteria ze złota, biżuteria ze złotem, broszki [biżuteria], broszki ozdobne [biżuteria],
broszki pokryte złotem [biżuteria], części i akcesoria do biżuterii, łańcuszki jubilerskie, łańcuszki kord [biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, łańcuszki kord wykonane z metali szlachetnych, łańcuszki na klejnoty, łańcuszki pozłacane,
łańcuszki z metali szlachetnych do noszenia na kostce, łańcuszki z metali szlachetnych, łańcuszki [biżuteria], łańcuszki
do krawatów wykonane z metali szlachetnych, obrączki
ślubne, medaliony, pierścienie jako ozdoby, pierścionki, pierścionki [biżuteria], pierścionki [biżuteria] wykonane z metali
nieszlachetny cli, pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych, pierścionki powlekane metalami szlachetnymi, pierścionki powlekane srebrem, pierścionki pozłacane, pierścionki symbolizujące przyjaźń, pierścionki w całości z drogich kamieni, pierścionki jako wyroby jubilerskie, pierścionki
zaręczynowe, pierścionki złote, wisiorki, wisiorki biżuteryjne,
wyroby jubilerskie wykonane z kryształu pokrywanego metalami szlachetnymi, wyroby jubilerskie wykonane z metali
szlachetnych, wyroby jubilerskie wykonane z tworzyw
sztucznych, wyroby jubilerskie wykonane ze stopów metali
szlachetnych, wyroby jubilerskie z kamieniami ozdobnymi,
wyroby jubilerskie z kamieniami szlachetnymi, wyroby jubilerskie z metali nieszlachetnych, wyroby jubilerskie z metali
półszlachetnych, wyroby jubilerskie z perłami, wyroby jubilerskie ze szkła, zegarki, zegarki kieszonkowe, zegarki eleganckie, zegarki damskie, zegarki elektryczne, zegarki pozła-
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cane, srebrne zegarki, platynowe zegarki, zegary i zegarki,
zegarki na łańcuszku, zegarki na rękę, etui na zegarki, pudełka na zegarki, woreczki na zegarki, łańcuszki do zegarków, paski do zegarków, portfele, portmonetki, portfele skórzane, torebki, portmonetki i portfele, małe portmonetki, portmonetki
wielofunkcyjne, portmonetki skórzane, portfele na karty,
portfele na kostkę, portfele na nadgarstek, bigle do portmonetek, paski do portmonetek, portfele na karty kredytowe,
torby i portfele skórzane, etui na karty [portfele], portfele
z metali szlachetnych, portfele na karty wizytowe, portmonetki jako wyroby ze skóry, portmonetki z metali szlachetnych,
portmonetki z siatki oczkowej, portfele do przypinania na pasku, skórzane portfele na karty kredytowe, portfele nie z metali szlachetnych, portfele z przegródkami na karty, etui na karty
kredytowe jako portfele, portmonetki do noszenia na nadgarstku, portmonetki niewykonane z metali szlachetnych,
portmonetki nie z metali szlachetnych, portfele wraz z etui
na karty, portfele damskie nie z metali szlachetnych, etui
na wizytówki w postaci portfeli, portmonetki na drobne z metali szlachetnych, portmonetki na monety nie z metali szlachetnych, etui na karty kredytowe wykonane ze skóry, etui
na karty kredytowe z imitacji skóry, etui na karty [wyroby skórzane], etui na klucze, etui na klucze wykonane ze skóry, etui
na klucze z imitacji skóry, etui na wizytówki, etui z imitacji skóry, kopertówki, kopertówki [małe torebki], kosmetyczki, kosmetyczki bez wyposażenia, kosmetyczki niewyposażone,
małe torebki kopertówki, małe plecaki, niewielkie torby podróżne, plecaki, plecaki [małe], plecaki sportowe, plecaki turystyczne, plecaki uczniowskie, płócienne torby na zakupy, podręczne torby do samolotu, teczki, skórzane torby na zakupy,
skórzane torebki, skórzane pasy na ramię, torby, torby do pracy, torby na książki, torby na nuty, torby na ramię, torby
na ubrania, torby na piesze wycieczki, torby na wyjazdy weekendowe, torby na zakupy, torby podróżne, torby przenośne,
torebki, torebki damskie, torebki do noszenia przy pasku, torebki do przewieszania przez ramię, torebki do ręki, torebki
męskie, torebki wieczorowe, torebki typu hobo, paski naramienne, paski, paski tekstylne, paski [odzież], pasy ciążowe
[odzież], paski skórzane [odzież], paski z materiału, paski do butów, paski materiałowe [odzież], pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], pasy do wyszczuplania talii, krótkie luźne kurtki
do pasa, pasy przez ramię do odzieży, paski wykonane z imitacji skóry, kapelusze, kapelusze plażowe, szkielety kapeluszy,
kapelusze przeciwsłoneczne, modne kapelusze, kapelusze fedora, toczki [kapelusze], kapelusze przeciwdeszczowe, małe
kapelusze, kapelusze słomkowe, kapelusze papierowe [odzież],
kapelusze w kształcie dzwonka [cloche], kapelusze wędkarskie
typu bucket hat, czapki wełniane, czapki bejsbolówki, czapki
baseballowe, czapki dziane, daszki czapek, czapki [nakrycia
głowy], skórzane nakrycia głowy, czepki damskie [nakrycia głowy], czapki jako nakrycia głowy, daszki jako nakrycia głowy,
nakrycia głowy dla dzieci, daszki przeciwsłoneczne [nakrycia
głowy], bielizna, bielizna nocna, bielizna osobista, gorsety [bielizna], body [bielizna], bielizna damska, damska bielizna, bielizna jednorazowa, bielizna ciążowa, halki [bielizna], długa bielizna, bielizna termoaktywna, bielizna funkcjonalna, gorsety
[bielizna damska], suspensorium [bielizna osobista], bielizna
[część garderoby], bielizna dla kobiet, ciążowa bielizna nocna,
bokserki damskie [bielizna], bielizna dla niemowląt, bielizna
dla mężczyzn, bielizna wchłaniająca pot, męska bielizna jednoczęściowa, bielizna osobista [część garderoby], bielizna osobista z dzianiny, bielizna wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], bielizna damska typu body, wstawki do bielizny [części
odzieży], połączenie koszulki z majtkami [bielizna damska],
jednoczęściowa bielizna damska [body połączone z rajstopami], ciepła bielizna [z długim rękawem i długimi nogawkami],
podomki, podomki [szlafroki], biustonosze, biustonosze bez
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ramiączek, biustonosze samonośne, ramiączka do biustonoszy, biustonosze miękkie, nieusztywniane, opaski na biust
[odzież], biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, biustonosze dla karmiących matek, skarpetki, skarpety sportowe,
skarpety termoaktywne, skarpetki sportowe, skarpetki przeciwpotne, skarpetki wełniane, skarpetki męskie, skarpetki antypoślizgowe, skarpety do spania, skarpety do kostek, skarpety
bez stopy, skarpety do jogi, podwiązki do skarpetek, skarpetki
wchłaniające pot, skarpetki z palcami, podwiązki, podwiązki
ślubne, rajstopy, wełniane rajstopy, rajstopy sportowe, rajstopy
bez pięt, wstawki do rajstop [części odzieży], rajstopy do tańca
i gimnastyki [wyroby pończosznicze], elastyczne opaski
do włosów, spinki do włosów, spinki do kręcenia włosów, spinki [wsuwki] do włosów, wsuwki [spinki do włosów], spinki [klamerki] do włosów, spinki zatrzaskowe [akcesoria do włosów],
spinki-szczęki [akcesoria do włosów], spinki do szali niemające
charakteru biżuterii, wsuwki do włosów, szpilki do włosów,
klamry do włosów, wstążki do włosów, gumki do włosów, chusty do włosów, frotki do włosów, przepaski do włosów, wsuwki do włosów, wałki do włosów, gumka do związywania włosów, dekoracyjne akcesoria do włosów, elastyczne wstążki
do włosów, sprężynki do włosów [akcesoria do włosów], kokardy do włosów, szpilki do kręcenia włosów, wsuwki do kręcenia włosów, szpilki do ozdabiania włosów, szpilki do układania włosów, sprężynki [akcesoria do włosów], piankowe wałki
do włosów, papiloty spiralne do włosów, ozdoby do włosów
w postaci opasek do zawijania włosów, szpilki i wsuwki do włosów, kokardy papierowe [ozdoby do włosów], wstążeczki papierowe [ozdoby do włosów], gąbki do upinania włosów
w kok, ozdoby do włosów w formie grzebieni, wsuwki do układania włosów w fale, włókna do użytku jako zamienniki włosów, gumki do kucyków i wstążki do włosów, ozdoby do włosów [nie z metali szlachetnych], nakrycia głowy dla panny
młodej w postaci ozdobnych grzebieni do włosów.
(210)
(731)
(540)
(540)

527763
(220) 2021 04 20
WLP K. KUDEREWSKI SPÓŁKA JAWNA, Białystok
(znak słowno-graficzny)
enklawa CAFE CANTEEN BAR

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi barów i restauracji, Usługi kawiarni, Usługi świadczone przez bary bistro,
Stołówki, Usługi w zakresie jedzenia na wynos.
(210) 527765
(220) 2021 04 20
(731) DYMANOWSKI RAFAŁ RAFMAN, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) rebitalia
(510), (511) 3 Kosmetyki do włosów, Płyny do włosów, Płyny do pielęgnacji włosów, Płyny pielęgnacyjne do włosów,
Kosmetyczne płyny do włosów, Kremy do włosów, Lakiery
do włosów, Odżywki pielęgnacyjne do włosów, Nielecznicze płyny do włosów, Nielecznicze szampony do włosów,
Olejki do włosów, Płyny do układania włosów, Preparaty
do włosów, Preparaty kosmetyczne do włosów, Preparaty
kosmetyczne do włosów i skóry głowy, Preparaty odżyw-
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cze do włosów, Produkty do ochrony farbowanych włosów, Produkty do pielęgnacji farbowanych włosów, Serum
do pielęgnacji włosów, Serum do włosów, Środki do nawilżania włosów, Szampony z odżywką do włosów, Szampony
do włosów, Szampon do włosów, 5 Lecznicze płyny do włosów, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze
preparaty stymulujące porost włosów, Lecznicze preparaty
na porost włosów.
(210) 527773
(220) 2021 04 20
(731) GRYCZA-JANUSZEWSKA MAŁGORZATA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) SOLUMEN
(510), (511) 9 Urządzenia sterujące oświetleniem, Zintegrowane moduły oświetlenia LED, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Falowniki fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej, Moduły fotowoltaiczne, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej,
11 Architektoniczne oprawy do oświetlenia, Elektryczne instalacje oświetleniowe, Elektryczne oprawy oświetleniowe,
Elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej, Elementy
oświetleniowe, Instalacje oświetleniowe, Instalacje oświetleniowe z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], Lampy
do celów oświetleniowych, Lampy oświetleniowe, Latarnie
oświetleniowe, Lampy (urządzenia oświetleniowe), Luminescencyjne (lampy -) oświetleniowe, Oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, Oprawy oświetleniowe, Oprawy oświetleniowe LED, Osprzęt do oświetlenia, Osprzęt oświetleniowy,
Oświetlenie bezpieczeństwa zawierające czujnik na podczerwień, Oświetlenie bezpieczeństwa obsługiwane przez
fotokomórki, Oświetlenie bezpieczeństwa zawierające czujnik ruchu, Oświetlenie dekoracyjne, Oświetlenie bezpieczeństwa, Oświetlenie elektryczne, Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Oświetlenie nastrojowe LED, Oświetlenie ogrodowe, Oświetlenie solarne, Oświetlenie typu LED zewnętrzne
[ogrody, krajobrazy], Oświetlenie zewnętrzne, Oświetleniowe oprawy, Przemysłowe oprawy oświetleniowe, Reflektory
oświetleniowe, Reflektory do opraw oświetleniowych stosowanych na przestrzeniach wielkich, Transformatory oświetleniowe, Urządzenia i instalacje oświetleniowe, Urządzenia
oświetleniowe, Urządzenia oświetleniowe LED, Urządzenia oświetleniowe z ogniwami słonecznymi, Wyposażenie
oświetleniowe zewnętrzne, Wyposażenie oświetleniowe,
Żarówki oświetleniowe LED, Żarówki oświetleniowe, Zestawy oświetlenia LED do znaków podświetlanych, 35 Promowanie korzyści z energooszczędnych technologii oświetlenia
dla profesjonalistów w dziedzinie oświetlenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z oświetleniem, 37 Instalacja systemów
oświetleniowych, Instalacja urządzeń oświetleniowych,
Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych,
Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych.
(210) 527783
(220) 2021 04 20
(731) SZYMAŃSKI MARCIN, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) ZIOŁUN
(510), (511) 3 Bawełna do celów kosmetycznych, Kosmetyki,
Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kremy
kosmetyczne, Maski kosmetyczne, Mydła, Odżywki do wło-
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sów, Olejki do celów kosmetycznych, Płyny do pielęgnacji
włosów, Pomadki do ust, Preparaty do demakijażu, Preparaty
kosmetyczne do kąpieli.
527784
(220) 2021 04 20
SUARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poręba Spytkowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Medi Sleep
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.07.19
(510), (511) 20 Poduszki.
(210)
(731)
(540)
(540)

527786
(220) 2021 04 21
GARCZYŃSKI MACIEJ MPG INFO, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
WODNE POGOTOWIE SERWISOWE

(531)

26.01.12, 26.01.16, 26.01.18, 18.03.14, 18.04.02, 27.05.01,
27.05.05, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.13, 29.01.14
(510), (511) 37 Konserwacja i naprawa części i osprzętu łodzi, Przebudowa, renowacja i naprawa jachtów i łodzi.
527792
(220) 2021 04 21
POLSKIE MIĘSO I WĘDLINY ŁUKOSZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chybie
(540) (znak słowny)
(540) Ratatui z indykiem Łukosz TRUST 4 FOOD
(510), (511) 29 Jaja ptasie i produkty z jaj, Mięso i wyroby
mięsne, Nabiał i substytuty nabiału, Oleje i tłuszcze jadalne,
Przetworzone owady i larwy, Przetworzone owoce, grzyby,
warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Indyk, Świeży indyk, Produkty z indyka, Mrożony indyk,
Mięso z indyka, Indyk pieczony, Gotowany indyk, Gotowe
posiłki gotowane składające się głównie z indyka, Gotowe
posiłki składające się głównie z indyka, Części indyka, Pasty
mięsne (w tym pasztety, smalec), Pasztet mięsny, Pasztet warzywny, 30 Dania na bazie ryżu, Gotowe potrawy na bazie
ryżu, Gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, Przekąski
na bazie ryżu, Produkty żywnościowe z ryżu, Puddingi ryżowe, Pudding ryżowy, Ryż, Ugotowany ryż, Kasza bulgur,
(210)
(731)
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Kasza perłowa, Kuskus, Kasza gryczana, Kasza kukurydziana,
Kasza manna, Kuskus [kasza], Przetworzona kasza manna, Kasza perłowa [przetworzona].
527816
(220) 2021 04 19
STEP RECORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INtRUZ LOKALNY CHŁOPACZEK
(210)
(731)

(531)

26.04.14, 26.04.18, 02.01.01, 02.01.23, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.08
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

527824
(220) 2021 04 19
GIBAS TOMASZ, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
kogifi digital

27.05.01, 27.05.05, 26.01.06, 26.04.01, 26.04.09, 29.01.12,
26.11.01
(510), (511) 42 Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, administracja serwerów, administrowanie
prawami użytkowników w sieciach komputerowych, aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych, aktualizacja i projektowanie oprogramowania
komputerowego, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania
komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych, aktualizacja oprogramowania do systemów łączności, aktualizacja oprogramowania do smartfonów, aktualizacja stron głównych do sieci
komputerowych, aktualizowanie banków pamięci systemów
komputerowych, aktualizowanie stron internetowych, analiza i ocena dotycząca opracowywania produktów, badania
dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego, badania dotyczące programów komputerowych, badania dotyczące przetwarzania danych, badania dotyczące technologii, badania
i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, badania
i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
badania i opracowywanie projektów technicznych, badania,
opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, badania przemysłowe obiektów tech-
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nicznych, badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie wydajności systemów komputerowych, badania przy
użyciu analiz porównawczych w zakresie efektywności systemów komputerowych, badania techniczne dotyczące
komputerów, badania technologiczne dotyczące komputerów, badania w dziedzinie technologii informacyjnej, badanie w dziedzinie technologii przetwarzania danych, przetwarzania danych, dekodowanie danych, diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, diagnozowanie
błędów w oprogramowaniu komputerowym diagnozowanie problemów ze sprzętem komputerowym przy użyciu
oprogramowania, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, doradztwo i konsultacje
w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo specjalistyczne związane z programowaniem komputerowym, doradztwo techniczne
w zakresie produkcji, doradztwo techniczne w zakresie przetwarzania danych, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo techniczne związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne związane z używaniem sprzętu komputerowego, doradztwo związane z odzyskiwaniem danych
komputerowych, doradztwo w dziedzinie analizy systemów
komputerowych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
internetowego, doradztwo w dziedzinie integracji systemów
komputerowych, doradztwo w dziedzinie oprogramowania
zabezpieczającego, doradztwo w sprawach komputerów,
doradztwo w sprawach oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania stron głównych i stron
internetowych, doradztwo w zakresie projektowania i opracowywania oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo związane z aktualizacją oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z konserwacją oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z odzyskiwaniem
danych komputerowych, doradztwo związane z oprogramowaniem do systemów komunikacyjnych, doradztwo
związane z projektowaniem i opracowywaniem programów
komputerowych baz danych, doradztwo związane z tworzeniem stron głównych i stron internetowych, dostarczanie informacji i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej on-line z możliwością wyszukiwania, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, dostarczanie informacji
związanych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu
I oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji
związanych z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowania komputerowego, dostarczanie specjalistycznych
raportów w zakresie informatyki, edycja programów komputerowych, ekspertyzy w zakresie technologii, hosting aplikacji interaktywnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting
komputerowych baz danych, hosting mobilnych stron internetowych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, hosting
przestrzeni pamięciowej w Internecie, hosting serwerów,
hosting stron internetowych, hosting treści cyfrowych w Internecie, instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja i aktualizacja programów
do przetwarzania danych, instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, instalacja i utrzymanie programów komputerowych, instalacja,
konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania
komputerowego, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego dla systemów komputerowych,
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instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania
bazy danych, integracja systemów i sieci komputerowych,
inżynieria oprogramowania komputerowego, inżynieria
techniczna, kalibrowanie maszyn, kompilacja informacji
związanych z technologią informacyjną, kompilacja programów komputerowych, Kompilacja stron internetowych,
kompresja danych do elektronicznego przechowywania,
konfiguracja komputerowego oprogramowania sprzętowego, konfiguracja sieci komputerowych za pomocą oprogramowania, konfiguracja sprzętu komputerowego za pomocą
oprogramowania, konserwacja i aktualizacja, oprogramowania do systemów komunikacyjnych, konserwacja oprogramowania do systemów łączności, konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, konserwacja oprogramowania komputerowego, konsultacje w dziedzinie technologii informacyjnej, kontrola jakości w zakresie systemów komputerowych, kontrola maszyn i urządzeń przemysłowych,
konwersja danych elektronicznych, konwersja danych i pro-gramów komputerowych inna niż konwersja fizyczna, modyfikowanie programów komputerowych, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitoring systemów sieciowych, monitorowanie stanu maszyn,
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych
w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, naprawa oprogramowania
komputerowego, naukowe usługi programowania komputerów, ocena wydajności przetwarzania danych w oparciu
o test wzorcowy, odtwarzanie baz danych, odzyskiwanie
danych komputerowych, oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania informacjami, oferowanie tymczasowego korzystania
z niepobieralnego oprogramowania on-line do transmisji
informacji, oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania danymi,
opracowanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz danych, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, opracowywanie języków komputerowych, opracowywanie kodów komputerowych, opracowywanie metod
pomiarowych i testujących, opracowywanie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, opracowywanie
oprogramowania do magazynowania i przywoływania danych multimedialnych, opracowywanie oprogramowania
do przetwarzania sygnałów cyfrowych, opracowywanie
oprogramowania do bezpiecznych operacji w sieci, opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku
z systemami przełączającymi sterowanymi komputerowo,
opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku z programowalnymi sterownikami, opracowywanie oprogramowania sprzętowego, opracowywanie oprogramowania sterowników, opracowywanie oprogramowania do systemów łączności, opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych, opracowywanie oprogramowania
komputerowego na potrzeby projektowania wspomaganego komputerowo / produkowania wspomaganego komputerowo CAD/CAM, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie oprogramowania do modułów sterujących i systemów operacyjnych, opracowywanie podręczników technicznych, opracowywanie programów do przetwarzania danych, opracowywanie programów do przetwarzania danych na zamówienie
osób trzecich, opracowywanie programów komputerowych
zapisywanych na nośnikach danych oprogramowań przeznaczonych do wykorzystania w budownictwie i zautomatyzowanym wytwarzaniu CAD/CAM, opracowywanie, pro-
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jektowanie i aktualizacja stron głównych, opracowywanie
rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, opracowywanie sieci komputerowych, opracowywanie sprzętu
do przetwarzania sygnałów cyfrowych, opracowywanie
sprzętu komputerowego, opracowywanie systemów
do przesyłania danych, opracowywanie systemów do zarządzania energią i prądem, opracowywanie systemów komputerowych, opracowywanie systemów przetwarzania danych,
opracowywanie systemów przechowywania danych, opracowywanie technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych,
opracowywanie urządzeń diagnostycznych, opracowywanie zespołów zasilających, oprogramowanie jako usługa
SaaS, pisanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, pisanie na zamówienie programów komputerowych,
oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych,
pisanie programów do przetwarzania danych, planowanie
projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, planowanie
techniczne i doradztwo w dziedzinie lekkiego przemysłu
maszynowego, pomoc w zakresie technologii informacyjnej,
porady techniczne związane z działaniami mającymi na celu
oszczędzanie energii, porady techniczne związane z komputerami, powielanie oprogramowania komputerowego, prace
badawcze w dziedzinie nauki i przemysłu, zwłaszcza w zakresie e-commerce, prace badawczo - rozwojowe w zakresie
oprogramowania komputerowego, profesjonalne doradztwo dotyczące technologii, profesjonalne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, profesjonalne doradztwo w dziedzinie komputerów, profesjonalne usługi doradcze dotyczące komputerów, profesjonalne usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego związanego m.in.
z e-commerce, programowanie elektronicznych systemów
kontroli, programowanie komputerów w celu kontrolowania
przepływu danych pomiędzy kupującymi a dostawcami,
programowanie komputerów do drukowania kodów kreskowych, programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania, programowanie komputerów i konserwacja
programów komputerowych, programowanie komputerów
na potrzeby Internetu, programowanie komputerowe dla
osób trzecich, programowanie komputerowe dla branży e-commerce i usługowo-handlowej, programowanie komputerowe do przetwarzania danych, programowanie komputerowe w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania
danych, programowanie oprogramowania edukacyjnego,
programowanie oprogramowania do platform internetowych, programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, programowanie oprogramowania komputerowego
do odczytu, transmisji i organizowania danych, programowanie oprogramowania do platform handlu elektronicznego, programowanie oprogramowania komputerowego
do szacowania i obliczania danych, programowanie oprogramowania do zarządzania energią, programowanie oprogramowania do elektronicznego przetwarzania danych EDP,
programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, programowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, programowanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, programowanie oprogramowania do opracowywania
stron internetowych, programowanie oprogramowania
do importowania danych i zarządzania nimi, programowanie
oprogramowania do zarządzania zapasami, programowanie
oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie,
programowanie oprogramowania do celów badań rynkowych, programowanie oprogramowania do oceny zachowania klientów w sklepach on-line, programowanie oprogramowania do reklamy on-line, programowanie programów
do przetwarzania danych, programowanie programów za-
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bezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, programowanie spersonalizowanych stron internetowych, programowanie sprzętu do przetwarzania danych, programowanie sprzętu multimedialnego, Programowanie stron internetowych, projektowanie, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie baz danych,
projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron internetowych, projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, projektowanie i opracowywanie baz danych, projektowanie i opracowywanie
sieci, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
i sprzętu do wzmacniania i transmisji sygnału, projektowanie
i opracowywanie stron internetowych, projektowanie i opracowywanie nowych technologii na rzecz osób trzecich, projektowanie i opracowywanie stron głównych i stron internetowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego do logistyki, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania łańcuchem dostaw, projektowanie i opracowywanie aparatury
diagnostycznej, projektowanie i opracowywanie urządzeń
do bezprzewodowej transmisji danych, projektowanie
i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do szacowania i obliczania danych, projektowanie
i opracowywanie sieci dystrybucji energii, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do zarządzania energią,
projektowanie i opracowywanie programów komputerowych baz danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania sterowników, projektowanie i opracowywanie
urządzeń do przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do sterowania
procesami, projektowanie i opracowywanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do przetwarzania tekstów, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie systemów do wyprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do importowania danych i zarządzania nimi, projektowanie i opracowywanie sprzętu komputerowego dla
przemysłu wytwórczego, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania antywirusowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania do komunikacji natychmiastowej, projektowanie i planowanie techniczne sieci telekomunikacyjnych, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie
i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób
trzecich, projektowanie kodów komputerowych, projektowanie komponentów mechanicznych i mikromechanicznych, projektowanie komputerów, projektowanie komputerów i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej, projektowanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego,
projektowanie, opracowywanie i utrzymywanie Intranetu,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego do sterowania terminalami samoobsługowymi, projektowanie oprogramowa-
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nia komputerowego na zamówienie, projektowanie oprogramowania do urządzeń wbudowanych, projektowanie
płytek obwodów elektrycznych, projektowanie portali sieciowych, projektowanie sieci komputerowych na rzecz osób
trzecich, projektowanie stron domowych i stron internetowych, projektowanie systemów elektronicznych, projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania,
projektowanie systemów komunikacyjnych, projektowanie
systemów magazynowania danych, projektowanie systemów oprogramowania graficznego, projektowanie systemów pomiarowych, projektowanie wspomagane komputerowo dla procesów produkcyjnych, prowadzenie badań
i opracowywanie projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, Prowadzenie wycen ekspertów w zakresie przetwarzania danych, przechowywanie danych elektronicznych, przechowywanie danych
on-line, przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie
sprzętu komputerowego, przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie oprogramowania komputerowego, przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie komputerowych systemów informacyjnych, przygotowywanie raportów technicznych, rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem komputerowym - pomoc techniczna, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
rozwój sprzętu komputerowego, skomputeryzowane przechowywanie informacji biznesowych, sporządzanie raportów dotyczących komputerów, świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie oprogramowania komputerowego, świadczenie usług zabezpieczeń
w zakresie sieci komputerowych, dostępu do komputerów
i skomputeryzowanych transakcji, szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, testowanie komputerów, testowanie oprogramowania komputerowego, transfer danych dokumentowych z jednego formatu komputerowego na inny, tworzenie programów kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania
i związanej z nimi wizualizacji, udostępnianie oprogramowania w globalnej sieci komputerowej, udostępnianie pomocy
technicznej on-line dla użytkowników programów komputerowych, udostępnianie wirtualnych systemów komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, udostępnianie wyszukiwarek do uzyskiwania danych w globalnej sieci komputerowej, udostępnianie wyszukiwarek w celu uzyskiwania danych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, udzielanie
informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, udzielanie
informacji w dziedzinie opracowywania oprogramowania
komputerowego, udzielanie informacji w dziedzinie projektowania oprogramowania komputerowego, udzielanie informacji w zakresie technologii informacyjnej, udzielanie porad
technicznych związanych ze środkami oszczędności energii,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania do zarządzania bazami danych,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania do sieci i serwerów
komputerowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania online nie do pobrania do importowania
danych i zarządzania nimi, usługi aktualizacji programów
komputerowych, usługi badawczo-rozwojowe dotyczące
sprzętu komputerowego, usługi bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem
do sieci, usługi doradcze dotyczące analizy systemów komputerowych, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych stosujących różne środowiska oprogramowania, usługi
doradztwa technicznego związane z programowaniem
komputerowym, usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi SaaS, usługi inżynieryjne dotyczące tech-
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nologii przetwarzania danych, usługi kalibracji związane
z oprogramowaniem komputerowym, usługi konsultacyjne
dotyczące komputerów i informatyki, usługi pisania programów komputerowych, usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, usługi przechowywania danych elektronicznych i tworzenia kopii zapasowych danych, usługi przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych
elektronicznych, usługi studiów wykonalności w zakresie
oprogramowania komputerowego, usługi testowania obciążenia stron internetowych, usługi testowania użyteczności
witryn internetowych, wynajem oprogramowania komputerowego do odczytu strumienia danych, wynajem oprogramowania komputerowego do odczytywania bazy danych
z ofertami cenowymi, wypożyczanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, zapewnianie badań technicznych z zakresu programowania komputerowego, zapewnianie obsługi technicznej on-line dla użytkowników programów komputerowych, zarządzanie projektami w zakresie
technologii informacyjnych, zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich.

(540) Sdünnger

(210) 527833
(220) 2021 04 22
(731) RÓŻAŃSKI JACEK, Opole
(540) (znak słowny)
(540) Jana
(510), (511) 20 Meble.

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

527843
(220) 2021 04 20
GARDEN E-COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reda
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FROSK

Nr ZT21/2021

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 Stal, stal nierdzewna, stal węglowa, stal konstrukcyjna, wyroby ze stali, stal obręczowa, stopy stali, słupy
stalowe, konstrukcje stalowe, pręty stalowe, stal w zwojach,
stalowe materiały budowlane, blacha stalowa cienka, stal
w postaci zwojów, stal w postaci walcowanej, zawiesie z lin
stalowych, stal nierdzewna w postaci arkuszy, modułowe,
prefabrykowane, stalowe szkielety konstrukcji, napinacze
drut metalowe, zaciski do kabli metalowe, metalowe zaciski
do kabli (nieelektryczne), Metalowe opaski zaciskowe do kabli, Zaciski do rur i kabli, metalowe, 20 Zaciski kablowe z materiałów niemetalowych, mocowania, konektory i uchwyty
do kabli, niemetalowe, uchwyty [obejmy] do rur i kabli, niemetalowe, uchwyty [zaciski] z tworzyw sztucznych do kabli
lub rur, zaciski niemetalowe do kabli, zaciski do kabli niemetalowe, zaciski do kabli wykonane z tworzyw sztucznych.
527850
(220) 2021 04 20
SOWA SZYMON, Rybnik
(znak słowno-graficzny)
PoleComp

(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej.
(210)
(731)
(540)
(540)

527848
(220) 2021 04 20
SOWA SZYMON, Rybnik
(znak słowno-graficzny)
ConnLink

(531) 26.01.17, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 9 Maszty do anten bezprzewodowych, 19 Słupy
z materiałów niemetalowych, Słupy niemetalowe dla budownictwa, Słupy telegraficzne niemetalowe, Słupy z tworzyw sztucznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

527851
(220) 2021 04 20
SOWA SZYMON, Rybnik
(znak słowno-graficzny)
MaxCell

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 9 Instalacje szerokopasmowe, Kable światłowodowe, Kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń Informatycznych audio-video i telekomunikacji, 38 Transmisja
danych, Transmisja strumieniowa danych, Transmisja danych
przez wiązkę laserową, Transmisja danych drogą kablową.

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 Baterie akumulatorowe do mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych, Urządzenia do nieprzerywalnego nasilania elektrycznego [baterie], Baterie, Baterie litowo-jonowe, Zasilacze sieciowe [baterie], Baterie akumulatorowe
litowe, Baterie słoneczne do celów przemysłowych, Akumulatory elektryczne, Akumulatory alkaliczne, Akumulatory
zapłonowe, Akumulatory niklowo-kadmowe, Akumulatory
do projektorów, Urządzenia do ładowania akumulatorów,
Akumulatory typu push-on [wciskane], Zasilacze wysokonapięciowe, Zasilacze niskiego napięcia, Zasilacze Impulsowe
do wysokiej częstotliwości.

(210) 527849
(220) 2021 04 20
(731) SOWA SZYMON, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 527853
(220) 2021 04 20
(731) SOWA SZYMON, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) O opto

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 9 Kable światłowodowe, Optyczne urządzenia
komunikacyjne, Instalacje szerokopasmowe, Urządzenia
optyczne, wzmacniacze i korektory, Kable do przewodzenia
sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, Adaptery do łączenia urządzeń medialnych, Multipleksery telekomunikacyjne, Demultipleksery, 38 Transmisja
danych, Transmisja strumieniowa danych, Transmisja danych
przez wiązkę laserową, Transmisja danych drogą kablową.
527854
(220) 2021 04 22
GRUPA DROGOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 26.03.04, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe wyroby, materiały, elementy,
półfabrykaty i konstrukcje dla potrzeb budownictwa i inżynierii budowlanej, Materiały do budowy dróg (z metalu), 19 Niemetalowe wyroby, elementy i materiały dla
potrzeb budownictwa, Beton, Żelbet, Asfalt, Bitumy, Asfaltobeton, Betonowe płyty do nawierzchni drogowych,
Nawierzchnie drogowe, Nawierzchnie drogowe asfaltowe, Nawierzchnie drogowe z mieszanin asfaltowych,
Nawierzchnie drogowe mineralno-asfaltowe, Mieszanki
mineralno-asfaltowe, Mieszanki na bazie kruszyw i asfaltu lub bitumów na nawierzchnie drogowe, w tym również dodatkowo modyfikowane środkami chemicznymi,
Nawierzchnie drogowe na bazie smoły epoksydowej,
Nawierzchnie tłuczniowe, Kruszywa i surowce mineralne dla potrzeb budownictwa, zwłaszcza drogowego
i komunikacyjnego, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna:
metalowych wyrobów, materiałów, elementów, półfabrykatów i konstrukcji dla potrzeb budownictwa i inżynierii budowlanej, materiałów do budowy dróg (z metalu),
niemetalowych wyrobów, elementów i materiałów dla
potrzeb budownictwa, betonu, żelbetu, asfaltu, bitumy,
asfaltobetonu, betonowych płyt do nawierzchni drogowych, nawierzchni drogowych, nawierzchni drogowych
asfaltowych, nawierzchni drogowych z mieszanin asfaltowych, nawierzchni drogowych mineralno-asfaltowych,
mieszanek mineralno-asfaltowych, mieszanek na bazie
kruszyw i asfaltu lub bitumów na nawierzchnie drogowe, w tym również dodatkowo modyfikowanych środkami chemicznymi, nawierzchni drogowych na bazie
smoły epoksydowej, nawierzchni tłuczniowych, kruszywa i surowców mineralnych dla potrzeb budownictwa,
zwłaszcza drogowego i komunikacyjnego, Obsługa mar-
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ketingowa obrotu nieruchomościami, Usługi reklamowe
dotyczące nieruchomości, Reklamowanie nieruchomości,
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Usługi administracyjne w zakresie
kierowania na konsultacje do generalnych wykonawców
budowlanych, 36 Dzierżawa nieruchomości, Dzierżawa
nieruchomości posiadanych na własność, Obrót nieruchomościami, Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, Wynajem i zarządzanie nieruchomościami
własnymi lub dzierżawionymi, Usługi inwestycyjne, Obsługa inwestycyjna w zakresie nieruchomości, 37 Usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
Budownictwo ogólne, przemysłowe i specjalistyczne oraz
prace inżynieryjno-budowlane, montażowe, instalacyjne
i izolacyjne, wraz z makroniwelacją terenów, pracami hydrotechnicznymi i wykonawstwem kompletnej infrastruktury towarzyszącej budynkom i budowlom, Remonty budowlane, modernizacje, rozbudowy, renowacje, konserwacje i prace związane z utrzymaniem właściwego stanu
technicznego istniejących obiektów, zwłaszcza w zakresie
budownictwa i obiektów komunikacyjnych, w tym mostów i wiaduktów, autostrad i innych dróg, a także obiektów związanych z ochroną środowiska, w tym kanalizacji,
Prace rozbiórkowe istniejących obiektów, Nadzór budowlany, obsługa inwestycyjna, Roboty drogowe, Budowanie dróg, Budowanie jezdni, Budowanie ulic, Budowanie
rond, Budowanie parkingów, Budowanie utwardzanych
miejsc parkingowych, Budowanie autostrad, Budowanie
fundamentów dróg, Budowanie fundamentów, Usługi powierzchniowego utrwalania dróg, Remontowanie
dróg, Remontowanie jezdni, Remontowanie ulic, Remontowanie rond, Remontowanie parkingów, Remontowanie
utwardzanych miejsc parkingowych, Remontowanie autostrad, Remontowanie fundamentów dróg, Remontowanie fundamentów, Roboty sieciowe, Budowa i konserwacja rurociągów, Budowa sieci wodociągowych, Budowa
sieci ciepłociągowych, Budowa sieci kanalizacyjnych, Budowa sieci gazociągowych, Remonty rurociągów, Remonty sieci wodociągowych, Remonty sieci ciepłociągowych,
Remonty sieci kanalizacyjnych, Remonty sieci gazociągowych, Naprawcze roboty budowlane, Rozbiórka i burzenie
obiektów budowlanych, Roboty ziemne, Makroniwelacje,
Niwelacje, Burzenie konstrukcji, Doradztwo inżynieryjne
(usługi budowlane), Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Przygotowanie terenu [budownictwo], Wynajem
narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, 40 Obróbka i przetwarzanie materiałów, Obróbka materiałów odpadowych,
Usługi w zakresie obróbki materiałów budowlanych (z rozbiórki) i ich utylizacja, Obróbka materiałów uzyskanych
z odpadów [odzyskiwanie surowców wtórnych], Usuwanie warstw nawierzchniowych, Dostarczanie informacji
dotyczących obróbki materiałów, 42 Usługi w zakresie
doradztwa, projektowania i ekspertyz, Usługi projektowania, Doradztwo projektowe, Projektowanie budynków,
Usługi w zakresie projektowania budynków, Projektowanie konstrukcji, Opracowywanie projektów budowlanych, Badania projektów inżynieryjnych, Opracowywanie projektów technicznych, Opracowywanie projektów
technicznych do projektów budowlanych, Planowanie
projektów technicznych, Sporządzanie raportów projektowych, Projektowanie analiz wykonalności w zakresie
projektów, Technologiczne badania projektowe, Projektowanie sieci dróg, Projektowanie dróg, Projektowanie sieci
autostrad, Projektowanie autostrad, Badania dotyczące

88

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

projektowania, Planowanie [projektowanie] budynków,
Projektowanie budynków przemysłowych, Usługi projektowania architektonicznego, Projektowanie produktów
inżynieryjnych, Usługi projektowania technologicznego,
Usługi w zakresie projektowania technicznego, Usługi
w zakresie przemysłowego projektowania technicznego, Usługi projektowania technicznego wspomaganego
komputerowo, Usługi projektowania wspomaganego
komputerowo w zakresie projektów budowlanych, Usługi
projektowania na zamówienie, Projektowanie techniczne
i doradztwo, Projektowanie systemów inżynierii budowlanej, Usługi w zakresie projektowania, Projektowanie naukowe i technologiczne, Doradztwo w zakresie projektów
technologicznych, Badania i opracowywanie projektów
technicznych, Przygotowywanie raportów związanych
z opracowaniami projektów technicznych do projektów
budowlanych, Usługi projektowe związane z nieruchomościami, Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania,
Projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, Usługi technologiczne w zakresie projektowania, Doradztwo
w zakresie projektowania konstrukcyjnego, Projektowanie
i opracowywanie produktów inżynieryjnych, Doradztwo
techniczne związane z projektowaniem, Oceny techniczne związane z projektowaniem, Opracowanie projektów
technicznych w dziedzinie budownictwa, Planowanie
projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, Usługi
inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, Usługi projektowania architektonicznego w dziedzinie ruchu
drogowego i transportu, Pomiary gruntów i dróg, Doradztwo techniczne związane z technologią cięcia dróg, Miernictwo drogowe, Badania inżynieryjne, Pomiary inżynieryjne, Prace inżynieryjne, Usługi inżynieryjne, Inżynieria
(prace inżynieryjne).
(210)
(731)
(540)
(540)

527856
(220) 2021 04 20
DROSED SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce
(znak słowno-graficzny)
CHICKSY

(531) 03.07.03, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 Mięso, Ryby, Drób, Dziczyzna, Wyroby z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, ekstrakty mięsne, konserwowane,
mrożone, suszone, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, ryb,
drobiu, dziczyzny, dania gotowe z mięsa, wędliny, konserwy
mięsne, jaja, 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pochodzenia rolno-spożywczego: mięsa, ryb, drobiu,
dziczyzny, wyrobów garmażeryjnych na bazie mięsa, ryb,
drobiu, dziczyzny, dań gotowych z mięsa, wędlin, konserw
mięsnych, jaj.
(210) 527857
(220) 2021 04 20
(731) DROSED SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT21/2021

(540) Drosed KURCZAK POLSKI CERTYFIKOWANY CHÓW
BEZ ANTYBIOTYKÓW KARMIONY PASZĄ Z ZIARNAMI
ZBÓŻ, MINERAŁAMI I WITAMINAMI PASZA W 100%
ROŚLINNA Z DODATKIEM ZIÓŁ WSPIERAJĄCYCH
ODPORNOŚĆ DOBROSTAN KURCZAKA NA WYSOKIM
POZIOMIE BEZPIECZNIE ZAPAKOWANY JAKOŚĆ
POTWIERDZONA CERTYFIKATEM GWARANCJA
JAKOŚCI

(531)

01.17.11, 03.07.03, 05.07.02, 27.05.01, 24.17.20, 26.01.01,
29.01.15
(510), (511) 29 Drób, Kurczaki (Gallus Gallus), kurczaki tuszki,
Mięso z kurcząt, Ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone,
suszone, Mięso drobiowe w elementach z kością i bez kości,
Przetworzone produkty mięsne z kurczaka, Elementy kurczaka bez/lub z podrobami, Podroby drobiowe, Kurczęta świeże
i mrożone, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa z kurczaka,
Galaretki mięsne, Konserwy mięsne z kurcząt, Dania gotowe z mięsa kurcząt, Wędliny z kurczaka, Kiełbasy z kurczaka,
Jaja, 31 Zwierzęta żywe, Drób żywy, Żywe kurczęta, Jaja wylęgowe, 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
pochodzenia rolno-spożywczego: drobiu, kurczaków (Gallus Gallus), kurczaków tuszek, mięsa z kurcząt, ekstraktów
mięsnych, konserwowanych, mrożonych, suszonych, mięsa
drobiowego w elementach z kością i bez kości, przetworzonych produktów mięsnych z kurczaka, elementów kurczaka
bez/lub z podrobami, podrobów drobiowych, kurcząt świeżych i mrożonych, wyrobów garmażeryjnych na bazie mięsa
z kurczaka, galaretek mięsnych, konserw mięsnych z kurcząt,
dań gotowych z mięsa kurcząt, wędlin z kurczaka, kiełbas
z kurczaka, jaj, 40 Ubój zwierząt, Ubój drobiu, Ubój kurcząt,
44 Hodowla zwierząt, Hodowla drobiu, Hodowla kurcząt.
(210)
(731)
(540)
(540)

527858
(220) 2021 04 20
TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
call medica

(531) 26.03.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne.
(210) 527859
(220) 2021 04 20
(731) TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT21/2021
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(540) call voip
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527900
(220) 2021 04 20
CARLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C

(210)
(731)

(531) 26.03.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

527860
(220) 2021 04 20
TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
call manager

(531) 26.03.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

527861
(220) 2021 04 20
TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
call web

(531) 26.03.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

527862
(220) 2021 04 20
TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
call contact

(531) 24.15.01, 27.05.21
(510), (511) 3 Środki perfumeryjne, kosmetyki, mydła, olejki eteryczne, płyny do pielęgnacji włosów i skóry, Środki
do czyszczenia zębów, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy,
38 Telekomunikacja, komunikacja wizyjna i foniczna.
527902
(220) 2021 04 20
CARLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Carlen
(210)
(731)

(531) 24.15.01, 27.05.01
(510), (511) 3 Środki perfumeryjne, kosmetyki, mydła, olejki eteryczne, płyny do pielęgnacji włosów i skóry, Środki
do czyszczenia zębów, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy,
38 Telekomunikacja, komunikacja wizyjna i foniczna.
527904
(220) 2021 04 20
CARLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Carlen
(510), (511) 3 Środki perfumeryjne, kosmetyki, mydła, olejki eteryczne, płyny do pielęgnacji włosów i skóry, Środki
do czyszczenia zębów, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy,
38 Telekomunikacja, komunikacja wizyjna i foniczna.
(210)
(731)

(531) 26.03.06, 27.05.01
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne.
527886
(220) 2021 04 19
NAWROCKI JERZY GABINET OKULISTYCZNY
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
LEKARSKA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Okulistyka NAWROCCY

(210)
(731)

527917
(220) 2021 04 22
TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE
POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AMPILIN
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne.
(210)
(731)

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

(531) 02.09.04, 02.09.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Usługi klinik medycznych,
Usługi okulistyczne, Usługi optyczne, Ośrodki zdrowia, Pomoc medyczna.

527919
(220) 2021 04 22
KORCZAK TOMASZ, Radom
(znak słowno-graficzny)
na Lody TRADYCYJNIE NATURALNIE
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(531) 08.01.18, 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Lody aromatyzowane alkoholem, Lody bez mleka, Lody
mleczne, Lody na bazie jogurtu - lody jako główny składnik,
Lody włoskie, Lody wodne o smaku owocowym w postaci
lizaków, Lody wodne - sorbety, Lody z owocami, Lody zawierające czekoladę, Mieszanki na sorbety - lody, Mrożone
wyroby cukiernicze zawierające lody, Napoje na bazie kawy
zawierające lody - affogato, Owocowe lody, Sorbety - lody,
Sorbety - lody wodne, Sorbety - wodne lody, Wegańskie
lody, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Wypieki,
wyroby cukiernicze, czekolada i desery, 43 Lodziarnie, Usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, Kawiarnia, Koktajlbary.
527997
(220) 2021 04 23
SUSHI SMAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUSHI SMAKI

(210)
(731)

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

Nr ZT21/2021

527999
(220) 2021 04 23
GÓRSKI KAROL, Grębocin
(znak słowno-graficzny)
ergonomiczny e DOM

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 36 Finansowanie projektów deweloperskich,
Usługi finansowe dotyczące nieruchomości, Dostarczanie
nieruchomości na rzecz osób trzecich, 42 Projektowanie architektoniczne, Projektowanie budowlane.
528003
(220) 2021 04 23
SZOBER ALEKSANDRA EDUKACYJNY HANDMADE,
Sosnowiec
(540) (znak słowny)
(540) D(eko)terapia
(510), (511) 41 Badania edukacyjne, Certyfikacja w odniesieniu do nagród edukacyjnych, Doradztwo specjalistyczne
w zakresie edukacji, Doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), Doradztwo zawodowe i coaching,
Dostarczanie informacji dotyczących edukacji, Dostarczanie
informacji edukacyjnych, Edukacja, Edukacja dorosłych.
(210)
(731)

528008
(220) 2021 04 24
WASYLEW ADAM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
WASKO, Ustka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RESTAURACJA SARDYNKA USTECKA

(210)
(731)

(531)

26.01.16, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.24, 26.11.02, 26.11.08,
29.01.13
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi barów i restauracji,
Usługi restauracyjne, Serwowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, Restauracje oferujące dania na wynos,
Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi
w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi restauracji
sprzedających sushi.
527998
(220) 2021 04 23
SZYKOWNA BISTRO M. ŚWIĄTEK SPÓŁKA JAWNA,
Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bistro SZYKOWNA RYBNIK
(210)
(731)

(531) 03.09.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.01.03
(510), (511) 43 Usługi barów i restauracji, Usługi mobilnych
restauracji, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, Usługi w zakresie
żywności i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
528009
(220) 2021 04 24
STRETCHME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STRETCH me
(210)
(731)

(531)

26.11.03, 26.11.07, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.09,
27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 43 Usługi świadczone przez bary bistro, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos.

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 28 Artykuły i sprzęt sportowy, Gry, zabawki
i akcesoria do zabawy, 41 Edukacja, rozrywka i sport, Usługi
rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów.

Nr ZT21/2021
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528023
(220) 2021 04 21
4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Księżyno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fit Cake NO SUGAR NO PROBLEM

(210)
(731)
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lody, Produkty lodowe na bazie soi, Słodycze lodowe, Słodycze lodowe w postaci lizaków, Sorbety, Lody spożywcze, Tort
lodowy, Wegańskie lody, Wyroby lodowe, 43 Lodziarnie.
528037
(220) 2021 04 26
HERMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włoszakowice
(540) (znak słowny)
(540) Bąbolada
(510), (511) 32 Napoje orzeźwiające, Syropy do lemoniady,
Aromatyzowane napoje gazowane, Napoje bezalkoholowe
zawierające soki owocowe, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych.
(210)
(731)

528042
(220) 2021 04 26
4CF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4CF Surf the future HALNYX SMART DELPHI

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 08.01.15,
08.01.16, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.11, 26.01.12, 26.01.16,
26.01.18, 26.01.22, 26.13.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.11.03,
26.11.12, 26.11.13
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
Kawiarnie.
528024
(220) 2021 04 21
4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Księżyno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fit Ice Cream NO SUGAR NO PROBLEM

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.07.01, 27.07.11,
26.03.04, 26.03.05, 26.03.06
(510), (511) 9 Interaktywne multimedialne programy komputerowe, Oprogramowanie komputerowe [programy]
do zarządzania bazami danych, Programy komputerowe,
Programy komputerowe do przetwarzania danych.
(210)
(731)
(540)
(540)

08.01.18, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.10, 26.01.12, 26.01.16,
26.01.18, 26.01.22, 26.03.01, 26.03.05, 26.03.06, 26.03.07,
26.03.12, 26.03.23, 26.11.03, 26.11.09, 26.11.10, 26.11.12,
26.11.13, 26.13.01, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11
(510), (511) 30 Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Batony lodowe, Ciasta lodowe, Desery lodowe, Desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany, Jadalne lody
owocowe, Jadalne rzeźby lodowe, Lizaki lodowe, Lizaki lodowe o smaku mlecznym, Lizaki lodowe zawierające mleko,
Lodowe słodycze, Lodowe wyroby cukiernicze, Lody, Lody
na bazie jogurtu (lody jako główny składnik), Lody na patyku,
Lody o smaku czekoladowym, Lody owocowe, Lody owocowe w postaci batonów, Lody spożywcze, Lody truflowe,
Lody włoskie, Lody wodne o smaku owocowym w postaci
lizaków, Lody wodne (sorbety), Lody zawierające czekoladę,
Lody z owocami, Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone torty jogurtowe, Mrożone wyroby cukiernicze na patyku, Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, Owocowe

528049
(220) 2021 04 22
WEŁNIAK GABRIELA IGUANATREND, Jaworze
(znak słowno-graficzny)
IGUANATREND

(531)

(531) 03.11.10, 03.11.24, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 Akcesoria na szyję, Apaszki, Apaszki [chustki],
Artykuły odzieżowe do uprawiania jeździectwa konnego
[inne niż kaski jeździeckie], Artykuły odzieżowe do użytku
teatralnego, Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Ascoty
[krawaty], Bandany, Bandany na szyję, Berety, Berety szkockie
z pomponem, Bermudy, Bezrękawniki, Bielizna, Bielizna
spłaszczająca, Bielizna ciążowa, Bielizna [część garderoby],
Bielizna damska, Baletki, Balerinki [obuwie], Bielizna damska
typu body, Bielizna dla kobiet, Bielizna dla mężczyzn, Bielizna
dla niemowląt, Bielizna funkcjonalna, Bielizna jednorazowa,
Bielizna nocna, Bielizna osobista, Bielizna osobista [część garderoby], Bielizna osobista i nocna, Bielizna osobista z dzianiny, Bielizna termoaktywna, Bielizna wchłaniająca pot, Bielizna
wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], Bikini, Biustonosze,
Biustonosze bez ramiączek, Biustonosze dla karmiących ma-
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tek, Biustonosze miękkie, nieusztywniane, Biustonosze samonośne, Biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, Blezery, Bliźniaki [odzież], Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe
z kapturem, Bluzy z kapturem, Boa, Boa na szyję, Body [bielizna], Body niemowlęce, Body [odzież], Bojówki, Bokserki,
Bokserki damskie [bielizna], Bolerka, Bonżurki, Botki, Botki dla
kobiet, Botki niemowlęce, Bryczesy, Bryczesy do chodzenia,
Bryczesy [spodnie], Buciki dla niemowląt z wełny, Burki, Burnusy, Butorolki, Buty damskie, Buty dla kobiet, Buty dla niemowląt, Buty dziecięce, Buty na płaskim obcasie, Buty na wysokim obcasie, Buty skórzane, Buty sportowe, Chusteczki
do kieszonki piersiowej [poszetki], Chustki [apaszki], Chustki
na głowę, Chusty na głowę, Chusty noszone na ramionach,
Chusty [odzież], Chusty pareo, Chusty plażowe, Chusty, szale
na głowę, Ciążowa bielizna nocna, Ciepła bielizna [z długim
rękawem i długimi nogawkami], Ciepłe kurtki robocze, Cylindry [kapelusze], Czadory, Czapeczki na przyjęcia [odzież],
Czapeczki z węzełkiem, Czapki dziane, Czapki futrzane,
Czapki bez daszków, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki
Jako nakrycia głowy, Czapki [nakrycia głowy], Czapki sportowe, Czapki wełniane, Czapki z daszkiem, Czapki z pomponem, Czapki ze sztucznego futra, Czepki damskie, dziecinne,
Czepki damskie [nakrycia głowy], Czepki kąpielowe, Czepki
pod prysznic, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Daszki,
Damskie luźne topy, Damskie koszule nocne, Damskie kapcie
składane, Damska bielizna, Damskie sukienki na uroczystości,
Daszki czapek, Daszki do czapek, Daszki jako nakrycia głowy,
Daszki [nakrycia głowy], Daszki [odzież], Długa bielizna, Długie kimona, Długie kurtki, Długie luźne halki, Długie luźne
stroje, Długie szale damskie, Dolne części strojów niemowlęcych, Dolne części ubrań [odzież], Dopinane kołnierzyki, Dresy ortalionowe, Dresy wiatroszczelne, Duże luźne kaptury
[odzież], Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], Dziane buty dla niemowląt, Dzianina [odzież], Dżinsy, Eleganckie
spodnie, Etole [futra], Etole z futra syntetycznego, Fartuchy,
Fartuchy [odzież], Fartuszki, Fascynatory [stroiki na głowę],
Figi, Fulary [artykuły odzieżowe], Fulary, Fulary [ozdobne krawaty], Funkcjonalne koszulki termoaktywne, Funkcjonalne
spodnie termoaktywne, Futra [odzież], Gabardyna [odzież],
Garnitury, Galowa odzież wieczorowa, Garnitury damskie,
Garnitury męskie, Garnitury trzyczęściowe [odzież], Garnitury
typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, szeroką
w ramionach marynarką], Garnitury w sportowym stylu, Garnitury wieczorowe, Garnitury wizytowe, Getry, Golfy, Golfy
[odzież], Gorset, Gorsety, Gorsety [bielizna], Gorsety [bielizna
damska], Gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], Gorsety
[tworzące jedną całość ze stanikiem], Gorsety [wyroby gorseciarskie], Grube płaszcze, Grube kurtki, Gorsy koszul, HaIki
[bielizna], Halki [odzież], Halki pod kimona [Juban], Halki, półhalki, Jednoczęściowa bielizna damska [body połączone
z rajstopami], Jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, Jednoczęściowe piżamy, Jedwabne krawaty, Kalosze [obuwie], Kamizelki, Kamizelki [bezrękawniki], Kapelusze, Kapelusze przeciwsłoneczne, Kapelusze przeciwdeszczowe, Kapelusze plażowe, Kapelusze futrzane, Kapelusze
słomkowe, Kapelusze papierowe [odzież], Kąpielówki, Kaptury, Kaptury [odzież], Kaszkiety, Kaszmirowe szale, Kieszenie
do odzieży, Kąpielowe kostiumy, Kolanówki, Kombinezony,
Kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], Kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, Kombinezony jednoczęściowe, Kombinezony [odzież], Kombinezony piankowe, Kominiarki, Kombinezony zimowe, Kombinezony puchowe,
Kostiumy, Kostiumy dla kobiet, Komplety sportowe, Komplety skórzane, Komplety odzieżowe ze spodenkami, Komplety
koszulek i spodenek, Kostiumy kąpielowe, Kostiumy kąpielowe dla dzieci, Kostiumy kąpielowe dla kobiet, Kostiumy ką-
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pielowe dla mężczyzn i kobiet, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, Kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, Kostiumy do użytku w grach fabularnych, Koszule,
Kostiumy ze spódnicą, Kostiumy na Halloween, Koszule ciążowe, Koszule codzienne, Koszule do garniturów, Koszule
do spania, Koszule eleganckie, Koszule z golfem, Koszule
z dzianiny, Koszule nocne, Koszule sportowe, Koszule z długimi rękawami, Koszule niezapięte pod szyją, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki bez rękawów,
Koszule zapinane, Koszulki dla dzieci, Koszulki polo, Koszulki
polo z dzianiny, Koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania
sportów, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami,
Koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Kożuchy,
Krawaty, Krótkie bluzeczki do talii, Krótkie haleczki na ramiączkach, Krótkie halki, Krótkie kurtki ciepłe, Krótkie luźne
kurtki do pasa, Kurtki, Krótkie spodnie, Krótkie piżamy damskie, Krótkie ogrodniczki, Kurtki bez rękawów, Kurtki bluzy,
Kurtki dżinsowe, Kurtki dresowe, Kurtki futrzane, Kurtki jako
odzież sportowa, Kurtki koszulowe, Kurtki nieprzemakalne,
Kurtki [odzież], Kurtki pikowane [odzież], Kurtki skórzane,
Kurtki wierzchnie, Letnie ubranka dla dzieci, Letnie sukienki,
Legginsy ciążowe, Legginsy, Majtki, Majtki damskie, Luźne
sukienki o prostym kroju, Luźne sukienki ciążowe, Majtki dla
niemowląt, Majtki dziecięce [odzież], Marynarki od garniturów, Maski na oczy, Nakrycia głowy, Nakrycia głowy dla dzieci, Mundurki szkolne, Muszki, Minispódniczki, Męskie płaszcze, Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki,
Męskie apaszki, Maski ochronne [odzież], Maski ochronne
[modna odzież], Męska bielizna jednoczęściowa, Narzutki
na ramiona, Narzutki na ramiona [odzież], Obcisłe topy bez
ramiączek, Obuwie, Obuwie dla dzieci, Obuwie dla kobiet,
Obuwie dla mężczyzn, Obuwie dla niemowląt, Obuwie damskie, Obuwie codziennego użytku, Obuwie codzienne,
Odzież, Odzież codzienna, Odzież damska, Odzież dla chłopców, Odzież ciążowa, Odzież dla małych dzieci, Odzież
do spania, Odzież dla rowerzystów, Odzież do biegania,
Odzież do jazdy na motocyklu, Odzież do łyżwiarstwa figurowego, Odzież dla łyżwiarzy, Odzież dla kolarzy, Odzież dla
kierowców samochodowych, Odzież do sztuk walki, Odzież
do uprawiania judo, Odzież do tenisa, Odzież do uprawiania
zapasów, Odzież dziana, Odzież dziecięca, Odzież dziewczęca, Odzież dżinsowa, Odzież męska, Odzież męska, damska
i dziecięca, Odzież niemowlęca, Odzież gotowa, Odzież
wierzchnia dla niemowląt, Odzież wierzchnia dla mężczyzn,
Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla dzieci,
Odzież wierzchnia dla dziewcząt, Odzież wierzchnia dla
chłopców, Odzież wieczorowa, Odzież wierzchnia dla pań,
Opaski na głowę, Opaski na głowę [odzież], Opaski na szyję
[części odzieży], Opaski na głowę pochłaniające pot, Opaski
przeciwpotne, Okrycia robocze [kombinezony], Ogrodniczki,
Odzież ze skóry, Pajacyki dla dzieci [odzież], Parea, Paski, Paski
materiałowe [odzież], Paski [odzież], Paski skórzane [odzież],
Paski tekstylne, Paski wykonane z imitacji skóry, Paski z materiału, Pasy ciążowe [odzież], Pasy do wyszczuplania talii, Pasy
elastyczne wyszczuplające [bielizna], Pasy przez ramię
do odzieży, Pasy wyszczuplające [gorsety], Płaszcze, Płaszcze
damskie, Płaszcze i kurtki futrzane, Piżamy, Pikowane kurtki
[odzież], Płaszcze zimowe, Półhalki, Półgolfy, Podkoszulki,
Podkolanówki, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Podkoszulki z długimi rękawami, Podwiązki ślubne,
Podwiązki do skarpetek, Podwiązki, Rampersy, Rajtuzy, Rajstopy, Ramiączka do biustonoszy, Rękawiczki [odzież], Rękawiczki jako odzież, Rękawiczki dziane, Rękawiczki, Rybaczki,
Skarpetki, Skarpetki noszone jako kapcie, Skarpetki męskie,
Skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, Skarpetki z palcami,
Skarpetki sportowe, Smokingi, Spodenki, Śpioszki, pajacyki
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[odzież], Śpioszki, pajacyki, Śniegowce, Slipy męskie, figi
damskie, Spódnice, Spódnica-spodnie, Spodnie, Spódnico-spodnie, Spódnice plisowane, Spódnico-spodenki, Spodnie
ciążowe, Spodnie do ćwiczeń fizycznych, Spodnie do joggingu [odzież], Spodnie do jogi, Spodnie dresowe, Spodnie
dziecięce, Spodnie joggingowe, Spodnie [nieformalne],
Spodnie sportowe, Staniki sportowe, Stringi, Sukienki ciążowe, Stroje wizytowe, Stroje sportowe, Sukienka na szelkach
do noszenia na bluzkę, Sukienki damskie, Sukienki dla niemowląt i małych dzieci, Sukienki do chrztu, Sukienki druhen,
Sukienki skórzane, Suknie balowe, Suknie koktajlowe, Suknie
ślubne, Suknie wieczorowe, Swetry, Swetry bez rękawów,
Swetry [odzież], Szale, Szale i etole, Szaliki, Szaliki do zawijania
wokół szyi, Szaliki [odzież], T-shirty z krótkim rękawem, Tankini, Szorty, Szelki, Szorty [odzież], Szorty sportowe, Togi, Toczki
[kapelusze], Topy bez ramiączek, Topy ciążowe, Topy do biegania, Topy do jogi, Topy [odzież], Trencze, Trykoty [ubrania],
Topy z półgolfem, Topy z dzianin, Topy wiązane na szyi, Topy
sportowe do rozgrzewki, Tuniki, Turbany, Ubrania codzienne,
Woalki, welony, Woalki, welony [odzież], Żakiety z dzianiny,
Żakiety męskie, Zestawy typu „bliźniak” [odzież], Wygodne
luźne spodnie, Wyprawki dla niemowląt, Wyprawki dla noworodków, Wyprawki dziecięce [odzież], Wstawki do bielizny
[części odzieży], Wstawki [części odzieży], 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów:
Akcesoria na szyję, Apaszki, Apaszki [chustki] Artykuły odzieżowe do uprawiania jeździectwa konnego [inne niż kaski
jeździeckie], Artykuły odzieżowe do użytku teatralnego, Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Ascoty [krawaty], Bandany, Bandany na szyję, Berety, Berety szkockie z pomponem, Bermudy, Bezrękawniki, Bielizna, Bielizna spłaszczająca,
Bielizna ciążowa, Bielizna [część garderoby], Bielizna damska,
Baletki, Balerinki [obuwie], Bielizna damska typu body, Bielizna dla kobiet, Bielizna dla mężczyzn, Bielizna dla niemowląt,
Bielizna funkcjonalna, Bielizna jednorazowa, Bielizna nocna,
Bielizna osobista, Bielizna osobista [część garderoby], Bielizna
osobista i nocna, Bielizna osobista z dzianiny, Bielizna termoaktywna, Bielizna wchłaniająca pot, Bielizna wyszczuplająca
[wyroby gorseciarskie], Bikini, Biustonosze, Biustonosze bez
ramiączek, Biustonosze dla karmiących matek, Biustonosze
miękkie, nieusztywniane, Biustonosze samonośne, Biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, Blezery, Bliźniaki [odzież],
Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy
z kapturem, Boa, Boa na szyję, Body [bielizna], Body niemowlęce, Body [odzież], Bojówki, Bokserki, Bokserki damskie [bielizna], Bolerka, Bonżurki, Botki, Botki dla kobiet, Botki niemowlęce, Bryczesy, Bryczesy do chodzenia, Bryczesy
[spodnie], Buciki dla niemowląt z wełny, Burki, Burnusy, Butorolki, Buty damskie, Buty dla kobiet, Buty dla niemowląt, Buty
dziecięce, Buty na płaskim obcasie, Buty na wysokim obcasie, Buty skórzane, Buty sportowe, Chusteczki do kieszonki
piersiowej [poszetki], Chustki [apaszki], Chustki na głowę,
Chusty na głowę, Chusty noszone na ramionach, Chusty
[odzież], Chusty pareo, Chusty plażowe, Chusty, szale na głowę, Ciążowa bielizna nocna, Ciepła bielizna [z długim rękawem i długimi nogawkami], Ciepłe kurtki robocze, Cylindry
[kapelusze], Czadory, Czapeczki na przyjęcia [odzież], Czapeczki z węzełkiem, Czapki dziane, Czapki futrzane, Czapki
bez daszków, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki jako nakrycia głowy, Czapki [nakrycia głowy], Czapki sportowe,
Czapki wełniane, Czapki z daszkiem, Czapki z pomponem,
Czapki ze sztucznego filtra, Czepki damskie, dziecinne, Czepki damskie [nakrycia głowy], Czepki kąpielowe, Czepki pod
prysznic, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Daszki, Damskie luźne topy, Damskie koszule nocne, Damskie kapcie składane, Damska bielizna, Damskie sukienki na uroczystości,
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Daszki czapek, Daszki do czapek, Daszki jako nakrycia głowy,
Daszki [nakrycia głowy], Daszki [odzież], Długa bielizna, Długie kimona, Długie kurtki, Długie luźne halki, Długie luźne
stroje, Długie szale damskie, Dolne części strojów niemowlęcych, Dolne części ubrań [odzież], Dopinane kołnierzyki, Dresy ortalionowe, Dresy wiatroszczelne, Duże luźne kaptury
[odzież], Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], Dziane buty dla niemowląt, Dzianina [odzież], Dżinsy, Eleganckie
spodnie, Etole [futra], Etole z futra syntetycznego, Fartuchy,
Fartuchy [odzież], Fartuszki, Fascynatory [stroiki na głowę],
Figi, Fulary [artykuły odzieżowe], Fulary, Fulary [ozdobne krawaty], Funkcjonalne koszulki termoaktywne, Funkcjonalne
spodnie termoaktywne, Futra [odzież], Gabardyna [odzież],
Garnitury, Galowa odzież wieczorowa, Garnitury damskie,
Garnitury męskie, Garnitury trzyczęściowe [odzież], Garnitury
typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, szeroką
w ramionach marynarką], Garnitury w sportowym stylu, Garnitury wieczorowe, Garnitury wizytowe, Getry, Golfy, Golfy
[odzież], Gorset, Gorsety, Gorsety [bielizna], Gorsety [bielizna
damska], Gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], Gorsety
[tworzące jedną całość ze stanikiem], Gorsety [wyroby gorseciarskie], Grube płaszcze, Grube kurtki, Gorsy koszul, Halki
[bielizna], Halki [odzież], Halki pod kimona [Juban], Halki, półhalki, Jednoczęściowa bielizna damska [body połączone
z rajstopami], Jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, Jednoczęściowe piżamy, Jedwabne krawaty, Kalosze [obuwie], Kamizelki, Kamizelki [bezrękawniki], Kapelusze, Kapelusze przeciwsłoneczne, Kapelusze przeciwdeszczowe, Kapelusze plażowe, Kapelusze futrzane, Kapelusze
słomkowe, Kapelusze papierowe [odzież], Kąpielówki, Kaptury, Kaptury [odzież], Kaszkiety, Kaszmirowe szale, Kieszenie
do odzieży, Kąpielowe kostiumy, Kolanówki, Kombinezony,
Kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], Kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, Kombinezony jednoczęściowe, Kombinezony [odzież], Kombinezony piankowe, Kominiarki, Kombinezony zimowe, Kombinezony puchowe,
Kostiumy, Kostiumy dla kobiet, Komplety sportowe, Komplety skórzane, Komplety odzieżowe ze spodenkami, Komplety
koszulek i spodenek, Kostiumy kąpielowe, Kostiumy kąpielowe dla dzieci, Kostiumy kąpielowe dla kobiet, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, Kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, Kostiumy do użytku w grach fabularnych, Koszule,
Kostiumy ze spódnicą, Kostiumy na Halloween, Koszule ciążowe, Koszule codzienne, Koszule do garniturów, Koszule
do spania, Koszule eleganckie, Koszule z golfem, Koszule
z dzianiny, Koszule nocne, Koszule sportowe, Koszule z długimi rękawami, Koszule niezapięte pod szyją, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki bez rękawów,
Koszule zapinane, Koszulki dla dzieci, Koszulki polo, Koszulki
polo z dzianiny, Koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania
sportów, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami,
Koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Kożuchy,
Krawaty, Krótkie bluzeczki do talii, Krótkie haleczki na ramiączkach, Krótkie halki, Krótkie kurtki ciepłe, Krótkie luźne
kurtki do pasa, Kurtki, Krótkie spodnie, Krótkie piżamy damskie, Krótkie ogrodniczki, Kurtki bez rękawów, Kurtki bluzy,
Kurtki dżinsowe, Kurtki dresowe, Kurtki futrzane, Kurtki jako
odzież sportowa, Kurtki koszulowe, Kurtki nieprzemakalne,
Kurtki [odzież], Kurtki pikowane [odzież], Kurtki skórzane,
Kurtki wierzchnie, Letnie ubranka dla dzieci, Letnie sukienki,
Legginsy ciążowe, Legginsy, Majtki, Majtki damskie, Luźne
sukienki o prostym kroju, Luźne sukienki ciążowe, Majtki dla
niemowląt, Majtki dziecięce [odzież], Marynarki od garniturów, Maski na oczy, Nakrycia głowy, Nakrycia głowy dla dzieci, Mundurki szkolne, Muszki, Minispódniczki, Męskie płasz-
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cze, Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki,
Męskie apaszki, Maski ochronne [odzież], Maski ochronne
[modna odzież], Męska bielizna jednoczęściowa, Narzutki
na ramiona, Narzutki na ramiona [odzież], Obcisłe topy bez
ramiączek, Obuwie, Obuwie dla dzieci, Obuwie dla kobiet,
Obuwie dla mężczyzn, Obuwie dla niemowląt, Obuwie damskie, Obuwie codziennego użytku, Obuwie codzienne,
Odzież, Odzież codzienna, Odzież damska, Odzież dla chłopców, Odzież ciążowa, Odzież dla małych dzieci, Odzież
do spania, Odzież dla rowerzystów, Odzież do biegania,
Odzież do jazdy na motocyklu, Odzież do łyżwiarstwa figurowego, Odzież dla łyżwiarzy, Odzież dla kolarzy, Odzież dla
kierowców samochodowych, Odzież do sztuk walki, Odzież
do uprawiania judo, Odzież do tenisa, Odzież do uprawiania
zapasów, Odzież dziana, Odzież dziecięca, Odzież dziewczęca, Odzież dżinsowa, Odzież męska, Odzież męska, damska
i dziecięca, Odzież niemowlęca, Odzież gotowa, Odzież
wierzchnia dla niemowląt, Odzież wierzchnia dla mężczyzn,
Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla dzieci,
Odzież wierzchnia dla dziewcząt, Odzież wierzchnia dla
chłopców, Odzież wieczorowa, Odzież wierzchnia dla pań,
Opaski na głowę, Opaski na głowę [odzież], Opaski na szyję
[części odzieży], Opaski na głowę pochłaniające pot, Opaski
przeciwpotne, Okrycia robocze [kombinezony], Ogrodnicze
i, Odzież ze skóry, Pajacyki dla dzieci [odzież], Parea, Paski, Paski materiałowe [odzież], Paski [odzież], Paski skórzane
[odzież], Paski tekstylne, Paski wykonane z imitacji skóry, Paski z materiału, Pasy ciążowe [odzież], Pasy do wyszczuplania
talii, Pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], Pasy przez
ramię do odzieży, Pasy wyszczuplające [gorsety], Płaszcze,
Płaszcze damskie: Płaszcze i kurtki futrzane, Piżamy, Pikowane kurtki [odzież], Płaszcze zimowe, Półhalki, Półgolfy, Podkoszulki, Podkolanówki, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki
sportowe, Podkoszulki z długimi rękawami, Podwiązki ślubne, Podwiązki do skarpetek, Podwiązki, Rampersy, Rajtuzy,
Rajstopy, Ramiączka do biustonoszy, Rękawiczki [odzież], Rękawiczki jako odzież, Rękawiczki dziane, Rękawiczki, Rybaczki, Skarpetki, Skarpetki noszone jako kapcie, Skarpetki męskie,
Skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, Skarpetki z palcami,
Skarpetki sportowe, Smokingi, Spodenki, Śpioszki, pajacyki
[odzież], Śpioszki, pajacyki, Śniegowce, Slipy męskie, figi
damskie, Spódnice, Spódnica-spodnie, Spodnie, Spódnico-spodnie, Spódnice plisowane, Spódnico-spodenki, Spodnie
ciążowe, Spodnie do ćwiczeń fizycznych, Spodnie do joggingu [odzież], Spodnie do jogi, Spodnie dresowe, Spodnie
dziecięce, Spodnie joggingowe, Spodnie [nieformalne],
Spodnie sportowe, Staniki sportowe, Stringi, Sukienki ciążowe, Stroje wizytowe, Stroje sportowe, Sukienka na szelkach
do noszenia na bluzkę, Sukienki damskie, Sukienki dla niemowląt i małych dzieci, Sukienki do chrztu, Sukienki druhen,
^ Sukienki skórzane, Suknie balowe, Suknie koktajlowe, Suknie ślubne, Suknie wieczorowe, Swetry, Swetry bez rękawów,
Swetry [odzież], Szale, Szale i etole, Szaliki, Szaliki do zawijania
wokół szyi, Szaliki [odzież], T-shirty z krótkim rękawem, Tankini, Szorty, Szelki, Szorty [odzież], Szorty sportowe, Togi, Toczki
[kapelusze], Topy bez ramiączek, Topy ciążowe, Topy do biegania, Topy do jogi, Topy [odzież], Trencze, Trykoty [ubrania],
Topy z półgolfem, Topy z dzianin, Topy wiązane na szyi, Topy
sportowe do rozgrzewki, Tuniki, Turbany, Ubrania codzienne,
Woalki, welony, Woalki, welony [odzież], Żakiety z dzianiny,
Żakiety męskie, Zestawy typu „bliźniak” [odzież], Wygodne
luźne spodnie, Wyprawki dla niemowląt, Wyprawki dla noworodków, Wyprawki dziecięce [odzież], Wstawki do bielizny
[części odzieży], Wstawki [części odzieży], Maszyny do szycia,
41 Warsztaty w celach edukacyjnych, Warsztaty do celów rekreacyjnych, Warsztaty w celach szkoleniowych, Warsztaty
w celach kulturalnych, Usługi w zakresie edukacji i nauczania,
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Nauka szycia, Nauka krawiectwa lub krawiectwa lekkiego,
Prowadzenie kursów edukacyjnych, Organizowanie kursów
szkoleniowych, Prowadzenie kursów instruktażowych, Zapewnianie kursów edukacyjnych, Zapewnianie kursów instruktażowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Prowadzenie kursów, Kursy instruktażowe, Kursy korespondencyjne dotyczące rękodzielnictwa, Kursy w zakresie rozwoju
osobistego, Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego,
Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Zapewnianie
kursów instruktażowych dla młodych ludzi, Usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów instruktażowych, Kurs
kroju i szycia.
528051
(220) 2021 04 22
KUZIOŁA-SIEROSŁAWSKA KAROLINA SŁODKO,
Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Słodko CUKIERNIA

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.20,
27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 08.01.15, 08.01.16,
26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 30 Ciasta, Ciastka, Ciastka owsiane, Makaroniki
(ciastka), Ciastka migdałowe, Ciastka czekoladowe, Ciastka
herbaciane, Rurki waflowe [ciastka], Podłużne biszkopty
[ciastka], Ciasto na ciastka, Herbatniki, Brownie [ciastka czekoladowe], Ciasto na ciastka (kruche), Wyroby ciastkarskie
z owocami, Wyroby ciastkarskie z makiem, Wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, Ciastka na bazie drożdży piwnych, Kruche ciastka maślane częściowo oblane czekoladą,
Ciastka w polewie o smaku czekoladowym, Kruche ciastka
maślane z polewą czekoladową, Ciasta czekoladowe, Ciasta
lodowe, Ciasta mrożone, Ciasta wegańskie, Ciasta z bakaliami, Ciasta z kremem, Ciasta w polewie czekoladowej, Lukrowane ciasta z owocami, Ciasta drożdżowe z nadzieniem
z owoców, Słodycze bez cukru, Słodycze czekoladowe, Słodycze piankowe, Ciasteczka maślane, Ciasteczka migdałowe, Wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, Czekoladowe
wyroby cukiernicze zawierające praliny, Polewy cukiernicze,
Bezy, Bułeczki z owocami, Bułki z cynamonem, Biszkopty,
Rogaliki, Gofry, Musy czekoladowe, Musy deserowe, Ptysie,
Wafle czekoladowe, Miód, Desery lodowe, Napoje czekoladowe z mlekiem, Napoje kakaowe z mlekiem, Napoje
na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, Pasty na bazie czekolady, Czekolada pitna, Herbata, Herbata mrożona, Kakao,
Kawa, 35 Marketing internetowy, Informacja marketingowa, Reklama i marketing, Reklama, Dostarczanie informacji
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi
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sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, 43 Przygotowywanie posiłków i napojów, Dekorowanie ciast, Dekorowanie żywności, Herbaciarnie, Katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, Katering obejmujący żywność
i napoje na przyjęcia koktajlowe, Kawiarnia, Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Usługi barów kawowych,
Usługi doradcze związane z technikami pieczenia, Usługi
kawiarni, Usługi w zakresie bankietów, Usługi w zakresie
sprzedaży posiłków na wynos, Usługi herbaciarni, Usługi
klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi
koktajlbarów, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia
i napojów, Catering w kafeteriach szybkiej obsługi.
528060
(220) 2021 04 22
ROBLE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) ROBLE
(510), (511) 19 Drewniane podłogi parkietowe, Podłogi
pływające, Podłogi laminatowe, Podłogi gumowe, Podłogi drewniane, Podłogi niemetalowe, Podłogi betonowe,
Podłogi parkietowe, Drewniane podłogi sportowe, Podłogi laminowane, niemetalowe, Podłogi z twardego drewna,
Podłogi z imitacji drewna, Warstwy izolujące pod podłogi,
Podłogi parkietowe wykonane z korka, Tymczasowe podłogi, nie z metalu, Parkiety wykonane z drewna, Listwy
przypodłogowe niemetalowe, Drewniane listwy profilowe, Schody niemetalowe, Niemetalowe pokrycia na schody, Balustrady niemetalowe, Drewniane deski tarasowe,
Drewniane poręcze, Panele drewniane, Deski drewniane,
Drewniane pokrycia podłogowe, Drewniane parkiety fornirowane, Materiały budowlane z drewna, Elementy konstrukcyjne z drewna, Deski dachowe [z drewna], Płyty dachowe [z drewna], Drzwi drewniane, Okiennice drewniane,
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży
wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: drewniane
podłogi parkietowe, podłogi pływające, podłogi laminatowe, podłogi gumowe, podłogi drewniane, podłogi niemetalowe, podłogi betonowe, podłogi parkietowe, drewniane podłogi sportowe, podłogi laminowane, niemetalowe,
podłogi z twardego drewna, podłogi z imitacji drewna,
warstwy izolujące pod podłogi, podłogi parkietowe wykonane z korka, tymczasowe podłogi, nie z metalu, parkiety
wykonane z drewna, listwy przypodłogowe niemetalowe,
drewniane listwy profilowe, schody niemetalowe, niemetalowe pokrycia na schody, balustrady niemetalowe,
drewniane deski tarasowe, drewniane poręcze, panele
drewniane, deski drewniane, drewniane pokrycia podłogowe, drewniane parkiety fornirowane, materiały budowlane
z drewna, elementy konstrukcyjne z drewna, deski dachowe [z drewna], płyty dachowe [z drewna], drzwi drewniane,
okiennice drewniane.
(210)
(731)

528062
(220) 2021 04 26
EKO-INSTAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieluń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKO-INSTAL Polska sp. z o.o.
(210)
(731)
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(531) 26.13.25, 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02, 29.01.15
(510), (511) 11 Urządzenia grzewcze, Piece elektryczne, Kotły do instalacji grzewczych, Pompy ciepła, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: urządzenia grzewcze, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: piece elektryczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: kotły do instalacji grzewczych,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pompy ciepła, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: instalacje i urządzenia
do ogrzewania, 37 Montaż i naprawa instalacji grzewczych,
Usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej, Instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego.
528063
(220) 2021 04 26
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 03.02.09, 03.02.24, 29.01.15
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych,
Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane
do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje
do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki,
Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne
niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy
do mycia, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze], Maseczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka
do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze
produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty
ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty
do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji
włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty
do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji
ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpieli, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry,
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Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny
do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków,
Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpieli, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeutyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu,
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji zębów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów,
Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty
toaletowe, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe,
Środki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki
do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina kosmetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycznego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne
środki do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu
do odkażania skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Artykuły spożywcze
dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy
do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki],
Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana
dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki
witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, Farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceutyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycznych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Higieniczne (bandaże -), Intymne preparaty nawilżające, Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych,
Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do użytku
dermatologicznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku
medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Krople do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa do celów medycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów
do celów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsamy, Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne,
Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt,
Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny do płukania
jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty
toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze
płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów,
Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę
pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową,
Lecznicze kuracje do skóry głowy, Lecznicze kremy do skóry,
Lecznicze pudry dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała,
Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki
dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opatrunkowy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe,
medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty
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spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy
diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku
[żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki
witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Mydła dezynfekujące, Napoje dla niemowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe
do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chusteczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone
chusteczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty
lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Odkażający preparat do mycia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Okłady,
Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory,
Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, Peelingi [preparaty] do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych,
Podpaski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty
i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne
do celów medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów medycznych,
Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla
kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety,
Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe
do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty
dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe
dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne,
Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji,
Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczające do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów
medycznych, Sole do celów medycznych, Słodycze do celów leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych,
Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye
lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do celów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny
intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki do uwalniania leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki
odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione
preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Substancje chłonne do higieny osobistej, Substancje dietetyczne dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy diety, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy
mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające,
Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki [lecznicze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higieniczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów farmaceutycznych, Wata do celów medycznych, Waciki
do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antysep-
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tyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku medycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone płynem
farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witaminowe, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów medycznych, Woda
źródlana do celów medycznych, Wody mineralne do celów
medycznych, Wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych, Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych, Żele antybakteryjne, Żele
do ciała do użytku farmaceutycznego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające do użytku osobistego, Żelki
witaminowe, Zioła lecznicze, Ziołowe suplementy diety dla
osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Żywność
dla diabetyków, Żywność dla diet medycznych, Żywność dla
niemowląt, Żywność liofilizowana przystosowana do celów
medycznych, Żywność homogenizowana przystosowana
do celów medycznych, 10 Aplikatory do leków, Aplikatory
do preparatów farmaceutycznych, Aplikatory do preparatów
antybakteryjnych, Aplikatory do preparatów antyseptycznych,
Artykuły do karmienia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory
w postaci gąbek [do użytku medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne,
Bandaże nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe,
Buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki
do karmienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania
mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząbkowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medyczne,
Łyżki do podawania leków, Maski higieniczne do celów medycznych, Maski medyczne, Maski na twarz do użytku medycznego, Maski ochronne na nos do użytku medycznego,
Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski
ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne
do celów medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia piersią, Osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, Pojemniki do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do karmienia, Pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw
z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów medycznych,
Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych, Strzykawki
do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykawki do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termometry lekarskie,
Zakraplacze do oczu, Zakraplacze do celów medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia do butelek do karmienia, Zawieszki do smoczków.
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(531) 03.02.09, 03.02.24, 03.02.28, 29.01.15
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych,
Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane
do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje
do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki,
Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne
niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy
do mycia, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze], Maseczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka
do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze
produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty
ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty
do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji
włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty
do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji
ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpieli, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry,
Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny
do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków,
Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpieli, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeutyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu,
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji zębów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów,
Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty
toaletowe, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe,
Środki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki
do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina kosmetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycznego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne
środki do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu
do odkażania skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Artykuły spożywcze
dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy
do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki],
Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana
dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki
witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty ro-
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ślinne i ziołowe do celów leczniczych, Farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceutyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycznych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Higieniczne (bandaże -), Intymne preparaty nawilżające, Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych,
Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do użytku
dermatologicznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku
medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Krople do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa do celów medycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów
do celów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsamy, Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kremy do ciała, lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne,
Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt,
Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny do płukania
jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty
toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze
płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów,
Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę
pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową,
Lecznicze kuracje do skóry głowy, Lecznicze kremy do skóry,
Lecznicze pudry dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała,
Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki
dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opatrunkowy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe,
medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty
spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy
diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku
[żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki
witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Mydła dezynfekujące, Napoje dla niemowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe
do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chusteczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone
chusteczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty
lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Odkażający preparat do mycia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Okłady,
Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory,
Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, Peelingi [preparaty] do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych,
Podpaski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty
i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne
do celów medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów medycznych,
Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla
kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety,
Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe
do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty
dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe
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dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne,
Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji,
Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczające do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów
medycznych, Sole do celów medycznych, Słodycze do celów leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych,
Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye
lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do celów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny
intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki do uwalniania leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki
odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione
preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Substancje chłonne do higieny osobistej, Substancje dietetyczne dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy diety, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy
mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające,
Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki [lecznicze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higieniczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów farmaceutycznych, Wata do celów medycznych, Waciki
do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku medycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone
płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witaminowe, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki
do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów
medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody
mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione
strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych,
Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne do celów
farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych,
Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycznego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające
do użytku osobistego, Żelki witaminowe, Zioła lecznicze,
Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność
dla diet medycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, Żywność
homogenizowana przystosowana do celów medycznych,
10 Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceutycznych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Aplikatory do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmienia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gąbek
[do użytku medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły
do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne, Bandaże
nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe, Buteleczki
z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki do karmienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania
mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząbkowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medyczne, Łyżki do podawania leków, Maski higieniczne do celów
medycznych, Maski medyczne, Maski na twarz do użytku
medycznego, Maski ochronne na nos do użytku medycznego, Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski
ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne
do celów medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia piersią, Osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, Po-
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jemniki do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do karmienia, Pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów medycznych, Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych,
Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykawki do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termometry lekarskie, Zakraplacze do oczu, Zakraplacze do celów
medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia do butelek do karmienia, Zawieszki
do smoczków.
528066
(220) 2021 04 26
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 03.02.09, 03.02.24, 29.01.15
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych,
Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane
do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje
do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki,
Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne
niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy
do mycia, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze], Maseczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka
do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze
produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty
ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty
do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji
włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty
do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji
ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpieli, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry,
Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny
do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków,
Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpie-
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li, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeutyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu,
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji zębów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów,
Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty
toaletowe, Spraye do ciała, sole do kąpieli, Środki toaletowe,
Środki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki
do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina kosmetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycznego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne
środki do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu
do odkażania skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Artykuły spożywcze
dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy
do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki],
Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana
dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki
witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, Farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceutyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycznych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Higieniczne (bandaże -), Intymne preparaty nawilżające, Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych,
Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do użytku
dermatologicznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku
medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Krople do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa do celów medycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów
do celów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsamy, Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne,
Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt,
Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny do płukania
jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty
toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze
płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów,
Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę
pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową,
Lecznicze kuracje do skóry głowy, Lecznicze kremy do skóry,
Lecznicze pudry dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała,
Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki
dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opatrunkowy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe,
medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty
spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy
diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku
[żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki
witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Mydła dezynfekujące, Napoje dla nie-
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mowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe
do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chusteczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone
chusteczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty
lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Odkażający preparat do mycia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Okłady,
Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory,
Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, Peelingi [preparaty] do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych,
Podpaski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty
i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne
do celów medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów medycznych,
Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla
kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety,
Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe
do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty
dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe
dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne,
Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji,
Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczające do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów
medycznych, Sole do celów medycznych, Słodycze do celów leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych,
Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, spraye
lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do celów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny
intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki do uwalniania leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki
odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione
preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Substancje chłonne do higieny osobistej, Substancje dietetyczne dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy diety, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy
mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające,
Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki [lecznicze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higieniczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów farmaceutycznych, Wata do celów medycznych, Waciki
do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku medycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone
płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witaminowe, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki
do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów
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medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody
mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione
strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych,
Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne do celów
farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych,
Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycznego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające
do użytku osobistego, Żelki witaminowe, Zioła lecznicze,
Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność
dla diet medycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, Żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych,
10 Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceutycznych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Aplikatory do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmienia
i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gąbek
[do użytku medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły
do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne, Bandaże
nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe, Buteleczki
z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki do karmienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania
mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząbkowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medyczne,
Łyżki do podawania leków, Maski higieniczne do celów medycznych, Maski medyczne, Maski na twarz do użytku medycznego, Maski ochronne na nos do użytku medycznego,
Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski
ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne
do celów medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia piersią, Osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, Pojemniki do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do karmienia, Pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw
z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów medycznych,
Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych, Strzykawki
do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykawki do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termometry lekarskie,
Zakraplacze do oczu, Zakraplacze do celów medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia do butelek do karmienia, Zawieszki do smoczków.
528068
(220) 2021 04 26
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 03.02.09, 03.02.24, 29.01.15
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych,
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Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane
do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje
do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki,
Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne
niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy
do mycia, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze], Maseczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka
do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze
produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty
ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty
do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji
włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty
do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji
ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpieli, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry,
Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny
do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków,
Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpieli, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeutyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu,
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji zębów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów,
Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty
toaletowe, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe,
Środki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki
do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina kosmetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycznego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne
środki do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu
do odkażania skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Artykuły spożywcze
dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy
do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki],
Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana
dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki
witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, Farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceutyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i natural-
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ne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycznych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Higieniczne (bandaże -), Intymne preparaty nawilżające, Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych,
Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do użytku
dermatologicznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku
medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Krople do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa do celów medycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów
do celów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsamy, Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne,
Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt,
Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny do płukania
jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty
toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze
płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów,
Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę
pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową,
Lecznicze kuracje do skóry głowy, Lecznicze kremy do skóry,
Lecznicze pudry dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała,
Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki
dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opatrunkowy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe,
medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty
spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy
diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku
[żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki
witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Mydła dezynfekujące, Napoje dla niemowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe
do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chusteczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone
chusteczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty
lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Odkażający preparat do mycia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Okłady,
Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory,
Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, Peelingi [preparaty] do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych, Podpaski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych,
Preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty
i artykuły higieniczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty i substancje lecznicze, Preparaty i substancje
mineralne do celów medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów medycznych, Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Probiotyki (suplementy),
Produkty dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji, Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory
oczyszczające do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne
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do celów medycznych, Sole do celów medycznych, Słodycze do celów leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych, Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye
antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę,
Spraye lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi
oddechowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe
do celów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych,
Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki
do uwalniania leków, Środki do sterylizacji, środki odkażające,
Środki odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Substancje chłonne do higieny osobistej, Substancje
dietetyczne dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy diety, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki
do ssania do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające, Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki
[lecznicze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne
lecznicze preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły
higieniczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów
farmaceutycznych, Wata do celów medycznych, Waciki
do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku medycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone
płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witaminowe, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki
do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów
medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody
mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione
strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych,
Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne do celów
farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych,
Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycznego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające
do użytku osobistego, Żelki witaminowe, Zioła lecznicze,
Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność
dla diet medycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, Żywność
homogenizowana przystosowana do celów medycznych,
10 Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceutycznych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Aplikatory do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmienia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gąbek
[do użytku medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły
do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne, Bandaże
nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe, Buteleczki
z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki do karmienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania
mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząbkowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medyczne, Łyżki do podawania leków, Maski higieniczne do celów
medycznych, Maski medyczne, Maski na twarz do użytku
medycznego, Maski ochronne na nos do użytku medycznego, Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski
ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne
do celów medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia piersią, Osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, Pojemniki do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do karmienia, Pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów medycznych, Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych,
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Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykawki do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termometry lekarskie, Zakraplacze do oczu, Zakraplacze do celów
medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia do butelek do karmienia, Zawieszki
do smoczków.
528070
(220) 2021 04 26
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 03.02.09, 03.02.24, 29.01.15
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych,
Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane
do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje
do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki,
Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne
niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy
do mycia, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze], Maseczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka
do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze
produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty
ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty
do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji
włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty
do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji
ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpieli, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry,
Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny
do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków,
Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpieli, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeutyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu,
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Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji zębów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów,
Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty
toaletowe, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe,
Środki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki
do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina kosmetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycznego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne
środki do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu
do odkażania skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Artykuły spożywcze
dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy
do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki],
Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana
dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki
witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, Farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceutyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycznych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Higieniczne (bandaże -), Intymne preparaty nawilżające, Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych,
Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do użytku
dermatologicznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku
medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Krople do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa do celów medycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów
do celów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsamy, Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne,
Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt,
Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny do płukania
jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty
toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze
płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów,
Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę
pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową,
Lecznicze kuracje do skóry głowy, lecznicze kremy do skóry,
Lecznicze pudry dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała,
Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki
dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opatrunkowy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe,
medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty
spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy
diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku
[żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki
witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Mydła dezynfekujące, Napoje dla niemowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe
do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chusteczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone

103

chusteczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty
lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Odkażający preparat do mycia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Okłady,
Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory,
Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, Peelingi [preparaty] do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych,
Podpaski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty
i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne
do celów medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów medycznych,
Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla
kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety,
Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe
do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty
dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe
dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne,
Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji,
Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczające do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów
medycznych, Sole do celów medycznych, Słodycze do celów leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych,
Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye
lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do celów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny
intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki do uwalniania leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki
odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione
preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Substancje chłonne do higieny osobistej, Substancje dietetyczne dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy diety, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy
mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające,
Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki [lecznicze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, tran, Wchłaniające artykuły higieniczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów farmaceutycznych, Wata do celów medycznych, Waciki
do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku medycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone
płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witaminowe, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki
do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów
medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody
mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione
strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych,
Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne do celów
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farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych,
Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycznego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające
do użytku osobistego, Żelki witaminowe, Zioła lecznicze,
Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność
dla diet medycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, Żywność
homogenizowana przystosowana do celów medycznych,
10 Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceutycznych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Aplikatory do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmienia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gąbek
[do użytku medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły
do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne, Bandaże
nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe, Buteleczki
z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki do karmienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania
mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząbkowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medyczne, Łyżki do podawania leków, Maski higieniczne do celów
medycznych, Maski medyczne, Maski na twarz do użytku
medycznego, Maski ochronne na nos do użytku medycznego, Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski
ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne
do celów medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia piersią, Osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, Pojemniki do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do karmienia, Pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów medycznych, Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych,
Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykawki do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termometry lekarskie, Zakraplacze do oczu, Zakraplacze do celów
medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia do butelek do karmienia, Zawieszki
do smoczków.
528072
(220) 2021 04 22
ROBLE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROBLE

(210)
(731)

(531) 05.07.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 Drewniane podłogi parkietowe, Podłogi
pływające, Podłogi laminatowe, Podłogi gumowe, Podłogi drewniane, Podłogi niemetalowe, Podłogi betonowe,
Podłogi parkietowe, Drewniane podłogi sportowe, Podłogi laminowane, niemetalowe, Podłogi z twardego drewna,
Podłogi z imitacji drewna, Warstwy izolujące pod podłogi,
Podłogi parkietowe wykonane z korka, Tymczasowe podłogi, nie z metalu, Parkiety wykonane z drewna, Listwy pod-
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łogowe niemetalowe, Drewniane listwy profilowe, Schody
niemetalowe, Niemetalowe pokrycia na schody, Balustrady
niemetalowe, Drewniane deski tarasowe, Drewniane poręcze, Panele drewniane, Deski drewniane, Drewniane pokrycia podłogowe, Drewniane parkiety fornirowane, Materiały
budowlane z drewna, Elementy konstrukcyjne z drewna,
Deski dachowe [z drewna], Płyty dachowe [z drewna], Drzwi
drewniane, Okiennice drewniane, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez
Internet takich towarów jak: drewniane podłogi parkietowe,
podłogi pływające, podłogi laminatowe, podłogi gumowe,
podłogi drewniane, podłogi niemetalowe, podłogi betonowe, podłogi parkietowe, drewniane podłogi sportowe, podłogi laminowane, niemetalowe, podłogi z twardego drewna,
podłogi z imitacji drewna, warstwy izolujące pod podłogi,
podłogi parkietowe wykonane z korka, tymczasowe podłogi, nie z metalu, parkiety wykonane z drewna, listwy przypodłogowe niemetalowe, drewniane listwy profilowe, schody
niemetalowe, niemetalowe pokrycia na schody, balustrady
niemetalowe, drewniane deski tarasowe, drewniane poręcze, panele drewniane, deski drewniane, drewniane pokrycia
podłogowe, drewniane parkiety fornirowane, materiały budowlane z drewna, elementy konstrukcyjne z drewna, deski
dachowe [z drewna], płyty dachowe [z drewna], drzwi drewniane, okiennice drewniane.
(210)
(731)
(540)
(540)

528074
(220) 2021 04 22
PIETRZAK MARCIN, Kędzierzyn-Koźle
(znak słowno-graficzny)
KKOZIOŁEK

(531) 03.04.11, 03.04.13, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 39 Agenci zajmujący się organizowaniem podróży, Doradztwo w zakresie podróży, Doradztwo w zakresie
planowania trasy podróży, Dostarczanie informacji dotyczących transportu, Transport, Transport lądowy, Transport pasażerski, Usługi tranzytowe, Logistyka transportu, Organizowanie transportu, Usługi transportowe, Pasażerski transport
samochodowy, Transport drogowy pasażerów, Transport lądowy podróżnych, Transport pasażerów autobusami, Transport wyposażenia domu, Transport podróżnych taksówką,
Transport pacjentów mikrobusem, Transport zwierząt domowych, Transport lądowy osób, Usługi transportu drogowego, Usługi transportu pojazdami, Wypożyczanie środków
transportu, Usługi transportu autobusami, Usługi transportu
mikrobusami, Rezerwowanie transportu autokarowego, Informacja o transporcie, Autobusowe usługi transportowe,
Usługi transportowe autokarowe, Wynajem pojazdów transportowych, Transport i dostawy towarów, Transport ładunku
drogą lądową, Organizowanie samochodowego transportu
pasażerskiego, Usługi transportu osób niepełnosprawnych,
Wynajem skuterów do transportu, Dystrybucja [transport]
towarów drogą lądową, Usługi transportu zbiorowego dla
ludności, Odbiór, transport i dostawa towarów, Transport
pojazdami napędzanymi przez człowieka, Transport przeprowadzkowy za pomocą furgonetek, Transport pasażerów pojazdami z szoferem, Usługi w zakresie transportu
drogowego, Usługi rezerwacji w zakresie transportu, Usługi
transportu drogowego dla pasażerów, Udzielanie informacji
dotyczących transportu drogowego, Profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, Usługi w zakresie organizowania
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transportu, Usługi konsultacyjne związane z transportem,
Usługi doradcze związane z transportem, Usługi informacyjne związane z transportem, Wynajem pojazdów transportowych na umowę, Usługi w zakresie rezerwacji transportu
autobusowego, Usługi informacyjne związane z metodami
transportu, Usługi doradcze związane z transportem drogowym, Usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi, Usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem,
Pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, Udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży, Udzielanie informacji na temat transportu samochodowego, Udostępnianie
danych związanych z transportem pasażerów, Zapewnianie
wynajętych pojazdów do transportu pasażerów, Skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu, Usługi rezerwacji w zakresie transportu lądowego, Rezerwacja
miejsc w różnych środkach transportu, Usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, Zapewnianie transportu drogowego osobom w podeszłym wieku, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem,
Usługi w zakresie transportu drogowego dla osób, Usługi
w zakresie rezerwacji podróży i środków transportu, Usługi
biur podróży, mianowicie organizowanie transportu dla podróżnych, Organizacja transportu osobowego na rzecz osób
trzecich poprzez aplikację online, Organizacja transportu
osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, Usługi taksówek, Usługi taksówkarskie, Organizowanie
transportu taksówkowego, Transport taksówkowy dla osób
na wózkach inwalidzkich, Świadczenie usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mobilnych, Wypożyczanie samochodów, Wynajem samochodów, Transport
podróżnych samochodem, Usługi wynajmu samochodów,
Organizowanie wynajmu samochodów, Transport pacjentów samochodem, Rezerwacja samochodów do wynajęcia,
Wypożyczanie samochodów do przeprowadzek, Usługi
agencji rezerwującej wynajem samochodów, Udzielanie
informacji dotyczących tras samochodowych, Usługi rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, Usługi w zakresie
wypożyczania pojazdów samochodowych, Udzielanie informacji o samochodach do wynajęcia za pośrednictwem Internetu, Wypożyczanie pojazdów, zwłaszcza samochodów
osobowych i ciężarówek.
528078
(220) 2021 04 26
ARI10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ARI10
(510), (511) 9 Oprogramowanie do uwierzytelniania, Programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, Oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji
finansowych, Oprogramowanie do zarządzania finansami,
Oprogramowanie komputerowe do wytwarzania modeli
finansowych, Elektroniczne urządzenia do przeliczania walut, 36 Usługi związane z dokonywaniem transakcji finansowych, Elektroniczne przetwarzanie płatności, Elektroniczne
transakcje pieniężne, Elektroniczny transfer środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji, Obsługa transakcji
finansowych online, Przetwarzanie transakcji płatniczych
za pośrednictwem Internetu, Transfer elektroniczny środków
pieniężnych, Usługi transakcji finansowych online, Usługi finansowe świadczone za pomocą środków elektronicznych,
Usługi finansowe świadczone przez Internet, Transfery elektroniczne wirtualnych walut, Usługi przelewu waluty wirtualnej, Usługi w zakresie wirtualnej waluty, Wymiana finansowa waluty wirtualnej, Wymiana wirtualnej waluty, Usługi
(210)
(731)

105

wymiany walut i doradztwo, Wymiana walut [kantory], Dostarczanie informacji dotyczących kursów wymiany walut,
Handel walutami i wymiana walut, Informacja finansowa
w postaci kursów walut, Kupno i sprzedaż walut, Notowania
kursów wymiany walut, Pośrednictwo walutowe, Prowadzenie transakcji wymiany walut na rzecz osób trzecich, Skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutą
obcą, Transakcje wymiany walut, Usługi w zakresie przelewów walutowych, Transakcje finansowe za pośrednictwem
łańcucha blokowego, Administrowanie finansami, Analizy
danych finansowych, Dokonywanie transakcji finansowych,
Dostarczanie informacji finansowych za pomocą komputerowej bazy danych, Finansowe usługi rozrachunkowe i rozliczeniowe, Finansowe usługi związane z oszczędnościami,
Gromadzenie informacji finansowych, Indywidualne planowanie finansowe, Informacje finansowe dostarczane za pomocą środków elektronicznych, Usługi informacji finansowej
dotyczące walut, Usługi informacyjne dotyczące finansów,
świadczone on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, Usługi rejestrowania automatycznego transakcji finansowych, Usługi w zakresie badań i analiz finansowych, Usługi
w zakresie finansowania społecznościowego.
(210) 528080
(220) 2021 04 21
(731) GIBAS TOMASZ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) mst automation
(510), (511) 42 Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, administracja serwerów, administrowanie
prawami użytkowników w sieciach komputerowych, aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych, aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego
w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania
zagrożeniom komputerowym, aktualizacja oprogramowania
do przetwarzania danych, aktualizacja oprogramowania
do systemów łączności, aktualizacja oprogramowania
do smartfonów, aktualizacja stron głównych do sieci komputerowych, aktualizowanie banków pamięci systemów komputerowych, aktualizowanie stron internetowych, analiza
i ocena dotycząca opracowywania produktów, badania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego, badania dotyczące
programów komputerowych, badania dotyczące przetwarzania danych, badania dotyczące technologii, badania i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, badania i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, badania i opracowywanie projektów technicznych, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania
komputerowego, badania przemysłowe obiektów technicznych, badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie
wydajności systemów komputerowych, badania przy użyciu
analiz porównawczych w zakresie efektywności systemów
komputerowych, badania techniczne dotyczące komputerów, badania technologiczne dotyczące komputerów, badania w dziedzinie technologii informacyjnej, badania w dziedzinie techno-logii przetwarzania danych, dekodowanie danych, diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, diagnozowanie problemów ze sprzętem komputerowym przy użyciu oprogramowania, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie
technologii informacyjnych, doradztwo specjalistyczne związane z programowaniem komputerowym, doradztwo tech-
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niczne w zakresie produkcji, doradztwo techniczne w zakresie przetwarzania danych, doradztwo techniczne związane
z projektowaniem, doradztwo techniczne związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego,
doradztwo techniczne związane z używaniem sprzętu komputerowego, doradztwo związane z odzyskiwaniem danych
komputerowych, doradztwo w dziedzinie analizy systemów
komputerowych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
internetowego, doradztwo w dziedzinie integracji systemów
komputerowych, doradztwo w dziedzinie oprogramowania
zabezpieczającego, doradztwo w sprawach komputerów,
doradztwo w sprawach oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania stron głównych i stron
internetowych, doradztwo w zakresie projektowania i opracowywania oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo związane z aktualizacją oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z konserwacją oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z odzyskiwaniem
danych komputerowych, doradztwo związane z oprogramowaniem do systemów komunikacyjnych, doradztwo
związane z projektowaniem i opracowywaniem programów
komputerowych baz danych, doradztwo związane z tworzeniem stron głównych i stron internetowych, dostarczanie informacji i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej on-line z możliwością wyszukiwania, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, dostarczanie informacji
związanych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu
i oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji
związanych z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowania komputerowego, dostarczanie specjalistycznych
raportów w zakresie informatyki, edycja programów komputerowych, ekspertyzy w zakresie technologii, hosting aplikacji interaktywnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting
komputerowych baz danych, hosting mobilnych stron internetowych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, hosting
przestrzeni pamięciowej w Internecie, hosting serwerów,
hosting stron internetowych, hosting treści cyfrowych w Internecie, instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja i aktualizacja programów
do przetwarzania danych, instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, instalacja i utrzymanie programów komputerowych, instalacja,
konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania
komputerowego, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego dla systemów komputerowych,
instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania
bazy danych, integracja systemów i sieci komputerowych,
inżynieria oprogramowania komputerowego, inżynieria
techniczna, kalibrowanie maszyn, kompilacja informacji
związanych z technologią informacyjną, kompilacja programów komputerowych, kompilacja stron internetowych,
kompresja danych do elektronicznego przechowywania,
konfiguracja komputerowego oprogramowania sprzętowego, konfiguracja sieci komputerowych za pomocą oprogramowania, konfiguracja sprzętu komputerowego za pomocą
oprogramowania, konserwacja i aktualizacja oprogramowania do systemów komunikacyjnych, konserwacja oprogramowania do systemów łączności, konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, konserwacja oprogramowania komputerowego, konsultacje w dziedzinie technologii informacyjnej, kontrola jakości w zakresie systemów komputerowych, kontrola maszyn i urządzeń przemysłowych,
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konwersja danych elektronicznych, konwersja danych i programów komputerowych inna niż konwersja fizyczna, modyfikowanie programów komputerowych, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitoring systemów sieciowych, monitorowanie stanu maszyn,
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych
w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, naprawa oprogramowania
komputerowego, naukowe usługi programowania komputerów, ocena wydajności przetwarzania danych w oparciu
o test wzorcowy, odtwarzanie baz danych, odzyskiwanie
danych komputerowych, Oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania informacjami, oferowanie tymczasowego korzystania
z niepobieralnego oprogramowania on-line do transmisji
informacji, oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania danymi,
opracowanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz danych, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, opracowywanie języków komputerowych, opracowywanie kodów komputerowych, opracowywanie metod
pomiarowych i testujących, opracowywanie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, opracowywanie
oprogramowania do magazynowania i przywoływania danych multimedialnych, opracowywanie oprogramowania
do przetwarzania sygnałów cyfrowych, opracowywanie
oprogramowania do bezpiecznych operacji w sieci, opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku
z systemami przełączającymi sterowanymi komputerowo,
opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku z programowalnymi sterownikami, opracowywanie oprogramowania sprzętowego, opracowywanie oprogramowania sterowników, opracowywanie oprogramowania do systemów łączności, opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych, opracowywanie oprogramowania
komputerowego na potrzeby projektowania wspomaganego komputerowo / produkowania wspomaganego komputerowo CAD/CAM, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie oprogramowania do modułów sterujących i systemów operacyjnych, opracowywanie podręczników technicznych, opracowywanie programów do przetwarzania danych, opracowywanie programów do przetwarzania danych na zamówienie
osób trzecich, opracowywanie programów komputerowych
zapisywanych na nośnikach danych oprogramowanie przeznaczonych do wykorzystania w budownictwie i zautomatyzowanym wytwarzaniu CAD/CAM, opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron głównych, opracowywanie
rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, opracowywanie sieci komputerowych, opracowywanie sprzętu
do przetwarzania sygnałów cyfrowych, opracowywanie
sprzętu komputerowego, opracowywanie systemów
do przesyłania danych, opracowywanie systemów do zarządzania energią i prądem, opracowywanie systemów komputerowych, opracowywanie systemów przetwarzania danych,
opracowywanie systemów przechowywania danych, opracowywanie technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych,
opracowywanie urządzeń diagnostycznych, opracowywanie zespołów zasilających, oprogramowanie jako usługa
SaaS, pisanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, pisanie na zamówienie programów komputerowych,
oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych,
pisanie programów do przetwarzania danych, planowanie
projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, planowanie
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techniczne i doradztwo w dziedzinie lekkiego przemysłu
maszynowego, pomoc w zakresie technologii informacyjnej,
porady techniczne związane z działaniami mającymi na celu
oszczędzanie energii, porady techniczne związane z komputerami, powielanie oprogramowania komputerowego, prace
badawcze w dziedzinie nauki i przemysłu, zwłaszcza w zakresie e-commerce, prace badawczo - rozwojowe w zakresie
oprogramowania komputerowego, profesjonalne doradztwo dotyczące technologii, profesjonalne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, profesjonalne doradztwo w dziedzinie komputerów, profesjonalne usługi doradcze dotyczące komputerów, profesjonalne usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego związanego m in.
z e-commerce, programowanie elektronicznych systemów
kontroli, programowanie komputerów w celu kontrolowania
przepływu danych pomiędzy kupującymi a dostawcami,
programowanie komputerów do drukowania kodów kreskowych, programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania, programowanie komputerów i konserwacja
programów komputerowych, programowanie komputerów
na potrzeby Internetu, programowanie komputerowe dla
osób trzecich, programowanie komputerowe dla branży e-commerce i usługowo-handlowej, programowanie komputerowe do przetwarzania danych, programowanie komputerowe w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania
danych, programowanie oprogramowania edukacyjnego,
programowanie oprogramowania do platform internetowych, programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, programowanie oprogramowania komputerowego
do odczytu, transmisji i organizowania danych, programowanie oprogramowania do platform handlu elektronicznego, programowanie oprogramowania komputerowego
do szacowania i obliczania danych, programowanie oprogramowania do zarządzania energią, programowanie oprogramowania do elektronicznego przetwarzania danych EDP,
programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, programowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, programowanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, programowanie oprogramowania do opracowywania
stron internetowych, programowanie oprogramowania
do importowania danych i zarządzania nimi, programowanie
oprogramowania do zarządzania zapasami, programowanie
oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie,
programowanie oprogramowania do celów badań rynkowych, programowanie oprogramowania do oceny zachowania klientów w sklepach on-line, programowanie oprogramowania do reklamy on-line, programowanie programów
do przetwarzania danych, programowanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, programowanie spersonalizowanych stron internetowych, programowanie sprzętu do przetwarzania danych, programowanie sprzętu multimedialnego, programowanie stron internetowych, projektowanie, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie baz danych,
projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, Projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron internetowych, projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, projektowanie i opracowywanie baz danych, projektowanie i opracowywanie
sieci, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
i sprzętu do wzmacniania i transmisji sygnału, projektowanie
i opracowywanie stron internetowych, projektowanie i opracowywanie nowych technologii na rzecz osób trzecich, projektowanie i opracowywanie stron głównych i stron internetowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
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komputerowego do logistyki, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania łańcuchem dostaw, projektowanie i opracowywanie aparatury
diagnostycznej, projektowanie i opracowywanie urządzeń
do bezprzewodowej transmisji danych, projektowanie
i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do szacowania i obliczania danych, projektowanie
i opracowywanie sieci dystrybucji energii, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do zarządzania energią,
projektowanie i opracowywanie programów komputerowych baz danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania sterowników, projektowanie i opracowywanie
urządzeń do przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do sterowania
procesami, projektowanie i opracowywanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do przetwarzania tekstów, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie systemów do wyprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do importowania danych i zarządzania nimi, projektowanie i opracowywanie sprzętu komputerowego dla
przemysłu wytwórczego, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania antywirusowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania do komunikacji natychmiastowej, projektowanie i planowanie techniczne sieci telekomunikacyjnych, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie
i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób
trzecich, projektowanie kodów komputerowych, projektowanie komponentów mechanicznych i mikromechanicznych, projektowanie komputerów, projektowanie komputerów i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej, projektowanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja komputerowego, udzielanie informacji w zakresie technologii informacyjnej, udzielanie porad
technicznych związanych ze środkami oszczędności energii,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania do zarządzania bazami danych,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania do sieci i serwerów
komputerowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania online nie do pobrania do importowania
danych i zarządzania nimi, usługi aktualizacji programów
komputerowych, usługi badawczo-rozwojowe dotyczące
sprzętu komputerowego, usługi bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem
do sieci, usługi doradcze dotyczące analizy systemów komputerowych, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych stosujących różne środowiska oprogramowania, usługi
doradztwa technicznego związane z programowaniem
komputerowym, usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi SaaS, usługi inżynieryjne dotyczące technologii przetwarzania danych, usługi kalibracji związane
z oprogramowaniem komputerowym, usługi konsultacyjne
dotyczące komputerów i informatyki, usługi pisania progra-
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mów komputerowych, usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, usługi przechowywania danych elektronicznych i tworzenia kopii zapasowych danych, usługi przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych
elektronicznych, usługi studiów wykonalności w zakresie
oprogramowania komputerowego, usługi testowania obciążenia stron internetowych, usługi testowania użyteczności
witryn internetowych, wynajem oprogramowania komputerowego do odczytu strumienia danych, wynajem oprogramowania komputerowego do odczytywania bazy danych
z ofertami cenowymi, wypożyczanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, zapewnianie badań technicznych z zakresu programowania komputerowego, zapewnianie obsługi technicznej on-line dla użytkowników programów komputerowych, zarządzanie projektami w zakresie
technologii informacyjnych, zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich.
(210) 528082
(220) 2021 04 22
(731) WALLENRODHE ANDRÉ CONRAD, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BIUROKRAT
(510), (511) 35 Wynajem sprzętu biurowego, Usługi sekretarskie i biurowe, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, Zapewnianie tymczasowego biurowego personelu wsparcia, Usługi w zakresie administracji biurowej
[dla osób trzecich], Wypożyczanie wyposażenia biurowego
w obiektach do co-workingu, Doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie relokacji pracowników, Badanie rynku, Wprowadzanie i przetwarzanie danych, Optymalizacja stron internetowych, Promocja
online sieci komputerowych i stron internetowych, Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron
internetowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 36 Dzierżawa biur, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem lokali
na cele biurowe, Wynajem nieruchomości, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], 43 Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, Zapewnianie czasowego wynajmu
powierzchni biurowej.
528084
(220) 2021 04 26
DMS BARRELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) TEQUILA SANTA MUERTE
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210)
(731)

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

(210)
(731)
(540)
(540)
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528093
(220) 2021 04 22
SOWA SZYMON, Rybnik
(znak słowno-graficzny)
OptecLink

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 9 Konwertery antenowe, Konwertery częstotliwości, Konwertery elektryczne, Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, Instalacje szerokopasmowe,
Optyczne urządzenia komunikacyjne, Przełączniki telekomunikacyjne, Światłowodowe urządzenia telekomunikacyjne,
Urządzenia telekomunikacyjne, Urządzenia nadawczo-odbiorcze.
(210)
(731)
(540)
(540)

528094
(220) 2021 04 22
SOWA SZYMON, Rybnik
(znak słowno-graficzny)
Trytex

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.14, 02.09.18, 26.13.25
(510), (511) 20 Zaciski niemetalowe do kabli, Zaciski
do przewodów i rur, niemetalowe, Zaciski zabezpieczające
niemetalowe, Zaciski nie z metalu, Zaciski kablowe z materiałów niemetalowych, Zaciski do kabli wykonane z tworzyw
sztucznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

528095
(220) 2021 04 26
BOROWIEC BOŻENA MUFFINKOWO, Wilcza Góra
(znak słowno-graficzny)
MUFFINKOWO

528091
(220) 2021 04 22
SOWA SZYMON, Rybnik
(znak słowno-graficzny)
Copix

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 Kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń
informatycznych, audio-video i telekomunikacji, Materiały na przewody instalacji elektrycznych [kable], Adaptery
do sieci Ethemet, Adaptery telefoniczne.

(531)

29.01.14, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.11, 26.11.12, 26.01.01,
26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 26.13.25
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
Pierniczki, Babeczki, Słodkie dekoracje do ciast, Torty truskawkowe, Torty Pawłowej z orzechami laskowymi, Torty
Pawłowej o smaku orzechów laskowych, Wyroby cukiernicze lukrowane (nie dla celów medycznych), Lukrowane cia-
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sto, Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, Kawa,
41 Przekazywanie know-how [szkolenia], Szkolenia w zakresie cateringu, Organizacja przyjęć, 43 Usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, Usługi kawiarni, Usługi cateringu zewnętrznego, Dekorowanie ciast, Dekorowanie żywności.
(210)
(731)
(540)
(540)

528097
(220) 2021 04 26
WRZESIEŃ IWONA, Chorzów
(znak słowno-graficzny)
Vereherbs

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 5 Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Błonnik pokarmowy, Błonnik pokarmowy
do wspomagania trawienia, Dodatki dietetyczne, Dietetyczna żywność do celów medycznych, Żywność dietetyczna
do celów leczniczych, Suplementy dietetyczne i odżywcze,
Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suplementy diety dla
sportowców, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Preparaty witaminowe, Preparaty witaminowe i mineralne, Witaminy i preparaty witaminowe, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Probiotyki (suplementy), Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Suplementy
żywnościowe, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Dodatki dietetyczne w formie napojów, Dodatki witaminowe i mineralne, Mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, Dodatki odżywcze, Batony energetyzujące
stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, 35 Reklama, Zarządzanie w działalności handlowej, Administrowanie działalnością gospodarczą, Administrowanie
i zarządzanie działalnością gospodarczą, Transkrypcja wiadomości [prace biurowe], Usługi przypominania o spotkaniach
[prace biurowe], Usługi umawiania spotkań [prace biurowe],
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów
reklamowych i promocyjnych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w internecie, Reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Usługi
prowadzenia hurtowej i detalicznej sprzedaży suplementów
diety, preparatów witaminowych i medycznych, dietetycznej żywności i napojów, Sprzedaż internetowa suplementów
diety, preparatów witaminowych, dietetycznej żywności
i napojów, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku
z produktami dietetycznymi.
528105
(220) 2021 04 23
FARMACIA VERDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STRIALYS
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.10
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kremy do skóry, 5 Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Kremy
do użytku dermatologicznego, Preparaty farmaceutyczne
do leczenia chorób skóry, Produkty i preparaty farmaceutyczne zapobiegające rozstępom.
528107
(220) 2021 04 23
GLOB 360 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DAD HERO
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Albumy, Atlasy, Broszury,
Czcionki, Czasopisma, Gazety, Diagramy, Formularze w postaci blankietów, druków, Fotografie, Kalendarze, Katalogi,
Książki, Mapy, Mapy geograficzne, Materiały drukowane,
Materiały piśmienne, Nalepki, Naklejki, Papeteria, Prospekty, Publikacje, Szablony, Torebki do pakowania [koperty,
woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, 35 Usługi
w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz
danych, Usługi w zakresie systematyzacji danych w komputerowych bazach danych, Usługi w zakresie komputerowego
zarządzania plikami, Usługi w zakresie rozpowszechniania
ogłoszeń reklamowych, Usługi w zakresie przeglądu prasy,
Usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci ulotek, prospektów, druków, próbek, Usługi
reklamowe za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi
w zakresie sortowania danych w bazach komputerowych,
Usługi w zakresie wyszukiwania informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Usługi w zakresie wyszukiwania
w komputerowych bazach danych, Usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, Usługi prowadzenia sklepu lub hurtowni, w tym poprzez Internet, w zakresie: sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego, programów
komputerowych, usługi ogłoszeń elektronicznych w zakresie
reklamy, 38 Usługi w zakresie udostępniania Internetu dla forum dyskusyjnego, Usługi poczty elektronicznej, Połączenie
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, Usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, Usługi w zakresie przydzielania
dostępu do światowej sieci komputerowej, Usługi w zakresie
transmisji programów telewizyjnych, Usługi telefoniczne,
Usługi łączności za pośrednictwem telefonii komputerowej,
Usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego,
45 Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Usługi
w zakresie licencjonowania własności intelektualnej, Usługi
w zakresie rejestracji domen internetowych, Usługi w zakresie zarządzania prawami autorskimi.
(210)
(731)

528108
(220) 2021 04 23
GLOB 360 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dad:HERO prawdziwi bohaterowie - to ojcowie
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Albumy, Atlasy, Broszury,
Czcionki, Czasopisma, Gazety, Diagramy, Formularze w postaci blankietów, druków, Fotografie, Kalendarze, Katalogi,
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Książki, Mapy, Mapy geograficzne, Materiały drukowane,
Materiały piśmienne, Nalepki, Naklejki, Papeteria, Prospekty, Publikacje, Szablony, Torebki do pakowania [koperty,
woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, 35 Usługi
w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz
danych, Usługi w zakresie systematyzacji danych w komputerowych bazach danych, Usługi w zakresie komputerowego
zarządzania plikami, Usługi w zakresie rozpowszechniania
ogłoszeń reklamowych, Usługi w zakresie przeglądu prasy,
Usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci ulotek, prospektów, druków, próbek, Usługi
reklamowe za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi
w zakresie sortowania danych w bazach komputerowych,
Usługi w zakresie wyszukiwania informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Usługi w zakresie wyszukiwania
w komputerowych bazach danych, Usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, Usługi prowadzenia sklepu lub hurtowni, w tym poprzez Internet, w zakresie: sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego, programów
komputerowych, usługi ogłoszeń elektronicznych w zakresie
reklamy, 38 Usługi w zakresie udostępniania Internetu dla forum dyskusyjnego, Usługi poczty elektronicznej, Połączenie
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, Usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, Usługi w zakresie przydzielania
dostępu do światowej sieci komputerowej, Usługi w zakresie
transmisji programów telewizyjnych, Usługi telefoniczne,
Usługi łączności za pośrednictwem telefonii komputerowej,
Usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego,
45 Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Usługi
w zakresie licencjonowania własności intelektualnej, Usługi
w zakresie rejestracji domen internetowych, Usługi w zakresie zarządzania prawami autorskimi.
528109
(220) 2021 04 23
FARMACIA VERDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D DELPOS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.21, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 3 Produkty do zapobiegania wypadaniu włosów
do użytku kosmetycznego, Szampon do włosów, Zestawy
kosmetyków, 5 Farmaceutyczne produkty dermatologiczne,
Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób skóry, Szampony lecznicze.
(210) 528138
(220) 2021 04 27
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) BLOCARD
(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) 528146
(220) 2021 04 26
(731) WRONA PIOTR CROW DESIGN, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT21/2021

(540) CROW

(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.05.18
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy.
528150
(220) 2021 04 26
FARMAK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYTENA MET

(210)
(731)

(531)

29.01.06, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10,
26.11.21
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu cukrzycy, Preparaty farmaceutyczne do leczenia w profilaktyce cukrzycy.
528158
(220) 2021 04 27
SKARB PAŃSTWA - MINISTER ROZWOJU, PRACY
I TECHNOLOGII, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLAN DLA PRACY I ROZWOJU PRACA ROZWÓJ
BEZPIECZEŃSTWO
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Publikacje promocyjne,
35 Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Rozwój
kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, Dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
Przygotowywanie materiałów promocyjnych i merchandisingowych dla osób trzecich, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, Reklama promocyjna
projektów badawczych, Usługi w zakresie promocji eksportu, Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, Organizowanie
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem
środków audiowizualnych, Organizowanie i prowadzenie
targów i wystaw w celach reklamowych, 41 Nauczanie, Organizowanie i obsługa konferencji, Usługi wydawnicze, Publikowanie książek, Publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, Wypożyczanie książek, 42 Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych.
528286
(220) 2021 04 30
POLCHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Police
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT21/2021
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(540) Błękitny Plus
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czych, Strzykawki do celów medycznych, aparaty i narzędzia
weterynaryjne, Wyżej wskazane towary nie są przeznaczone
do dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej.
528291
(220) 2021 04 29
TERRANOVA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TERRANOVA LIFE DRINK
(510), (511) 5 Mineralne suplementy diety, Odżywcze suplementy, Preparaty witaminowe.
(210)
(731)

(531) 24.17.07, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 Preparaty do oszczędzania paliwa, Dodatki
chemiczne do obróbki paliwa, Preparaty chemiczne używane jako dodatki do paliw w celu poprawiania spalania, 4 Paliwa, Paliwa ze źródeł biologicznych, Oleje i smary mineralne
do celów przemysłowych [nie do paliw], Preparaty wiążące
do paliw stałych, Dodatki niechemiczne do paliw zapobiegające powstawaniu osadów w komorze spalania, Dodatki
paliwowe zapobiegające osadzaniu się popiołu w urządzeniach do spalania paliw kopalnych, Energia elektryczna
ze źródeł odnawialnych.
528289
(220) 2021 04 30
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Sinufridan
(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 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, Mineralne dodatki
do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone 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, Farmaceutyczne płyny do skóry, Żywność
dla niemowląt, Plastry, Materiały do chirurgicznych 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, 10 Wyroby medyczne, Aparaty i instrumenty medyczne,
Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, Aparatura
do analizy do celów medycznych, Butelki dla niemowląt,
Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły ortopedyczne, Smoczki
dziecięce, Bandaże ortopedyczne, Poduszki do celów leczni(210)
(731)

528292
(220) 2021 04 29
TERRANOVA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LIVING MULTINUTRIENT
(510), (511) 5 Mineralne suplementy diety, Odżywcze suplementy, Preparaty witaminowe.
(210)
(731)

528293
(220) 2021 04 30
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Aspardex
(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 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, Mineralne dodatki
do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone 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, Farmaceutyczne płyny do skóry, Żywność
dla niemowląt, Plastry, Materiały do chirurgicznych 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)

528294
(220) 2021 04 29
TERRANOVA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) SPRYTNA ZIELENINA
(510), (511) 5 Mineralne suplementy diety, Odżywcze suplementy, Preparaty witaminowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

528304
(220) 2021 04 30
MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
PROSTY TEMAT

(210) 528833
(220) 2021 05 14
(731) ŁOBODZIŃSKI ANDRZEJ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) KEYSO
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe, 45 Doradztwo
w zakresie relacji osobistych.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 43 Pizzerie, Usługi restauracyjne, Usługi kateringowe, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach,
Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach.
(210) 528308
(220) 2020 05 18
(310) 88741772
(320) 2019 12 30
(330) US
(731) Swift IP, LLC, Weston, US
(540) (znak słowny)
(540) FLEX PASTE
(510), (511) 16 Kleje do materiałów papierniczych lub
do użytku domowego.
528713
(220) 2021 05 12
OE INDUSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OE Industry
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 27.05.01
(510), (511) 6 Metale nieszlachetne i ich stopy, Metalowe
materiały budowlane, Przenośne metalowe konstrukcje budowlane, Materiały metalowe do budowy linii kolejowych,
Metalowe przewody kablowe (inne niż elektryczne), Metalowe druty na liny, Kable, druty i łańcuchy, z metalu, Drobne
wyroby metalowe, Drobne wyroby żelazne do budynków,
Rury i rurki metalowe, Kasy pancerne, Rudy (kruszce), 11 Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji
i oczyszczania powietrza, Instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Instalacje i urządzenia do suszenia, Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę
i sanitacji, Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Sprzęt
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania,
do żywności i napojów, Urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, Urządzenia do suszenia, Palniki,
bojlery i podgrzewacze, Instalacje do obróbki przemysłowej, 12 Części i akcesoria do pojazdów, Lądowe pojazdy
i środki transportu, Pojazdy do poruszania się w powietrzu
i przestrzeni kosmicznej, Pojazdy do poruszania się po wodzie, Bezzałogowe pojazdy przewozowe, Drony, Instalacje
do transportu linowego, Instalacje transportujące [wyciągi
narciarskie], Pasażerskie pojazdy mechaniczne, Pojazdy, Pojazdy autonomiczne, Pojazdy bezzałogowe, Pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową.

Nr ZT21/2021

528886
(220) 2021 05 14
SZYSZKA ARTUR, Leszno
(znak słowno-graficzny)
HomeDelux INTERNATIONAL

(531) 27.05.01
(510), (511) 8 Sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia
do użytku kuchennego, Czerpaki [narzędzia ręczne], Dopasowane pudełka na sztućce, Jaja (Krajarki do -) [nieelektryczne], Komplety sztućców w pudełku, Komplety sztućców wykonane z metali szlachetnych, Konserwy (Noże do otwierania -) nieelektryczne, Krajarki do sera, Krajarki do jaj, nieelektryczne, Krajarki do ciasta, Krajalnice do owoców, Krajalnice
do frytek, Krajalnice chleba [ręcznie obsługiwane], Krajalnice
do chleba [obsługiwane ręcznie], Łyżki, Łyżeczki do kawy, Łyżeczki do herbaty, Krajarki obsługiwane ręcznie, Krajarki
do sera [ręcznie obsługiwane], Łyżki do zupy, Łyżki do grejpfrutów, Łyżki stołowe ze stali nierdzewnej, Łyżki, widelce
i noże stołowe dla dzieci, Łyżki wykonane z metali szlachetnych, Mandoliny do krojenia warzyw, Mandoliny kuchenne,
Narzędzia do cięcia pizzy, Narzędzia ręczne do usuwania
oczek ananasa, Nieelektryczne noże kuchenne, Nieelektryczne krajarki do produktów spożywczych, Nieelektryczne
przyrządy do krojenia czosnku, Noże ceramiczne, Noże
do chleba [obsługiwane ręcznie], Noże do filetowania, Noże
do krojenia bajgli, Noże do krojenia mięsa, Noże do masła,
Noże do obierania, Noże do otwierania ostryg, Noże
do otwierania wina, Noże do owoców, Noże do pizzy, Noże
do pizzy, nieelektryczne, Noże do rzeźbienia w owocach,
Noże do serów, Noże do steków, Noże do usuwania rybich
łusek, Noże do użytku domowego, Noże do warzyw, Noże
kucharskie, Noże go grejpfrutów, Noże kuchenne, Noże kuchenne do krojenia ryb, Noże kuchenne o cienkich ostrzach,
Noże kuchenne do obierania, Noże ręczne do krojenia mięsa
do użytku domowego, Noże stołowe, Noże stołowe ze stali
nierdzewnej, Noże, widelce, łyżki, Noże z tworzyw ulegających biodegradacji, Nożyce do drobiu, Nożyczki do pizzy,
Nożyczki do użytku kuchennego, Nożyki do smarowania
[sztućce], Obieraczki do owoców, nieelektryczne, Obieraczki
do warzyw [narzędzia ręczne], Obieraczki do warzyw, nieelektryczne, Obieraczki do warzyw [noże ręczne], Obieraczki
do warzyw, obsługiwane ręcznie, Obieraczki ziemniaków
[noże], Otwieracze do puszek [nieelektryczne], Pamiątkowe
łyżeczki dla kolekcjonerów, Obieraczki ziemniaków [ręczne],
Pizze (Wykrajarki do -) nieelektryczne, Przybory do obierania
krewetek, Przyrządy do usuwania rybich łusek, Pudełka przystosowane do sztućców, Rębaki [noże], Ręczne krajalnice
do bananów, Ręczne krajalnice do warzyw, Ręczne narzędzia
do rąbania, Ręczne krajarki do warzyw, Ręczne przyrządy
do krojenia ciasta na makaron, Ręczne przyrządy do obierania kolb kukurydzy, Ręczne rozdrabniacze do warzyw, Ręczne szatkownice kuchenne, Ręczne tasaki do warzyw, Rękoje-
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ści noży, Rozdrabniacze do warzyw, Szczypce do rozdrabniania mięsa, Sztućce, Sztućce dla dzieci, Sztućce do użytku
przez niemowlęta, Sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki],
Sztućce z metali szlachetnych, Sztućce z metali szlachetnych
do krojenia, Sztućce z tworzyw ulegających biodegradacji,
Tasaki do mięsa [tasaki rzeźnicze], Tasaki do siekania mięsa
[ręczne], Tasaki [noże], Urządzenia do krojenia jajek, Widelce,
Widelce do fondue, Widelce do mięsa, Widelce do ryb, Widelce do ślimaków, Widelce i łyżki, Widelce sałatkowe, Widelce stołowe ze stali nierdzewnej, Widelce (sztućce), Widelce
wykonane z metalu szlachetnego, Widelce z tworzyw ulegających biodegradacji, Wydrążacze do jabłek, Wydrążacze
do owoców, Wydrążacze do warzyw, Wykrajarki do pizzy
nieelektryczne, Wyrównywacze ciast, 11 Czajniki, Domowe
ekspresy do kawy [elektryczne], Czajniki elektryczne, Czajniki
do herbaty [elektryczne], Chłodziarki do wina, Chłodziarki
do mleka, Chłodziarki do wina, elektryczne, Ekspresy do kawy
(Elektryczne -), Ekspresy do kawy espresso, Ekspresy do palenia ziaren kawy, Elektryczne garnki do gotowania warzyw
na parze, Elektryczne tostery, Elektryczne tostery z opiekaczem, Elektryczne warniki do herbaty, Elektryczne warniki
do kawy, Elektryczne zaparzacze do herbaty, Elektryczne zaparzacze do kawy, Fondue [urządzenia do gotowania], Garnki elektryczne, Gofrownice, Gofrownice elektryczne, Grill,
Grille do gotowania, Grille elektryczne, Grille elektryczne
do użytku na wolnym powietrzu, Grille gazowe, Grille na węgiel drzewny, Przybory kuchenne elektryczne, Tostery, Termosy cateringowe, Urządzenia do chłodzenia napojów,
21 Szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe,
Brytfanny, Bloki na noże, Cedzaki, Cedzaki do użytku domowego, Ceramiczna zastawa stołowa, Ceramiczne serwisy
do kawy, Ceramika do użytku kuchennego, Chochle, Chochle do podawania, Chwytaki odporne na żar piekarnika,
Ciasta (Łopatki do nakładania -), Ciśnieniowe ekspresy
do kawy, Cukiernice, Cukiernice nie z metali szlachetnych,
Cukiernice z metali szlachetnych, Czajniczki do herbaty, Czajniczki do herbaty z metali szlachetnych, Czajniki do herbaty
[nieelektryczne], Czajniki nieelektryczne, Czajniki z gwizdkiem, Dekoracyjne słoiki szklane z przykrywką, Deski do krojenia, Deski do krojenia chleba, Deski do krojenia do kuchni,
Deski do krojenia do użytku kuchennego, Deski do krojenia
kuchenne, Deski do noży, Deski do serów, Deski drewniane
do grillowania, Dołkownice do jajek, Dozowniki do serwetek,
Dozowniki do przypraw, Dozowniki papieru do celów kuchennych, Dozowniki serwetek, Dozowniki słomek, Drewniane deski do krojenia do użytku kuchennego, Drewniane deski do siekania [utensylia], Durszlaki do użytku domowego,
Durszlaki [przybory gospodarstwa domowego], Dzbanki
do kawy, Dzbanki do kawy nie z metali szlachetnych, Dzbanki do kawy, nieelektryczne, Dzbanki kuchenne, Dzbanki
do parzenia kawy nieelektryczne, Dzbanki na mleko, Dzbanki
na śmietankę, Dzbanki na syropy, Dzbanuszki, Dzbanki z metali szlachetnych, Dziobki do nalewania do celów domowych, Dziobki do nalewania do użytku kuchennego, Ekspresy do kawy, nieelektryczne, Ekspresy do zaparzania kawy
(Nieelektryczne -), Filiżanki, Filiżanki do kawy, Filiżanki gliniane, Filiżanki i kubki, Filiżanki na herbatę, Filtry do herbaty, Filtry do kawy, nie z papieru, stanowiące część nieelektrycznych zaparzaczy do kawy, Filtry do kawy nieelektryczne, Filtry [dripy] nieelektryczne do parzenia kawy, Foremki, Foremki aluminiowe do żywności, Foremki kuchenne, Formy aluminiowe [przybory kuchenne], Formy do ciasta, Formy do ciastek, Formy, foremki [przybory kuchenne], Formy i foremki
[przybory kuchenne], Frytkownice nieelektryczne, Frytownice nieelektryczne, Garnki, Garnki ceramiczne, Garnki ciśnieniowe, Garnki do gotowania na parze [sprzęt kuchenny],
Garnki do gotowania ryżu, inne niż elektryczne, Garnki
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do gotowania kuskusu, nieelektryczne, Garnki ciśnieniowe,
nie podgrzewane elektrycznie, Garnki do popcornu na płytę
kuchenną, Garnki do serwowania potraw, Garnki i rondle kuchenne [nieelektryczne], Garnki i rondle przenośne do użytku na kempingu, Garnki kuchenne, Garnki kamienne, Garnki
kuchenne [komplety], Gąsiory, Gąsiory szklane, Głębokie naczynia kuchenne, Gofrów (Formy do wypiekania -) nieelektryczne, Kafeterki, Kamienie do pieczenia pizzy, Kamienne
wazony podłogowe, Klosze do przykrywania masła, Klosze
do przykrywania sera, Klosze do przykrywania sera [przykrywki], Kokile [miseczki do zapiekania], Komplety puszek
kuchennych, Kostki lodu wielokrotnego użytku, Kubki, Kubki
ceramiczne, Kubki do karmienia, Kubeczki do karmienia dzieci, Kubki do kawy, Kubki do mieszania, Kubki do napojów,
Kubki gliniane, Kubki porcelanowe, Kubki szklane, Kubki wykonane z porcelany, Kubki z gliny garncarskiej, Kubki z porcelany, Kuchenne (Przybory -), Kuchenne przybory nie z metali
szlachetnych, Kuchenne przybory używane przy grillach domowych, Łapki do garnków, Lejki, Lejki kuchenne, Lejki plastikowe, Łopatki, Łopatki do ciast, Łopatki do grillowania, Łopatki do nakładania ciast, Łopatki do ryb, Łopatki do ryżu
(łyżki do serwowania ugotowanego ryżu), Łopatki do ugotowanego ryżu w stylu japońskim [shamoji], Łopatki do użytku
domowego, Łopatki do użytku kuchennego, Łopatki [sprzęt
kuchenny], Łopatki [sztućce], Łopaty do pizzy, Łyżki cedzakowe [nieelektryczne przybory kuchenne], Łyżki do mieszania,
Łyżki do makaronu spaghetti, Łyżki do lodów, Łyżki do mieszania [przybory kuchenne], Łyżki do podawania, Łyżki
do polewania, Łyżki do polewania, kuchenne, Łyżki do polewania pieczeni [utensylia kuchenne], Łyżki do serwowania
(przybory kuchenne lub gospodarstwa domowego), Łyżki
do wydrążania kulek z melona, Łyżki durszlakowe [przybory
kuchenne], Łyżki miarowe do cukru, Łyżki miarowe do ryżu,
Łyżki-szumówki [nieelektryczne przybory kuchenne], Łyżki
wazowe, Małe patelnie z długą rączką, Maselniczki, Maty
do pieczenia, Maty do zwijania sushi, Maty na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, Maty obiadowe z tworzyw
sztucznych, Maty pod naczynia przy serwowaniu herbaty,
Maty stołowe z tworzyw sztucznych, Menażki, Metalowe pudełka obiadowe, Miarki do kawy, Mieszadełka do kawy, Mieszadełka do miodu, Miksery do żywności [nieelektryczne],
Miksery domowe nieelektryczne, Miksery, nieelektryczne,
do celów domowych [blendery], Miski do mieszania, Miski
na cukierki, Miski na orzechy, Miski na owoce, Miski ze szkła,
Misy ceramiczne, Misy do podawania żywności, Misy
na kwiaty z metali szlachetnych, Misy z metali szlachetnych,
Młynki do kawy, Młynki do pieprzu, Młynki do pieprzu, ręczne, Młynki do przypraw (Nieelektryczne -), Młynki do soli,
Młynki do soli i pieprzu, Młynki do użytku domowego, ręczne, Młynki nieelektryczne, Młynki ręczne do użytku domowego, Naczynia, Moździerze do użytku kuchennego, Naczynia [artykuły gospodarstwa domowego], Naczynia ceramiczne, Naczynia do gotowania, Naczynia do gotowania do stosowania w kuchenkach mikrofalowych, Naczynia do opiekania, Naczynia do pieczenia, Naczynia do pieczenia [brytfanny], Naczynia do pieczenia wykonane ze szkła, Naczynia
do pieczenia wykonane z ceramiki, Naczynia do pieczenia
wykonane z porcelany, Naczynia do serwowania potraw, Naczynia do zapiekania, Naczynia kuchenne ceramiczne, Naczynia na piknik, Naczynia na przystawki i dodatki do potraw,
Naczynia obiadowe z porcelany, Naczynia stołowe wykonane z porcelany, Naczynia szklane do konserwowania żywności, Naczynia żaroodporne, Naczynia żaroodporne [do piekarnika], Naczynia żaroodporne [do zapiekanek], Naczynia
żaroodporne możliwe do serwowania z piekarnika na stół,
Naczynia ze szkła, Nalewki [chochle], Nieelektryczne blachy
do pieczenia na wolnym ogniu, Nieelektryczne dzbanki

114

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

do parzenia kawy, Nieelektryczne garnki do duszenia potraw,
Nieelektryczne młynki do przypraw, Nieelektryczne młynki
do kawy, Nieelektryczne młynki kuchenne, Nieelektryczne
naczynia do gotowania na wolnym ogniu, Nieelektryczne
spieniacze mleka do kawy, Nieelektryczne szybkowary [garnki ciśnieniowe], Nieelektryczne trzepaczki do ubijania, Nieelektryczne zaparzacze do herbaty, Nieelektryczne zaparzacze do kawy z tłokiem, Nieelektryczne wyciskarki do soku,
Nieelektryczne urządzenia do robienia napojów z kruszonego lodu, Noże dekoracyjne do masła, Obrączki na serwetki,
nie z metali szlachetnych, Ozdobne stojaki, nie z metali szlachetnych, stawiane na środku stołu, Ozdobne stojaki z metali szlachetnych stawiane na środku stołu, Ozdobne tace
z metalu, Ozdobne wyroby porcelanowe, Pałeczki [sprzęt
kuchenny], Parowary nieelektryczne, Patelnie, Patelnie do jaj,
Patelnie do smażenia jajek, Patelnie do smażenia naleśników,
Patelnie do szwedzkich naleśników, Patelnie grillowe wykonane z kamieni szlachetnych, Patelnie nieelektryczne, Patelnie typu wok, Patery, Patery szklane na owoce, Pieprzniczki,
Piknikowe (Koszyki -) z naczyniami, Płytkie miski, Podajniki
na serwetki do użytku domowego, Podkładki na stół,
nie z papieru ani materiałów tekstylnych, Podkładki pod
garnki, Podkładki pod piwo nie z papieru i nie z tkanin, Podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z tkanin, Podkładki pod
szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, Podkładki porcelanowe pod naczynia, Podkładki porcelanowe
pod szklanki, Podpórki do przyrządów do krojenia mięsa,
Podpórki na pałeczki do jedzenia, Podpórki pod sztućce,
Podstawki do studzenia wypieków, Podstawki na odkładane
łyżki, Podstawki na torebki herbaty, Podstawki na świeczki,
Podstawki pod butelki wina, z metali szlachetnych, Podstawki pod czajniczki z herbatą, Podstawki pod garnki, Podstawki
pod gorące naczynia do podawania z piekarnika na stół,
Podstawki pod szklanki (zastawa stołowa), Podwójne garnki
do gotowania na parze, Podstawki stołowe pod naczynia,
Pojemniki chłodzące do kawioru, Pojemniki do chleba, Pojemniki do napojów, Pojemniki do pieczenia wykonane
ze szkła, Pojemniki do przechowywania żywności, Pojemniki
do schładzania do napojów, Pojemniki do użytku domowego, Pojemniki do schładzania masła, Pojemniki kuchenne,
Pojemniki do użytku domowego z metali szlachetnych, Pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, Pojemniki
na chleb, Pojemniki na chleb [do użytku kuchennego], Pojemniki na czosnek, Pojemniki na lód, Pojemniki na lód,
do celów domowych, Pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz,
Pojemniki na musztardę, Pokrywki do garnków, Pokrywki
do kubków, Pokrywki do patelni, Pojemniki na żywność z podwójną izolacją cieplną, Pojemniki na żywność zatrzymujące
ciepło, Pokrywki do rondli, Pokrywy na ciasto, Pokrywki termoizolacyjne do talerzy i naczyń, Półmiski do serwowania
potraw, Półmiski do jarzyn, Półmiski [tace], Półmiski z metali
szlachetnych do serwowania potraw, Porcelana, Porcelana
ozdobna, Porcelanowa zastawa stołowa, Porcelanowe ozdoby na ciasta, Praski do ziemniaków, Prasy do czosnku (Ręczne
-), Prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], Prasy do steków, Przybory do pieczenia, Przybory do serwowania potraw [łopatki
do wyrobów cukierniczych], Przybory do serwowania potraw [łopatki do ciast], Przybory do użytku w gospodarstwie
domowym, Przybory do wypieków, Przybory do wypieków
[nie zabawki], Przybory kuchenne do przewracania potraw
na drugą stronę, Przybory kuchenne, Przybory kuchenne
i zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, Przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, Przybory
kuchenne nieelektryczne, Przybory kuchenne z silikonu,
Przybory kuchenne, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek,
Przykrycia na czajniczek, Przykrywki do dań, Przyrządy
do krojenia ciasta, Przyrządy do odmierzania ilości spaghetti,
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Pucharki, Pucharki na owoce, Pudełka ceramiczne, Pudełka
dozujące serwetki papierowe, Pudełka na ciastka, Pudełka
na herbatę, Pudełka na serwetki papierowe z dozownikiem,
Pudełka na słodycze, Pudełka na słodycze nie z metali szlachetnych, Pudełka obiadowe, Pudełka śniadaniowe, Pudełka
szklane, Pudełka z porcelany, Ręczne młynki do kawy, Rondle, Rondle ceramiczne, Rondle do gotowania, Rondle
do gotowania mleka, Rondle kuchenne [nieelektryczne],
Rondle kuchenne nieelektryczne, Rondle metalowe, Rondle
płytkie do gotowania, Rozgniatacze do owoców, Salaterki,
Serwetniki, Serwetniki, nie z metali szlachetnych, Serwisy
do herbaty, Serwisy do herbaty nie z metali szlachetnych,
Serwisy do herbaty z metali szlachetnych, Serwisy do kawy
nie z metali szlachetnych, Serwisy do kawy z metali szlachetnych, Serwisy do kawy z porcelany, Serwisy do kawy [zastawa
stołowa], Serwisy [zastawy stołowe], Smażenie (Patelnie do -),
Solniczki, Solniczki i pieprzniczki, Solniczki z metali szlachetnych, Sosjerki, Spieniacze do mleka nieelektryczne, Spodeczki, Spodki nie z metali szlachetnych, Spodki z metali szlachetnych, Stojaki do ciast i ciastek, Stojaczki na przyprawy, Stojaki
do ciast i ciastek z materiałów niemetalowych, Stojaki
do przypraw, Stojaki do talerzy, Stojaki na babeczki, Stojaki
na blachy do pizzy, Stojaki na butelki, Stojaki na deski do krojenia, Stojaki na pokrywki do garnków, Stojaki na kwiaty, Stojaki na szynkę, Stojaki na ręczniki kuchenne, Świeczniki,
Świeczniki, nie z metali szlachetnych, Świeczniki [oprawy],
Świeczniki szklane, Świeczniki z metali szlachetnych, Świeczniki z ochroną przed wiatrem, Syfony do śmietany, Szczypce
do cukru, Szczypce do grilla, Szczypce do makaronu spaghetti, Szczypce do mięsa, Szczypce do pieczywa, Szczypce
do sałaty, Szczypce do serwowania, Szczypce do warzyw,
Szklana zastawa stołowa, Szklane filiżanki, szklanki, kieliszki,
Szkło [naczynia], Szpikulce [sprzęt kuchenny], Szybkowary
nieelektryczne, Szybkowary, nieelektryczne, do gotowania,
Tace do ciast, Tace do odsączania, Tace do podawania,
nie z metali szlachetnych, Tace do podawania potraw, Tace
do podawania z metali szlachetnych, Tace do użytku domowego, Tace [gospodarstwo domowe], Tace na posiłki, Tace
obrotowe, Tace rattanowe do podawania, Talerze, Talerze dekoracyjne, Talerze deserowe, Talerze na przystawki, Talerze
nie z metali szlachetnych, Talerze ze szkła, Tarki do sera, Tarki
do użytku domowego, Tarki kuchenne, Tarki [nieelektryczne
przybory gospodarstwa domowego], Tarki [sprzęt kuchenny], Termosy, Termosy bufetowe na napoje, nieelektryczne,
Termosy bufetowe [nie z metali szlachetnych], Termosy bufetowe (Nieelektryczne -), Termosy [butelki termiczne], Termosy do napojów, Termosy do przechowywania napojów, Termosy do przechowywania żywności, Termosy do użytku
w gospodarstwie domowym, Termosy na jedzenie, Tortownice do ciast, Utensylia kuchenne, Wałki do ciasta, Wazony,
Wazony na kwiaty, Wazony podłogowe, Wazony szklane
podłogowe, Wazy do zup, Wazony ze szkła, Widelce do grilla,
Widelce do podawania, Widelce do podawania makaronu,
Winylowe maty stołowe, Woki, Wyciskacze do czosnku, Wyciskarki do cytryn, Wyroby porcelanowe, Zastawa stołowa, Zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, Zastawa stołowa
obiadowa, Zastawa stołowa z porcelany kostnej [inna niż
sztućce], Zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, Zdobione wyroby porcelanowe, Zdobione wyroby
z porcelany, Zestawy do przypraw, Zestawy filiżanek do kawy
składające się z małych filiżanek i spodków, Zestawy na cukier i śmietankę, Zestawy na oliwę, ocet, sól i pieprz, Zestawy
pojemniczków na przyprawy.
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRENDA

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 Artykuły optyczne [okulary] korekcyjne, Części
do okularów, Etui na okulary, Etui na okulary dziecięce, Etui
na okulary i okulary przeciwsłoneczne, Etui na okulary przeciwsłoneczne, Etui na okulary słoneczne, Futerały na okulary, Futerały na okulary słoneczne, Łańcuszki do okularów
i do okularów przeciwsłonecznych, Łańcuszki do okularów
przeciwsłonecznych, Modne okulary, Modne okulary przeciwsłoneczne, Mostki do okularów przeciwsłonecznych, Nakładki na okulary słoneczne na magnes, Noski do okularów,
Noski silikonowe do okularów, Ochronne okulary, Okulary
ochronne do uprawiania sportu, Okular jednooczny, Okulary, Okulary 3D, Okulary 3D do odbiorników telewizyjnych,
Okulary antyrefleksyjne, Okulary dla dzieci, Okulary dla rowerzystów, Okulary do czytania, Okulary do makijażu, Okulary
do rzeczywistości wirtualnej, Okulary do uprawiania sportu,
Etui na okulary, Okulary inteligentne, Okulary korekcyjne,
Okulary korekcyjne dla daltonistów, Okulary kurzoodporne,
Okulary lodowcowe, Okulary ochronne, Okulary ochronne
do nurkowania, Okulary ochronne do ochrony oczu, Okulary
ochronne do uprawiania sportu, Okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, Oprawki do okularów, Okulary
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optyczne, Okulary [optyka], Okulary pływackie, Okulary polaryzacyjne, Okulary powiększające, Okulary przeciwoślepieniowe, Okulary przeciwsłoneczne, Okulary słoneczne dla
zwierząt domowych, Okulary spawalnicze, Okulary strzeleckie [optyczne], Oprawki do lorgnon [okularów z rączką],
Oprawki do okularów, Oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, Oprawki do okularów słonecznych, Oprawki do okularów wykonane z metalu lub metalu łączonego
z tworzywem sztucznym, Oprawki do okularów wykonane
z metalu i materiału syntetycznego, Oprawki do okularów
wykonane z metalu, Oprawki okularów wykonane z połączenia metalu i tworzyw sztucznych, Oprawki okularów
wykonane z tworzyw sztucznych, Oprawki okularowe [puste], Osłony boczne do okularów, Osłony do okularów, Paski
do okularów przeciwsłonecznych, Półfabrykaty soczewek
okularowych, Przeciwsłoneczne okulary na receptę, Przyrządy zawierające okular, Rzemienie do okularów, Smycze
do okularów, Soczewki do okularów, Soczewki do okularów
słonecznych, Soczewki okularów słonecznych, Soczewki
okularowe, Soczewki optyczne do okularów słonecznych,
Szkła okularowe pokryte powłoką antyrefleksyjną, Szkła
przeciwsłoneczne nakładane na okulary, Sznureczki do okularów, Sznurki do okularów, Sznurki do okularów przeciwsłonecznych, Uchwyty do okularów, Woreczki na okulary,
Zapasowe soczewki do okularów, Zauszniki do okularów, Zauszniki do okularów przeciwsłonecznych, Zestawy soczewek
[wzierniki, okulary].

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

521287, 522902, 523896, 525911, 527334, 527635, 527636, 527637, 528286

3

523896, 524028, 525851, 525913, 526160, 526867, 527334, 527594, 527765, 527783, 527900, 527902, 527904,
528063, 528064, 528066, 528068, 528070, 528105, 528109, 528289, 528293

4

523323, 527334, 528286

5

521287, 523896, 524028, 525125, 525851, 526160, 527148, 527314, 527334, 527366, 527465, 527527, 527529,
527583, 527587, 527594, 527631, 527635, 527636, 527637, 527668, 527765, 527917, 528063, 528064, 528066,
528068, 528070, 528097, 528105, 528109, 528138, 528150, 528289, 528291, 528292, 528293, 528294

6

520876, 523874, 524961, 525911, 526664, 526766, 527290, 527310, 527311, 527641, 527849, 527854, 528713

7

524935, 526838, 527310

8

524935, 525834, 528886

9

481643, 517810, 520140, 520331, 520876, 521280, 522197, 522198, 522231, 523423, 523793, 524803, 524961,
525834, 526293, 526719, 526873, 526921, 526962, 527079, 527499, 527598, 527619, 527693, 527773, 527848,
527850, 527851, 527853, 528042, 528078, 528091, 528093, 528900

10

524028, 525989, 526837, 527334, 528063, 528064, 528066, 528068, 528070, 528289

11

523423, 526675, 527250, 527334, 527499, 527773, 528062, 528713, 528886

12

524961, 526886, 527644, 528713

14

520876, 523750, 526160, 527624

16

481643, 518827, 520876, 522197, 522198, 522231, 523121, 523896, 525277, 526160, 526200, 526651, 527079,
527247, 527334, 527598, 527609, 527643, 527656, 527689, 528107, 528108, 528158, 528308

18

481643, 520876, 524975, 526160, 527240, 527334, 527609

19

523874, 524961, 526766, 526775, 527318, 527639, 527641, 527850, 527854, 528060, 528072

20

524961, 524975, 526499, 526664, 527318, 527641, 527784, 527833, 527849, 528094

21

526160, 527334, 528886

22

526160

24

524028, 526941, 527301, 527334, 527609

25

481643, 520876, 523611, 523750, 524028, 526160, 526564, 526565, 526628, 526681, 526682, 526723, 526724,
526873, 526889, 527240, 527284, 527287, 527334, 527347, 527609, 527651, 527689, 527816, 527900, 527902,
527904, 528049, 528146

26

527752

27

523121, 527670

28

481643, 524028, 524961, 524975, 526160, 526628, 526889, 527301, 527438, 527440, 527609, 527670, 528009

29

505728, 510518, 523350, 524001, 524028, 524232, 525381, 525924, 525986, 525987, 526160, 526419, 526454,
527188, 527296, 527334, 527345, 527500, 527652, 527792, 527856, 527857

30

505728, 519987, 522368, 523350, 523611, 523896, 524001, 524028, 524695, 524699, 524700, 524806, 524809,
524813, 524841, 524842, 524843, 524847, 524887, 524926, 525159, 525214, 525215, 525216, 525218, 525220,
525221, 525381, 525984, 526160, 527188, 527296, 527334, 527500, 527631, 527792, 527919, 528024, 528051,
528095

31

523350, 523896, 524975, 526282, 527188, 527334, 527857

32

523611, 526160, 526362, 526606, 526718, 527312, 527334, 527345, 527631, 527689, 528037

33

523611, 525085, 526160, 526606, 527322, 527590, 528084

34

527455

Nr ZT21/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
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1

2

35

481643, 499817, 505709, 510518, 517810, 517871, 519987, 520331, 520844, 520876, 522525, 522533, 522995,
523353, 523793, 523896, 523977, 524001, 524238, 524961, 525174, 525185, 525284, 525381, 525601, 525834,
525913, 525927, 526282, 526341, 526342, 526362, 526454, 526499, 526528, 526529, 526531, 526602, 526628,
526651, 526681, 526682, 526767, 526776, 526889, 527310, 527311, 527325, 527334, 527347, 527438, 527440,
527449, 527451, 527609, 527631, 527643, 527656, 527658, 527659, 527735, 527752, 527773, 527843, 527854,
527856, 527857, 528049, 528051, 528060, 528062, 528072, 528082, 528097, 528107, 528108, 528158, 528833

36

520844, 520876, 522197, 522198, 522231, 524238, 524961, 526528, 526529, 526531, 526651, 527315, 527451,
527626, 527658, 527659, 527694, 527750, 527854, 527999, 528078, 528082

37

499817, 520331, 523423, 523874, 523977, 524238, 524961, 525580, 525581, 525989, 526651, 526675, 526838,
527310, 527499, 527639, 527658, 527659, 527773, 527786, 527854, 528062

38

505709, 526341, 526342, 527656, 527735, 527848, 527853, 527858, 527859, 527860, 527861, 527862, 527900,
527902, 527904, 528107, 528108

39

519409, 520844, 520876, 523121, 524961, 526160, 526282, 526651, 526889, 527334, 528074

40

525911, 527247, 527310, 527311, 527334, 527854, 527857

41

481643, 510518, 516276, 516287, 517810, 520876, 521280, 521325, 521326, 521327, 521328, 521330, 522197,
522198, 522231, 522246, 523896, 524803, 524961, 525174, 525284, 525923, 526160, 526293, 526341, 526342,
526404, 526681, 526682, 526837, 527079, 527240, 527247, 527316, 527325, 527334, 527438, 527440, 527451,
527598, 527626, 527643, 527656, 527689, 527693, 527816, 528003, 528009, 528049, 528095, 528158, 528833

42

499817, 516276, 516287, 520140, 520331, 520876, 521280, 523423, 523793, 524238, 525911, 526651, 526675,
526719, 526838, 526962, 527283, 527310, 527658, 527659, 527824, 527854, 527999, 528080, 528158

43

505728, 510518, 515371, 516276, 516287, 519987, 520876, 522368, 523244, 523611, 524232, 524961, 525284,
525381, 525824, 526160, 526454, 526837, 527296, 527312, 527449, 527606, 527642, 527694, 527763, 527919,
527997, 527998, 528008, 528023, 528024, 528051, 528082, 528095, 528304

44

520140, 520876, 521280, 522525, 522533, 523896, 526651, 526769, 526837, 527316, 527334, 527451, 527498,
527857, 527886

45

524961, 526341, 526342, 527079, 527449, 528107, 528108, 528833

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

\<dev.pl/>
4CF Surf the future HALNYX SMART DELPHI
A AMBASADA ZDROWIA
AKADEMIA RELACJI PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
Allnutrition ALLNATURE
alunorm
AMLESSANEO
AMPILIN
ANACONDA
ANDRO
apteline.pl
ARCO
ARI10
AROMA PRESTIGE
ART-PAPIER CZERPALNIA PAPIERU
art-papier.pl
Aspardex
ATRIUM
AUTO LOOK
AutoWarto.pl AKCESORIA SAMOCHODOWE
DLA KAŻDEGO
AzotoPower
BAZGRAKI
Bąbolada
BIAŁA JUDO BUŁA
BIOSOL
bistro SZYKOWNA RYBNIK
BIUROKRAT
BLOCARD
Błękitny Plus
BRENDA
BRYŁA MIODU selekcja wysokogatunkowych
produktów pszczelich
Budineb
C
call contact
call manager
call medica
call voip
call web
Carlen
Carlen
Carpediem Care
CHICKSY

526342
528042
527451

CHIMIMECA POLSKA
Ciao Napoli
CM LA CHICA MALA
COCKTAIL CAPSULE COLLECTION
COMODO technical socks
ConnLink
Copix
CREATOR ATHLETIC
CROW
CYO
CZELADNIK
D DELPOS
D(eko)terapia
DAD HERO
dad:HERO prawdziwi bohaterowie
- to ojcowie
dev.pl
domus
DORNII MAT
Drosed KURCZAK POLSKI CERTYFIKOWANY
CHÓW BEZ ANTYBIOTYKÓW KARMIONY
PASZĄ Z ZIARNAMI ZBÓŻ, MINERAŁAMI
I WITAMINAMI PASZA W 100% ROŚLINNA
Z DODATKIEM ZIÓŁ WSPIERAJĄCYCH
ODPORNOŚĆ DOBROSTAN KURCZAKA
NA WYSOKIM POZIOMIE BEZPIECZNIE
ZAPAKOWANY JAKOŚĆ POTWIERDZONA
CERTYFIKATEM GWARANCJA JAKOŚCI
EKO-INSTAL Polska sp. z o. o.
Elatheo
ELITEKA
endo.
enduro trails
EnergiaDom
enklawa CAFE CANTEEN BAR
ergonomiczny e DOM
Ex Solution
F odfreelancera.pl
F
FABRYKA PRZESTRZENI
FANCY HOME
FESTAL
FESTAL
firaneo
FireCheck

525911
523244
523750
525085
527651
527848
528091
526628
528146
527455
527322
528109
528003
528107

527316
524001
527290
527668
527917
524935
527639
523353
526775
528078
525913
527247
528293
525185
505709
523121
527635
525277
528037
527296
522902
527998
528082
528138
528286
528900
526776
527148
527900
527862
527860
527858
527859
527861
527902
527904
526602
527856

528108
526341
527641
526962

527857
528062
526293
525220
527609
524961
526838
527763
527999
523423
527735
526499
527659
527750
525580
525581
526941
527619

Nr ZT21/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

FISHER KING filety śledziowe kołobrzeskie
ZŁOWIONE W MORZU PRODUKT
NIE ZAWIERA KONSERWANTÓW
Fit Cake NO SUGAR NO PROBLEM
Fit Ice Cream NO SUGAR NO PROBLEM
FIT KING DELICIOUS
Fitoinżynieria
FLEX PASTE
FLIS HAPPY RURKI WAFLOWE suche
FLIS HAPPY WAFERS minis
COCOA ONE BITE DELICIOUS
FLIS HAPPY WAFERS minis
DOMOWE SPECJAŁY WANILIA
FLIS HAPPY WAFERS minis
NUTS ONE BITE DELICIOUS
FLIS HAPPY WAFERS minis
VANILLA ONE BITE DELICIOUS
FLIS KARPATKA HAPPY idealna
FLIS KARPATKA HAPPY kremowa
DOMOWE SPECJAŁY KOKOS
FLIS KARPATKA HAPPY kremowa
KOKOS DOMOWE SPECJAŁY
FLIS KARPATKA HAPPY kremowa
FLIS Królewskie CIACHO KAKAO
FLIS Królewskie CIACHO ORZECH
FLIS Królewskie CIACHO
FRANC-DEKER
FROSK
FUNGOTRON
Funky orthodontics
GASTRAVET
GOŚĆ PREMIUM QUALITY VODKA
GÓRALOVE
Happy Energy
hipoteka direct
HOME LINK
HomeDelux INTERNATIONAL
HORTEX FASOLKA SZPARAGOWA ZIELONA
10 MIN WYSOKA ZAWARTOŚĆ BŁONNIKA
100% NATURY
HORTEX ZUPA OGÓRKOWA Z KOPERKIEM
15 MIN WYSOKA ZAWARTOŚĆ BŁONNIKA
100% NATURY
HORTEX
HOSTE
Hotel Zakopane Wellness & Spa
HUZAR
IBIZKI
iCOMED
IGUANATREND
Ika Coffee
ILLEGAL NIGHT
ILLEGAL NIGHT

2

526419
528023
528024
527631
523896
528308
524806
524841
524809
524842
524843
524699
524695
524847
524700
524887
524926
524813
523874
527843
527283
522525
527366
527590
523611
527499
527626
527694
528886

525987

525986
525984
527583
515371
526873
525214
525989
528049
522368
526681
526682

119
1

2

Image Power
Industrial Solutions Group ISG
INOX
INTERSTAL SHAPING THE FUTURE.
INtRUZ LOKALNY CHŁOPACZEK
J. M. PTASZKOWIE P OD 1977 R. ZAKOCHANI
W KWIATACH
Jana
K KLUB KOMFORT KOMFORTUJ ZA MNIEJ
K2 MONTA
KABAL SPORT
Kailean
KANDAR
KAWIARNIA KOLONIALNA
KEVINKI
KEYSO
KKOZIOŁEK
KLINIKA TAZBIR MEDYCYNA ESTETYCZNA
KOGEL-MOGEL
kogifi digital
KOLEDZY ZZA MIEDZY GRUPA ROLNIKÓW
KOŁOBRZEG RE:GENERACJA
KOMETA
KRUK DÖNER KEBAB
kuchnia BEZ CENZURY
kuchnia MARCHÉ Mówią,
że najsmaczniejsza!
KUNDAL
L’EXPERTA aesthetic philosophy by Wasiluk
LEASING TRANSFER
Legal English Premium
LERAKTA
Liberty Motorcycles
LIVING MULTINUTRIENT
marco pelle
MARVIPOL logistics
MaxCell
Medi Sleep
MIRELKI
MODULIO
MONA QUEEN SIZE
MORDEX BODYBUILDING GYM
MORDEX
mst automation
MTG MANUALNE TOROWANIE GŁOSEK
MUFFINKOWO
Musztardówka
MY FAMILY PLACE
MYSIKRÓLIK NA POMOC DZIKIM
ZWIERZĘTOM
MYŚLIWIEC KWARTALNIK
PRZYRODNICZO - ŁOWIECKI OD 1982

527693
499817
523323
527311
527816
526282
527833
525601
527594
527670
527598
525834
519987
525218
528833
528074
527498
481643
527824
523350
520876
527240
525381
524232
527449
526867
522533
520844
527079
527314
523977
528292
522995
526651
527851
527784
525215
527642
527284
526565
526564
528080
521280
528095
510518
523793
526404
518827

120

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

na Lody TRADYCYJNIE NATURALNIE
Natura organika
Naukowa Wioska
NBU
NenaBaby
NOGIS
NOWY ŚWIAT 24
nutura
O opto
OE Industry
OIO
Okulistyka NAWROCCY
Oliwka produkty naturalne
OncoLife
ONROAD
OptecLink
otako.studio
PANORAMA PARK&RESORT
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE
Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Patchlab digital art festival
PAWZI
Pełny zakupów.Pełny radości.
PERSONALL EST. KRAFT 2020
PILEA
PIMIENTO
PLAN DLA PRACY I ROZWOJU PRACA
ROZWÓJ BEZPIECZEŃSTWO
PoleComp
Polskie Babcie „Siła Bezsilnych”
POŁCZYN ZDRÓJ. KURORT Z DUSZĄ
PRA Group
PRA Group
PRECYZJA
PROSTY TEMAT
PRZEŚCIERADŁO małżeńska, erotyczna
gra planszowa
PrzymrozekSOS
PULMAS
Q QBRICK SYSTEM
Ratatui z indykiem Łukosz TRUST 4 FOOD
rebitalia
RESTAURACJA SARDYNKA USTECKA
RhizoPower
ROBLE
ROBLE
ROZRYWKA Jolki
RYZYKOMETR

2

527919
525927
516276
524803
524028
526921
527656
527500
527853
528713
527644
527886
526767
527529
517810
528093
525174
527658
522197
522198
522231
525923
524975
517871
527312
526886
526454
528158
527850
522246
526160
526529
526531
520331
528304
527301
527637
521287
526664
527792
527765
528008
527636
528060
528072
526200
520140

Nr ZT21/2021
1

S’OUVRE
Sajbazar
Santander Consumer Financial Solutions
Sdünnger
Sinufridan
SKLEP ANIMATORA PL
SKRZYCZNE
Skygarden
Słodko CUKIERNIA
sofit STUDIO
SOLUMEN
SOSTA
Spaghetti HOUSE
SPARTAKUS
SPORTSPRO
SPRYTNA ZIELENINA
STRETCH me
STRIALYS
SUKARI
SuperTacho
SURF CARTEL
SUSHI SMAKI
Sutricon Q
SYRENKA FESTIVAL
SYTENA MET
SZANTA
SZTOS
TAKO
TANGER
TEQUILA SANTA MUERTE
TERMINATOR
TERRANOVA LIFE DRINK
THAI BALI FOOD
TONIC JURAJSKI
TONY ROMA’S
Trytex
TYMONKI
Ulgix
UltraBran
V VENMA
Vento Piotr Szawłowski
Vento.
Vereherbs
VITTO
wellclinic SEKRET DŁUGOWIECZNOŚCI
Wina i Specjały KOLEKCJA SOMMELIERA
WODNE POGOTOWIE SERWISOWE
wWeku DANIE RZEMIEŚLNICZE
Z LOKALNYCH PRODUKTÓW
WYPIJ TO MAGA
Y2M

2

527334
527752
527315
527849
528289
527325
519409
524238
528051
526837
527773
527188
505728
525221
526889
528294
528009
528105
527587
526719
527287
527997
525851
527689
528150
526606
527347
527250
526766
528084
527318
528291
527606
526718
525824
528094
525216
525125
527527
526675
526724
526723
528097
527465
526769
525284
527786
527652
527345
521325

Nr ZT21/2021
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1

2

Y2M

521326

Y2M

521328

YES2MOVE

521327

YES2MOVE

521330

zabawkowa4 miejsce gdzie
zaczyna się zabawa

527438

121
1

ZABAWKOWA4
ZAPROM www.zaprom.pl
ZIOŁUN
ZŁOTKA.PL
ZWIĄZEK DUŻYCH RODZIN Trzy Plus
Źdźbło Kłobuka

2

527440
527310
527783
527624
527643
526362

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.
1326023
1374478
1409472
1453930
1520011
1549413
1588938
1588996
1589009
1589013
1589023
1589025
1589029
1589051
1589116
1589133
1589226
1589298
1589315
1589321

KIDWOOD (2020 12 22)
CFE: 07.15.08, 27.03.01, 29.01.12
20, 28, 35
CABANI SHOES (2021 04 16)
CFE: 25.01.25, 29.01.12
18, 25
Zecha (2021 02 08)
7, 8, 10, 40
ShengHe (2021 02 24)
CFE: 28.03.00
20
Solar Bollard Lighting
(2019 12 14, 2019 06 14)
CFE: 27.03.12, 27.05.01
11
Fertilux experiența naturii (2021 04 02)
CFE: 05.03.13, 25.03.01, 27.05.24
1, 35
PHYTOBIOVET GASTROINTESTINAL
5
(2021 03 15, 2020 11 27)
DIGEST + CURE (2021 03 15, 2020 11 25)
5
2021 03 10)
CFE: 28.03.00
37
JOIN US IN A PIRATE FANTASY
3
(2021 03 18, 2020 09 23)
CATCH DREAMS
3
(2021 03 18, 2020 09 23)
Phyto R (2021 03 23, 2021 03 10)
3
L LX Hausys (2021 03 11, 2021 03 03)
CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12
35
Newsmy (2021 03 26)
CFE: 27.05.01
9
KINGMU (2020 12 22)
CFE: 27.05.09, 28.03.00
11
QTICS GROUP (2020 10 07, 2020 04 07)
CFE: 26.05.01, 26.15.01, 27.05.24
42
AUREX (2021 02 23)
10
2020 12 16, 2020 11 23)
CFE: 03.13.04, 09.07.19
16, 21, 25, 28, 29, 30,
32, 35, 39, 43
DEJO (2020 11 13)
CFE: 24.15.01, 27.05.04, 29.01.04
6
Elant (2021 03 30)
CFE: 27.05.01
11

1589380
1589387
1589516
1589551
1589638
1589646
1589648
1589674
1589858
1589868
1589896
1589944
1589966
1589982
1590006
1590008
1590023
1590081
1590086

SELECT RUSKOVA IMPORTED (2021 03 09)
CFE: 01.01.02, 27.05.03, 29.01.14
33
WECONVENE BOOK BETTER
35, 42
(2021 03 09)
AGRI FINEST
1, 9, 29, 30, 31, 32,
33, 35, 39, 41, 43
(2021 01 20, 2020 08 11)
2021 04 06, 2020 10 09)
CFE: 01.15.14, 03.01.14, 03.02.07,
30
11.03.01, 29.01.15
F&I FIRE & ICE (2021 03 02, 2020 12 25)
CFE: 03.07.16, 06.03.05, 19.07.01,
33
27.05.01, 29.01.15
2CRACK (2021 02 09)
CFE: 27.05.02, 27.07.02
30
1783 Schweppes Selection (2021 03 31)
CFE: 07.05.15, 25.01.05,
32, 33
27.05.07, 29.01.13
STARZYA (2021 03 15, 2020 09 16)
5
IMGPROXY (2021 03 17, 2021 03 02)
9, 42
eFeed (2021 02 22, 2020 10 14)
CFE: 26.01.03, 27.05.08, 29.01.15
35, 42
invibes (2021 03 03, 2020 09 03)
CFE: 24.17.08, 26.01.24, 27.05.01
36, 38
GENUSS PLUS (2020 09 11)
CFE: 04.02.01, 05.03.13, 26.01.16,
1, 5, 29, 30,
26.04.04, 27.05.24
31, 32, 35
AO1 LIFE (2020 10 09, 2020 04 09)
9, 41, 45
DIVE INTO AN UNDERWATER FANTASY
3
(2021 03 18, 2020 09 23)
Fa PURE RELAX (2021 03 18, 2020 09 29)
CFE: 27.05.01
3
2021 03 29, 2020 10 09)
CFE: 26.03.03
18, 25
KA IMAGING (2021 02 11, 2021 02 05) 9, 10
ECOBOX (2021 03 25)
CFE: 05.03.13, 29.01.13
3, 29, 30, 32, 35
Green GO! (2020 10 21)
CFE: 05.09.23, 05.11.11, 09.07.17,
29, 31
27.01.12, 27.05.01

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1549413,

1589516,

1589944

3

1589013,

1589023,

1589025,

1589982,

5

1588938,

1588996,

1589674,

1589944

1589966,

1590023

6

1589315

7

1409472

8

1409472

9

1589051,

1589516,

1589858,

10

1409472,

1589226,

1590023

1589116,

1589321

11

1520011,

16

1589298

18

1374478,

1590008

20

1326023,

1453930

21

1589298

1590006,

25

1374478,

1589298,

28

1326023,

1589298

29

1589298,

1589516,

1589944,

1590081,

1590086

30

1589298,

1589516,

1589551,

1589646,

1589944,

31

1589516,

1589944,

1590086

32

1589298,

1589516,

1589648,

1589944,

1590081

33

1589380,

1589516,

1589638,

1589648

35

1326023,
1589944,

1549413,
1590081

1589029,

1589298,

1589858,

1589868

36

1589896

37

1589009

38

1589896

39

1589298,

40

1409472

1590008

1589516

41

1589516,

1589966

42

1589133,

1589387,

43

1589298,

1589516

45

1589966

1590081

1589387,

1590081

1589516,

1589868,

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.
514222
514223

BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 12 21
36
BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 12 21
36

518477
522475

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC
2021 01 21
9, 18, 25, 35
BETFAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 04 21
41

SPROSTOWANIE
Nr BUP

12/2021

Strona

77

Nr zgłoszenia

524964

Jest

Powinno być

CENTRUM SZKOLEŃ MEDYCZNYCH
CSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
DZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
09.07.01, 09.07.22, 26.04.01, 26.04.06,
26.03.23, 29.01.02, 27.05.01, 27.05.05

09.07.01, 09.07.22, 26.04.01, 26.04.06,
26.03.23, 29.01.03, 27.05.01, 27.05.05

