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BIULETYN
Urzędu Patentowego
znaki towarowe

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

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

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 31 maja 2021 r.

Nr ZT22

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.
517635
(220) 2020 08 31
BORKOWSKI DAMIAN, JASIURKOWSKI TOMASZ
HARDY DZIECIAK SPÓŁKA CYWILNA, Stary Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HARDY DZIECIAK

(210)
(731)

521139
(220) 2020 11 20
BON BON KIDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bon Bon Kids

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie w zakresie zamówień w handlu,
40 produkcja mebli na zamówienie.
(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.05.01, 02.05.02, 02.05.27, 25.12.25
(510), (511) 39 usługi doradztwa turystycznego i informacji
turystycznej, usługi biura turystycznego w celu rezerwacji
podróży, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne
z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, 41 zajęcia
sportowe i rekreacyjne, zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych,
usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, dostarczanie informacji
na temat aktywności sportowych, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, nauczanie pływania, nauczanie w dziedzinie wychowania fizycznego, nauka jazdy na nartach, nauka
pływania, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie szkoleń sportowych, organizowanie wycieczek do celów
szkoleniowych, prowadzenie kursów edukacyjnych związanych z branżą turystyczną, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, prowadzenie seminariów instruktażowych związanych
z organizacją czasu, prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń
fizycznych, szkolenia nauczycieli pływania.
(210)
(731)
(540)
(540)

518211
(220) 2020 09 10
KULBACKI SŁAWOMIR HYDROBLOKER, Opole
(znak słowno-graficzny)
DIG Dyfuzyjna Iniekcja Grawitacyjna

(531) 01.15.15, 01.15.21, 29.01.04
(510), (511) 17 izolacje przeciwwilgociowe budynków, zaprawy izolacyjne, izolacyjne materiały, uszczelniające materiały.
(210) 520294
(220) 2020 11 03
(731) Tee Turtle, LLC, Richmond Heights, US
(540) (znak słowny)
(540) TO JA GO TNĘ
(510), (511) 28 karty do gier, karty na wymianę do gier, gry
karciane.

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

521890
(220) 2020 12 04
CannaFamily a.s., Nové Město, SK
(znak słowno-graficzny)
Canna Care

(531) 24.13.09, 24.13.23, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 3 środki toaletowe, olejki naturalne do celów
kosmetycznych, mydła i żele, kosmetyki do włosów, środki
do higieny jamy ustnej, preparaty do kąpieli, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, 5 farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, syropy do użytku farmaceutycznego,
preparaty witaminowe, preparaty i artykuły higieniczne,
suplementy ziołowe, kremy lecznicze, olejki lecznicze, zioła
lecznicze suszone lub zakonserwowane, konopie indyjskie
do celów medycznych, 29 oleje i tłuszcze jadalne, nasiona
przetworzone, 31 nasiona jadalne [nieprzetworzone].
(210)
(731)
(540)
(540)

521959
(220) 2020 12 09
PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(znak słowno-graficzny)
BROWAR AMBER APA PIWO JASNE GÓRNEJ
FERMENTACJI, STYL AMERICAN PALE ALE
ORZEŹWIAJĄCY SMAK BROWAR RZEMIEŚLNICZY
CRAFT BREWERY 19/94 WYRAŹNA GORYCZKA

Nr ZT22/2021
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(531)

01.01.04, 01.01.10, 05.11.15, 06.07.25, 06.19.16, 26.01.03,
26.01.13, 26.01.15, 25.01.01, 25.05.02, 05.07.02, 25.12.25,
27.05.01, 27.07.01, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo.

(531)

(210) 521962
(220) 2020 12 09
(731) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(540) (znak graficzny)
(540)

(210) 521976
(220) 2020 12 09
(731) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(540) (znak graficzny)
(540)

(531)

05.03.13, 05.03.15, 05.11.15, 06.19.09, 06.19.16, 26.13.01,
29.01.12
(510), (511) 32 piwo.

(531)

(210) 521968
(220) 2020 12 09
(731) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(540) (znak graficzny)
(540)

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

05.03.13, 05.03.15, 05.11.15, 26.13.25, 25.01.01, 25.05.02,
29.01.13
(510), (511) 32 piwo bezalkoholowe.
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05.03.13, 05.11.15, 05.03.15, 05.09.21, 05.07.02, 06.07.25,
06.19.09, 06.19.16, 11.03.02, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.16,
25.01.01, 25.12.25, 25.05.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo.

05.03.13, 05.03.15, 05.11.15, 06.07.08, 06.19.16, 06.19.09,
25.01.01, 25.12.25, 25.05.02, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
521978
(220) 2020 12 09
PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(znak słowno-graficzny)
BROWAR AMBER Czarny Bez BROWAR
RZEMIEŚLNICZY CRAFT BREWERY 19/94

(531)

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

521975
(220) 2020 12 09
PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(znak słowno-graficzny)
BROWAR AMBER CHILI GRAND IMPERIAL
PORTER PIWO CIEMNE, STYL PORTER BAŁTYCKI
ESENCJONALNY SMAK BROWAR RZEMIEŚLNICZY
CRAFT BREWERY 19/94 PIKANTNY FINISZ

(531)

05.03.13, 05.03.15, 05.05.07, 05.11.15, 05.03.20, 05.05.20,
06.07.08, 05.07.02, 26.01.03, 26.01.15, 25.12.25, 25.01.01,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo.
(210) 521979
(220) 2020 12 09
(731) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(540) (znak graficzny)
(540)
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(531)

05.03.13, 05.03.15, 05.05.07, 05.05.20, 06.07.07, 05.05.18,
06.19.09, 06.19.16, 25.01.01, 25.12.25, 25.05.02, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo.
(210)
(731)
(540)
(540)

521980
(220) 2020 12 09
PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(znak słowno-graficzny)
BROWAR AMBER GRAND IMPERIAL PORTER PIWO
CIEMNE, STYL PORTER BAŁTYCKI ESENCJONALNY
SMAK BROWAR RZEMIEŚLNICZY CRAFT BREWERY
19/94 BOGATY AROMAT

Nr ZT22/2021

(531)

02.01.01, 02.01.04, 05.11.15, 06.07.07, 06.19.09, 06.19.16,
05.07.02, 01.01.03, 01.01.25, 25.01.01, 25.05.02, 25.12.25,
26.01.03, 26.01.13, 26.01.14, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo.
(210) 521984
(220) 2020 12 09
(731) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(540) (znak graficzny)
(540)

(531)
(531)

05.11.15, 06.07.07, 06.19.09, 06.19.16, 19.01.07, 05.07.02,
25.01.01, 25.05.02, 11.03.02, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(210) 521981
(220) 2020 12 09
(731) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(540) (znak graficzny)
(540)

(531)

05.11.15, 06.07.07, 06.19.09, 06.19.16, 25.01.01, 25.05.02,
25.12.25, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo.
(210)
(731)
(540)
(540)

521982
(220) 2020 12 09
PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(znak słowno-graficzny)
BROWAR AMBER Johannes PIWO JASNE PEŁNE, STYL
LAGER W HOŁDZIE ASTRONOMOWI I PIWOWAROWI
GDAŃSKIEMU, JOHANNESOWI HEVELIUSOWI PEŁNY,
TREŚCIWY SMAK BROWAR RZEMIEŚLNICZY CRAFT
BREWERY 19/94 ZBALANSOWANA GORYCZKA

05.03.13, 05.03.15, 05.11.15, 06.07.07, 06.19.09, 06.19.16,
25.01.01, 25.05.02, 25.12.25, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo.
(210)
(731)
(540)
(540)

521985
(220) 2020 12 09
PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(znak słowno-graficzny)
BROWAR AMBER KOŹLAK PIWO CIEMNE, RUBINOWE,
STYL BOCK ESENCJONALNY SMAK ZBALANSOWANA
GORYCZKA BROWAR RZEMIEŚLNICZY CRAFT
BREWERY 19/94

(531)

03.04.11, 07.01.08, 05.11.15, 26.01.15, 27.05.01, 26.04.02,
29.01.13
(510), (511) 32 piwo.
(210) 521986
(220) 2020 12 09
(731) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 05.11.15, 07.01.08, 26.04.15, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo.

Nr ZT22/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(210) 521990
(220) 2020 12 09
(731) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(540) (znak graficzny)
(540)
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finansami, zarządzanie nieruchomością, usługi w zakresie
zarządzania inwestycjami, 41 szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, szkolenia
w zakresie analizy finansowej, szkolenia w zakresie inwestycji
finansowych, szkolenia w zakresie transakcji kapitałowych,
szkolenia w zakresie zarządzania finansami.
522052
(220) 2020 12 10
WARSAW EQUITY MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Partners for Growth
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania dotyczące działalności gospodarczej,
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, outsourcing [doradztwo biznesowe], przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, przygotowywanie zeznań podatkowych, rekrutacja personelu,
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi
komunikacji korporacyjnej, usługi marketingowe, usługi reklamowe, usługi public relations, usługi w zakresie wywiadu
rynkowego, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego,
usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, 36 analizy
finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy,
organizowanie wynajmu nieruchomości, pożyczanie pod
zastaw, pożyczki [finansowanie], transakcje finansowe, usługi
finansowania, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie
finansami, zarządzanie nieruchomością, usługi w zakresie
zarządzania inwestycjami, 41 szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, szkolenia
w zakresie analizy finansowej, szkolenia w zakresie inwestycji
finansowych, szkolenia w zakresie transakcji kapitałowych,
szkolenia w zakresie zarządzania finansami.
(210)
(731)

(531) 05.11.15, 07.01.08, 26.04.15, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo.
(210) 521992
(220) 2020 12 09
(731) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 05.11.15, 07.01.08, 26.04.15, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo.
522051
(220) 2020 12 10
WARSAW EQUITY MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Warsaw Equity
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania dotyczące działalności gospodarczej,
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, outsourcing [doradztwo biznesowe], przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, przygotowywanie zeznań podatkowych, rekrutacja personelu,
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi
komunikacji korporacyjnej, usługi marketingowe, usługi reklamowe, usługi public relations, usługi w zakresie wywiadu
rynkowego, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego,
usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, 36 analizy
finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy,
organizowanie wynajmu nieruchomości, pożyczanie pod
zastaw, pożyczki [finansowanie], transakcje finansowe, usługi
finansowania, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie
(210)
(731)

522236
(220) 2020 12 14
MASKUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mask up

(210)
(731)

(531) 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 9 maski ochronne, 25 woalki, welony, turbany,
peleryny, opaski na głowę, chustki na głowę, czapki jako nakrycia głowy.
(210) 522311
(220) 2020 12 17
(731) PECA DAMIAN IMPAKT, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) IMPAKT
(510), (511) 4 długie cienkie świece, dodatki niechemiczne
do środków poprawiających spalanie, knoty, knoty do świec,
knoty do zapalania, oświetlenie bożonarodzeniowe [świece], olej do oświetlania, parafina, paliwo do lamp, paliwo
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do naczyń z podgrzewaczem, paliwo oświetleniowe, stearyna, światełka nocne [świeczki], świece i knoty do oświetlenia, świece o kształtach owoców, świece okolicznościowe,
świece [oświetlenie], świece perfumowane, świece stołowe,
świece w puszkach, świece wotywne, świece zapachowe,
świeczki, świeczki do podgrzewaczy, tłuszcze do oświetlania,
wosk do wyrobu świec, wosk do oświetlania, wosk pszczeli do produkcji świec, wosk karnauba, wosk roślinny, woski
do oświetlania, zapachowe świece aromaterapeutyczne, zestawy świeczek, znicze nagrobne, nieelektryczne, znicze nagrobne szklane, znicze żywiczne, znicze nagrobne plastikowe, znicze nagrobne ze szkła mrożonego, znicze nagrobne
gipsowe, znicze gliniane, znicze nagrobne zalewane, wkłady
olejowe do zniczy nagrobnych, wkłady woskowe do zniczy
nagrobnych, wkłady parafinowe do zniczy nagrobnych,
wkłady ekoolejowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy
nagrobnych o przedłużonym okresie spalania, 11 abażury,
abażury do źródeł światła, elementy oświetleniowe, klosze
do lamp [kominki], kominki metalowe odlewane, kominy
do lamp olejowych, lampiony na świece, lampy do bezpiecznego oświetlenia, lampy do celów oświetleniowych,
lampy do dekoracji świątecznych, lampy do użycia na wolnym powietrzu, lampy (klosze kuliste do -), lampy (obudowy do -), lampy olejowe, lampy (szkła do -), lampy w formie
świeczki, latarnie ceramiczne, latarnie oświetleniowe, oprawki do lamp, oprawy oświetleniowe, osłony do lamp, osłony
do latarni, oświetlenie dekoracyjne, oświetleniowe oprawy,
ozdobne zestawy oświetleniowe, podgrzewacze olejowe,
podstawy do lamp nieelektrycznych, stojaki do lamp, świece
elektryczne, świece elektryczne na baterie, świece LED, świece bezpłomieniowe, szkła do lamp, szklane osłony na lampy, szkło oświetleniowe, uchwyty lamp, zapalarki do świec,
21 ceramiczne ozdoby, misy ceramiczne, naczynia ceramiczne, naczynia ze szkła, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie),
opalowe (szkło -), ozdobne kule szklane, ozdobne wyroby
porcelanowe, ozdoby kryształowe, ozdoby szklane, ozdoby
z porcelany, podgrzewacze świeczkowe, elektryczne i nieelektryczne, podstawki do świeczek z przyrządem do gaszenia, podstawki pod świeczki, podgrzewacze na świeczki, półobrobione szkło bezpieczne, półprzetworzone szkło barwione, porcelana ozdobna, porowate szkło, rżnięte szkło, słoje
szklane, świeczniki, świeczniki [oprawy], świeczniki z ochroną przed wiatrem, szklane (wyroby -) malowane, szkło barwione (półprzetworzone -), szkło częściowo przetworzone,
szkło dekoracyjne [nie dla budownictwa], szkło emaliowane,
nie do budownictwa, szkło lustrzane, szkło mleczne, szkło
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem,
szkło odbijające ciepło [półobrobione], szkło opalizujące,
szkło opalowe, szkło ozdobne, szkło świecące [nie do użytku
w budownictwie], szkło wzorzyste, nie do użytku w budownictwie, tabliczki ceramiczne, tabliczki szklane, tabliczki z fajansu, uchwyty na świeczki do podgrzewania, witraże dekoracyjne, wyroby artystyczne z kryształu, wyroby artystyczne
z porcelany, wyroby artystyczne ze szkła, wyroby garncarskie, wyroby porcelanowe, wyroby szklane, wyroby szklane
malowane, zdobione wyroby porcelanowe, 35 dostarczanie
informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, elektroniczne
przetwarzanie zamówień, gromadzenie i systematyzowanie
informacji w komputerowych bazach danych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, pokazy towarów i usług za pośrednictwem
mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych
telezakupów i zakupów domowych, przetwarzanie, systema-
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tyzacja danych i zarządzanie nimi, publikowanie materiałów
reklamowych, reklama i usługi reklamowe, reklama on-line
poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień on-line, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, udzielanie porad konsumenckich dotyczących produktów, usługi
handlu detalicznego związane ze zniczami, usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do zniczy, usługi informacyjne
i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie zniczy,
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze zniczami, zarządzanie w zakresie zamówień, zawieranie transakcji handlowych
na rzecz innych, przez sklepy on-line, 40 drukowanie wzorów, formowanie materiałów z tworzyw sztucznych, formowanie produktów syntetycznych, grawerowanie, obróbka
i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, obróbka
materiałów do produkcji artykułów ceramicznych, obróbka
materiałów (informacje o -), obróbka materiałów z tworzyw
sztucznych w celu produkcji form z tworzyw sztucznych,
usługi malowania szkła, wyrób produktów na zamówienie,
wytłaczanie tworzyw sztucznych, usługi w zakresie fotokompozycji, przetwarzanie materiałów, obróbka i przetwarzanie wosku, obróbka i przetwarzanie parafiny, produkcja
świec, obróbka świec, produkcja zniczy, 42 analiza i ocena
dotycząca projektowania produktów, badanie jakości produktów, kontrola jakości towarów i usług, ocena jakości produktów, ocena opracowywania produktu, opracowywanie
produktów dla osób trzecich, projektowanie i opracowywanie produktów konsumenckich, projektowanie nowych
produktów, projektowanie produktu [wzornictwo], stylizacja [wzornictwo przemysłowe], testowanie bezpieczeństwa
produktów konsumenckich, usługi projektowania na zamówienie, usługi w dziedzinie wzornictwa przemysłowego,
usługi w zakresie projektowania produktów, wzornictwo
i opracowywanie produktów, wzornictwo przemysłowe
i projektowanie graficzne, wzornictwo przemysłowe wspomagane komputerowo.
(210)
(731)
(540)
(540)

522370
(220) 2020 12 18
SOBCZAK ANNA AQUATIC, Ząbki
(znak słowno-graficzny)
THERMOFLEXX

(531) 27.05.01, 27.05.07, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, bielizna, bielizna funkcjonalna, bielizna termoaktywna, bielizna wchłaniająca pot, bluzy polarowe, bluzy sportowe, ciepła bielizna [z długim rękawem
i długimi nogawkami], funkcjonalne spodnie termoaktywne, funkcjonalne koszulki termoaktywne, getry, kamizelki,
kombinezony, kombinezony jednoczęściowe, kombinezony
[odzież], kombinezony piankowe do nart wodnych i sportów podwodnych, kombinezony puchowe, kombinezony
zimowe, komplety do biegania [odzież], komplety sportowe,
kurtki, kurtki bluzy, kurtki [odzież], legginsy, męska bielizna
jednoczęściowa, nieprzemakalna odzież wierzchnia, ocieplacze, ocieplacze na nogi [getry], ocieplacze na ręce [odzież],
ocieplacze na szyję, ocieplane kamizelki, ocieplane kurtki,
odzież dziana, odzież gotowa, odzież o termoizolacyjnych
właściwościach, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież
sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa], odzież w stylu
sportowym, odzież wiatroszczelna, odzież wodoodporna,
podkolanówki, rękawice do nurkowania, rękawiczki [odzież],
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skarpetki, skarpetki dla sportowców, skarpetki przeciwpotne, skarpetki sportowe, skarpetki wchłaniające pot, skarpety do sportów wodnych, skarpety termoaktywne, skarpety
sportowe, spodnie sportowe, spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, stroje sportowe, 40 szycie odzieży na miarę, szycie (produkcja na zamówienie).
(210)
(731)
(540)
(540)

522527
(220) 2020 12 22
PŁACHETKO-KRAJEWSKA ADRIANNA, Toruń
(znak słowno-graficzny)
PAVONADA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 odzież dziecięca, odzież niemowlęca, odzież
dziewczęca, body niemowlęce, stroje kąpielowe dla dzieci,
stroje kąpielowe dla kobiet, opaski na głowę (odzież), czapki
jako nakrycia głowy, skarpetki, golfy, legginsy, sukienki, spódnice, t-shirt, bluzy, spodenki, śpioszki, pajacyki, 26 opaski
na włosy, gumki do włosów, 35 sprzedaż artykułów odzieżowych i modowych, prowadzenie sprzedaży artykułów odzieżowych za pomocą sklepu internetowego.
(210) 522537
(220) 2020 12 22
(731) MORAWSKA MIROSŁAWA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) ABM
(510), (511) 12 wózki sklepowe, 16 tablice papierowe, naklejki, nalepki, papier do metkownic, opakowania z papieru
i tworzyw sztucznych, 20 meble sklepowe, manekiny, manekiny krawieckie, manekiny na ubrania, manekiny do witryn sklepowych, wieszaki na ubrania, 35 usługi reklamowe
w zakresie wydawania biuletynów, katalogów, magazynów
reklamowych, napisy reklamowe, świadczenie usług reklamowych dla sklepów, 37 montaż mebli, 39 transport samochodowy towarów na rzecz osób trzecich, 42 projektowanie wyposażenia sklepów, projektowanie wystroju wnętrz
sklepów, projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów, usługi w zakresie projektowania wyposażenia sklepów, usługi
w zakresie projektowania wnętrz sklepów, usługi projektowe
w zakresie wystaw sklepowych, usługi doradcze w zakresie
projektowania wyposażenia sklepów.
(210)
(731)
(540)
(540)

522806
(220) 2021 01 03
MASTEJ ANNA STARANNA, Jasło
(znak słowno-graficzny)
Super Zwierzaki

(531) 03.06.03, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, szampony dla zwierząt domowych,
preparaty do pielęgnacji zwierząt, preparaty do kąpieli dla
zwierząt, szampony dla zwierząt, szampony dla zwierząt
domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne],
5 obroże przeciw pchłom dla zwierząt, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, środki odstraszające dla zwierząt,
preparaty przeciwpasożytnicze dla zwierząt domowych,
obroże przeciwpchelne, owadobójcze szampony dla zwie-
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rząt, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, proszki
do zabijania pcheł, proszki do zwalczania pcheł na zwierzętach, proszki przeciwpchelne, 6 tabliczki identyfikacyjne
z metalu dla zwierząt, plakietki identyfikacyjne z metalu,
tabliczki identyfikacyjne z metali nieszlachetnych, tabliczki
identyfikacyjne metalowe, etykiety adresowe dla zwierząt
(metalowe), 18 buty dla psów, kokardy dla zwierząt domowych, obroże dla kotów, obroże dla psów, obroże dla zwierząt, odzież dla psów, odzież dla zwierząt, okrycia dla kotów,
okrycia dla psów, okrycia dla zwierząt, smycze dla psów, smycze dla zwierząt, stroje dla zwierząt domowych, ubranka dla
zwierząt, nosidełka dla zwierząt [torby], obroże, obroże dla
zwierząt domowych, odzież dla zwierząt domowych, smycze dla zwierząt domowych, szelki dla zwierząt domowych,
20 poduszki dla zwierząt domowych, posłania dla kotów, posłania dla psów, posłania dla zwierząt, posłania dla zwierząt
domowych, tabliczki identyfikacyjne z tworzyw sztucznych
dla zwierząt, tabliczki identyfikacyjne niemetalowe, tabliczki
identyfikacyjne dla zwierząt, nie z metalu, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, budki dla zwierząt domowych, budy dla psów, budy dla zwierząt domowych, domki
do zabawy dla zwierząt domowych, klatki dla zwierząt domowych, kosze do spania, niemetalowe, dla zwierząt domowych, przenośne budy, przenośne posłania dla zwierząt domowych, słupki do drapania dla kotów, meble dla zwierząt
domowych, koszyki dla kotów, koszyki dla psów, transportery
dla zwierząt w formie pudeł, 21 grzebienie przeznaczone dla
zwierząt domowych, kuwety dla zwierząt domowych, łopatki do usuwania nieczystości zwierząt domowych, miski dla
zwierząt domowych, rękawice do pielęgnacji sierści zwierząt
domowych, szczotki dla zwierząt domowych, szczotki do zębów dla zwierząt, urządzenia do czyszczenia łap zwierząt
domowych, nieelektryczne, ozdoby do akwariów, czerpaki
do karmy dla psów, elektroniczne dozowniki pokarmu dla
zwierząt domowych, grzebienie dla zwierząt, grzebienie
do rozczesywania sierści dla zwierząt domowych, kuwety
dla kotów, miski dla zwierząt domowych, automatyczne, miski do picia dla zwierząt domowych, miski na karmę i wodę
dla zwierząt domowych, naczynia na pokarm dla zwierząt
domowych, zautomatyzowane kuwety dla zwierząt domowych, szufelki do sprzątania odchodów zwierząt domowych, szczotki z włosia dla zwierząt, szczotki do pielęgnacji
zwierząt domowych, rękawice do pielęgnacji zwierząt, pojemniki na żywność dla zwierząt domowych, podajniki karmy dla małych zwierząt, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, karuzele dla chomików, maty
węchowe będące zabawkami dla psa, sztuczne kości będące
zabawkami dla psów, zabawki dla kotów, zabawki dla psów,
zabawki dla zwierząt, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki dla zwierząt domowych zawierające kocimiętkę, zabawki i gry dla zwierząt domowych, zabawki i przedmioty
do zabawy dla zwierząt domowych, 40 grawerowanie laserowe, grawerowanie, grawerowanie pieczątek, haftowanie,
wyrób produktów na zamówienie, usługi hafciarskie, usługi
grawerowania pieczątek gumowych.
523096
(220) 2021 01 13
PIOTROWSKA HENRYKA P.U.H.P. MAGMARA,
Gomunice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGMARA YOUNG STYLE

(210)
(731)
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(531) 05.05.10, 05.05.20, 26.04.15, 27.05.01
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, odzież, 40 obróbka i przetwarzanie materiałów,
obróbka tekstyliów, skóry i futer.

(210)
(731)
(540)
(540)
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523868
(220) 2021 02 01
Herba Germany GmbH, Hamburg, DE
(znak słowno-graficzny)
ryż-fit

523222
(220) 2021 01 16
DEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Inowrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEKO Kultura smaku

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Ryż, Przekąski ryżowe, w szczególności ryż
preparowany o słodkim lub ostrym smaku, Chleb ryżowy,
Wafle ryżowe, Krakersy ryżowe, Przekąski na bazie ryżu,
Gotowe dania na bazie ryżu, Półprodukty na bazie ryżu.
(531) 27.05.01, 26.11.06, 26.11.10, 21.01.13, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej oraz detalicznej
w związku ze środkami spożywczymi, żywnością oraz artykułami spożywczymi w tym: wyrobami piekarniczymi, wyrobami cukierniczymi, wyrobami mięsnymi, wyrobami wędliniarskimi, wyrobami mlecznymi, napojami alkoholowymi
i bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej oraz detalicznej świadczone on-line, za zamówieniem pocztowym oraz
za pomocą katalogów w związku ze środkami spożywczymi,
żywnością oraz artykułami spożywczymi w tym: w tym: wyrobami piekarniczymi, wyrobami cukierniczymi, wyrobami
mięsnymi, wyrobami wędliniarskimi, wyrobami mlecznymi,
napojami alkoholowymi i bezalkoholowymi, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych
pudełek zawierających żywność, usługi bezobsługowych
sklepów detalicznych w odniesieniu do żywności, dekoracja
wystaw sklepowych, organizacja i prowadzenie prezentacji
produktów, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, organizowanie dystrybucji próbek reklamowych,
organizowanie i prowadzenie imprez, konkursów, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych
i reklamowych, organizowanie konsumenckich programów
lojalnościowych i zarządzanie nimi, organizowanie losowania
nagród w celach promocyjnych i marketingowych, pokazy
towarów, pokazy towarów dla celów reklamowych i promocyjnych, promocja sprzedaży, promowanie towarów i usług
osób trzecich, reklama i marketing, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, zarządzanie programem
rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie z rabatowych kart
członkowskich, 43 dekorowanie ciast, dekorowanie żywności,
doradztwo kulinarne, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, informacje i doradztwo w zakresie
przygotowywania posiłków, herbaciarnie, kawiarnie, kafeterie
[bufety], kontraktowe usługi w zakresie żywności, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, porady dotyczące przepisów kulinarnych, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków i napojów,
rzeźbienie w jedzeniu, serwowanie jedzenia i napojów, usługi
cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, usługi
kateringowe, usługi restauracyjne, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie sprzedaży
posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

523884
(220) 2021 02 01
PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO - PRODUKCYJNE INKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bełchatów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DWÓR POLSKI REZYDENCJA
(210)
(731)

(531) 25.01.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Administrowanie [organizacja] konkursami, Konferencje
(Organizowanie i prowadzenie -), Kongresy (Organizowanie
i prowadzenie -), Konkursy (Organizowanie -) [edukacja lub
rozrywka], Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizacja
konkursów edukacyjnych, Organizacja konkursów tanecznych, Organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, Organizacja kwizów, gier i zawodów, Organizacja wystaw do celów
kulturalnych lub edukacyjnych, Organizacja wystaw w celach
edukacyjnych, Organizacja wystaw w celach szkoleniowych,
Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie
sympozjów, Organizowanie i prowadzenie wykładów, Organizowanie konferencji, Organizowanie konferencji dotyczących
działalności kulturalnej, Organizowanie konferencji dotyczących edukacji, Organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, Organizowanie konferencji w celach rekreacyjnych, Organizowanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie seminariów, Organizowanie pokazów w celach kulturalnych, Organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, Organizowanie
pokazów w celach szkoleniowych, Organizowanie wykładów,
Organizowanie wystaw do celów rozrywkowych, Organizowanie wystaw edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach rozrywkowych, Organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach szkoleniowych,
Organizowanie wystaw w celach kulturalnych, Organizowanie
zjazdów edukacyjnych, Organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych, Organizowanie zjazdów w celach rekreacyjnych,
Organizowanie zjazdów w celach biznesowych, Organizowanie zjazdów w celach kulturalnych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, Przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie seminariów, Przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie kongresów, Przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, Przygotowywanie,
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organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Edukacja, rozrywka i sport, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania
żywności i napojów, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji
w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Usługi w zakresie
zakwaterowania na pobyt czasowy, Obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, Udostępnianie obiektów na imprezy
i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, Dzierżawa metalowych i niemetalowych budynków przenośnych,
Konstrukcje przenośne [Wypożyczanie -], Obsługa zakwaterowania członków organizacji, Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Tymczasowy wynajem
pokoi, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Usługi
w zakresie wynajmu pokojów, Usługi w zakresie zakwaterowania, Usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, Wynajem konstrukcji namiotowych, Wynajem pokoi
jako tymczasowego zakwaterowania, Wynajem pomieszczeń
na przyjęcia towarzyskie, Wynajmowanie pokoi, Wypożyczanie namiotów, Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków,
Informacja o usługach restauracyjnych, Rezerwacja stolików
w restauracjach, Bary, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary
szybkiej obsługi [snack-bary], Imprezy firmowe [zapewnianie
jedzenia i napojów], Kafeterie [bufety], Kawiarnia, Koktajlbary,
Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
Oferowanie żywności i napojów dla gości, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizowanie bankietów,
Organizowanie posiłków w hotelach, 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, Restauracje oferujące dania na wynos,
Restauracje samoobsługowe, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z grillem, Serwowanie
jedzenia i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Serwowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, Usługi barów i restauracji,
Usługi barów kawowych, Usługi herbaciarni, Usługi kawiarni,
Usługi pensjonatów, Usługi restauracji hotelowych, Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne świadczone przez hotele,
Usługi w zakresie bankietów, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.
523996
(220) 2021 02 03
KRUPIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRUPIEC
(210)
(731)

13

(531)

03.13.05, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.20, 26.07.25, 26.11.02,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Pochodne wosku pszczelego do emulgowania do zastosowania w produkcji preparatów kosmetycznych, 30 Miód, Miód biologiczny do spożycia przez ludzi,
Cukier, miód, melasa.
(210)
(731)
(540)
(540)

524035
(220) 2021 02 01
KLIŚ DARIUSZ, Kobiór
(znak słowno-graficzny)
DEWON

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 Pokrycia ścienne i elewacyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

524115
(220) 2021 02 04
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
GRIPACTIVE FORTE

(531) 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki
do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty
do depilacji, Preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Produkty lecznicze, Preparaty
witaminowe do celów medycznych, Minerały do celów medycznych, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie,
Suplementy diety, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Odżywcze
suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty ziołowe do celów leczniczych,
Produkty biobójcze do celów medycznych, Produkty biologiczne do celów medycznych, Produkty bakteriobójcze
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do celów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki lecznicze, Żywność dla
niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, Okłady do celów
medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki
odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, Gumy do żucia
do celów leczniczych, Napoje, zioła lecznicze, Napary lecznicze, Leki wzmacniające, 10 Wyroby medyczne, takie jak
aparaty i instrumenty medyczne, Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania ciała,
Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych, Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia
pacjentów.
(210)
(731)
(540)
(540)

524173
(220) 2021 02 05
JOBS.BG EOOD, Sofia, BG
(znak słowno-graficzny)
DEV.EU

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 35 Reklama, Reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, Reklama typu „płać za kliknięcie”, 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, 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 przeglądu prasy, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Marketing
imprez i wydarzeń, Organizowanie imprez, wystaw, targów
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 38 Elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków,
obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, 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 blogów internetowych, Dostęp do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu do stron internetowych, Zapewnianie
dostępu do baz danych w sieciach komputerowych, Zapew-
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nianie i wynajmowanie czasu dostępu do komputerowych
baz danych, Zapewnianie dostępu do forów internetowych,
Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej,
Zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do treści multimedialnych on-line, Udostępnianie pokojów rozmów [chatroomów] on-line do przesyłania wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych
pomiędzy użytkownikami, Zapewnianie użytkownikom
dostępu do wyszukiwarek, Zapewnianie dostępu użytkownikom do globalnej sieci komputerowej i stron on-line zawierających informacje na szeroki wachlarz tematów, Komunikacja elektroniczna za pośrednictwem pokojów rozmów
[chatroomów], linii chatowych i forów internetowych, 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 wiadomości i aktualności, Elektroniczna transmisja wiadomości, Agencje informacyjne, 41 Udostępnianie
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Redagowanie
tekstów (innych niż teksty reklamowe), Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji [micro-publishing],
Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikacja kalendarzy imprez, Informacje i wiadomości on-line
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, Informacja o imprezach rozrywkowych, Organizacja
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych.
524359
(220) 2021 02 08
JP MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JP MEDICA

(210)
(731)

(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Papierowe materiały, Ulotki i foldery, Plakaty, broszury, prospekty, Regulaminy,
umowy, prospekty, w Internecie (na naszych stronach oraz
na stronach naszych pośredników/dystrybutorów), Papier,
karton, Materiały: szkoleniowe, instruktażowe, reklamowe
i informacyjne, Materiały piśmienne, Publikacje papierowe,
Gazety, gazetki, czasopisma, magazyny, Reprodukcje graficzne, Kalendarze, Karty pocztowe, pocztówki, Papeterie,
Koperty, Naklejki, Pieczęcie, stemple, Materiały fotograficzne, Artykuły biurowe, Materiały piśmienne jednorazowe
produkty papierowe, 35 Administrowanie i organizacja
sprzedaży pakietów/abonamentów telemedycznych, Zarządzanie w zakresie sprzedaży pakietów/ abonamentów
medycznych, Sprzedaż pakietów/abonamentów telemedycznych przez internet, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży
pakietów/abonamentów telemedycznych, Administrowanie,
zarządzanie i organizacja procesem usług medycznych i/lub
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leczenia pacjentów na odległość, bez bezpośredniego badania przedmiotowego, przy pomocy przekazu, który jest
w całości nadawany, odbierany lub transmitowany za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności
(odpowiednio w formie konsultacji on-line lub konsultacji
telefonicznej, obsługiwanych za pośrednictwem platformy
internetowej lub telefonu), Usługi przetwarzania danych,
Usługi w zakresie rozliczeń za usługi medyczne, Usługi rozliczeń w zakresie pakietów/abonamentów telemedycznych,
Usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje
medyczne, Prowadzenie osobistych rejestrów i akt historii medycznej, Usługi przetwarzania danych w dziedzinie
opieki zdrowotnej, Dostarczanie przeszukiwalnych baz danych on-line w zakresie usług medycznych i/lub teleporad,
Zarządzanie w działalności gospodarczej, Administrowanie
działalnością gospodarczą, Prace biurowe, Komputerowe
zarządzanie plikami, 38 Umożliwianie wielu użytkownikom
dostępu do zbioru informacji i danych dotyczących pakietów/abonamentów telemedycznych za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Zapewnienie dostępu do usług
medycznych tj. ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych)
wykonywanych na rzecz Pacjenta na odległość, bez bezpośredniego badania przedmiotowego, przy pomocy
przekazu, który jest w całości nadawany, odbierany lub
transmitowany za pomocą systemów teleinformatycznych
lub systemów łączności (odpowiednio w formie konsultacji
on-line lub konsultacji telefonicznej, obsługiwanych za pośrednictwem Platformy internetowej lub telefonu), Usługi
poczty elektronicznej, Przesyłanie wiadomości, informacji oraz danych, głosu i obrazu na odległość, Zapewnianie
dostępu do baz danych, Zapewniania dostępu do baz danych przez Internet, Udostępnianie interaktywnych tablic
ogłoszeniowych on-line do transmisji wiadomości dotyczących teleporad i/lub usług medycznych, Usługi telekomunikacyjne, mianowicie elektroniczna transmisja danych
i informacji, Poczta elektroniczna i usługi przesyłania wiadomości, Elektroniczna transmisja danych i dokumentów
za pośrednictwem terminali komputerowych, Usługi poczty
elektronicznej dotyczące danych, Usługi związane z wysyłaniem wiadomości e-mail, Usługi wiadomości błyskawicznych, Przesyłanie i odbiór informacji, Przesyłanie informacji
za pośrednictwem strony internetowej, Usługi telefoniczne:
Usługi telefonicznej obsługi pacjentów, Świadczenie usług
poczty elektronicznej i wiadomości błyskawicznych, Udostępnianie platformy on-line oferującej usługi medyczne tj.
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych wykonywanych
na rzecz Pacjenta na odległość, bez bezpośredniego badania przedmiotowego, przy pomocy przekazu, który jest
w całości nadawany, odbierany lub transmitowany za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności
(odpowiednio w formie konsultacji on-line lub konsultacji
telefonicznej, obsługiwanych za pośrednictwem platformy
internetowej lub telefonu), Usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie wymienionych usług, Informacja o wymienionych
usługach, 44 Usługi medyczne, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi telemedyczne, Udzielanie informacji
medycznych za pomocą platformy interaktywnej, Usługi
medyczne, tj. ambulatoryjne świadczenia zdrowotne wykonywane na rzecz osób trzecich na odległość, bez bezpośredniego badania, przy pomocy przekazu, który jest nadawany, odbierany lub transmitowany za pomocą systemów
teleinformatycznych lub systemów łączności (odpowiednio
w formie konsultacji on-line lub konsultacji telefonicznej, obsługiwany za pośrednictwem platformy interaktywnej lub
telefonu), Udostępnianie informacji medycznych w związku
z chorobami i /lub schorzeniami, także on-line, Pomoc medyczna, zdalna, Opieka zdrowotna on-line i/lub telefoniczna,
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Konsultacje i porady medyczne on-line i/lub telefonicznie,
Usługi indywidualnych konsultacji medycznych, Usługi informacji medycznej on-line i/lub telefonicznie, Usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej i usługi informacyjne
w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi medyczne w zakresie
oceny stanu zdrowia, Usługi medyczne w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich na odległość [tele-reporting], Usługi
opieki zdrowotnej oferowane za pośrednictwem platformy
interaktywnej lub telefonu, Analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi na odległość, bez bezpośredniego badania,
przy pomocy przekazu, który jest nadawany, odbierany lub
transmitowany za pomocą systemów teleinformatycznych
lub systemów łączności (odpowiednio w formie konsultacji
on-line lub konsultacji telefonicznej, obsługiwany za pośrednictwem platformy interaktywnej lub telefonu, Usługi analiz
medycznych związane z diagnozowaniem chorób on-line,
Organizowanie leczenia medycznego i usług medycznych
za pośrednictwem platformy interaktywnej lub telefonu,
Udostępnianie komputerowych baz danych on-line i przeszukiwalnych baz danych on-line zawierających informacje
i anonse dotyczące usług medycznych i/lub teleporad świadczonych przez lekarzy specjalistów, Udostępnianie informacji
on-line dotyczących usług medycznych, opieki zdrowotnej,
Doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone
przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, Usługi
informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej,
Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie wymienionych
usług, Informacja o wymienionych usługach.
(210) 524447
(220) 2021 02 09
(731) COFCO International (Beijing) Co., Ltd., Pekin, CN
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 26.13.25, 28.03.99, 29.01.15
(510), (511) 30 Ryż, Mąka, makaron nitki, przetworzone ziarna i zboża, w tym ziarna i zboża grubomielone, Preparaty
zbożowe, Mączka z roślin strączkowych, Jęczmień łuskany,
jęczmień gnieciony, gryka przetworzona, kasze spożywcze,
Gotowe potrawy na bazie makaronu, makaron rurki, makaron, Kakao, Kawa, napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie kawy, Herbata, napoje na bazie herbaty, Cukier, wyroby
cukiernicze, słodycze, Miód, Ciasteczka, ciastka, Puddingi,
Pierogi, Sushi, Prażona kukurydza, przekąski na bazie zbóż,
Skrobia do celów spożywczych, Lody, Sól kuchenna, Sos
sojowy, Przyprawy, przyprawy korzenne, Drożdże, Esencje
do artykułów spożywczych, z wyjątkiem esencji eterycznych i olejków eterycznych, Preparaty usztywniające do bitej
śmietany, Preparaty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, Gluten jako artykuł spożywczy.
(210) 524619
(220) 2021 02 15
(731) ROBINSON EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
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(540) VDE-Robinson
(510), (511) 28 Czerpaki do połowu ryb, haczyki wędkarskie, kołowrotki wędkarskie, linki, żyłki wędkarskie, spławiki
do wędkarstwa, pływaki do wędkarstwa, przynęty stosowane w wędkarstwie-sztuczne, strzelby harpunowe, wabiki dla
rybołówstwa, wędki do łowienia, drobny sprzęt wędkarski.
524622
(220) 2021 01 14
NATURAL PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) memoreX
(510), (511) 5 Suplementy mineralne do żywności do celów
medycznych, 29 Oleje jadalne.
(210)
(731)

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

524692
(220) 2021 02 16
ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(znak słowno-graficzny)
FLIS KARPATKA HAPPY idealna DOMOWE SPECJAŁY
CHAŁWA

(531) 02.09.01, 11.03.04, 24.09.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, ciastka.
(210)
(731)
(540)
(540)

524727
(220) 2021 02 17
SZCZOTKA PIOTR, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
GYMMY MORE

(531) 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 41 Usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi fitness klubów, Usługi klubów zdrowia
[fitness].
524775
(220) 2021 02 17
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) QuatroVena
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Peelingi,
Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust,
Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne
(210)
(731)

Nr ZT22/2021

do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust
w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele i paski wybielające
zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, Szampony, Preparaty
do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty
toaletowe i kosmetyczne, Środki sanitarne zawarte w tej klasie,
Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne, Produkty
lecznicze, Witaminy, Minerały zawarte w tej klasie, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Substancje dietetyczne do celów
leczniczych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła
lecznicze, Herbaty lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Produkty
bakteriobójcze do celów medycznych lub weterynaryjnych,
Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt,
Plastry, Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały opatrunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, Środki dezynfekcyjne, Wyżej wskazane towary
nie są przeznaczone do dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej, 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 do celów leczniczych, Poduszki do celów leczniczych,
Strzykawki do celów medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne, Wyżej wskazane towary nie są przeznaczone do dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej.
524777
(220) 2021 02 17
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Tralivix
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Peelingi,
Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust,
Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne
do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust
w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele i paski wybielające
zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, Szampony, Preparaty
do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty
toaletowe i kosmetyczne, Środki sanitarne zawarte w tej klasie,
Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne, Produkty
lecznicze, Witaminy, Minerały zawarte w tej klasie, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Substancje dietetyczne do celów
leczniczych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła
lecznicze, Herbaty lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Produkty
bakteriobójcze do celów medycznych lub weterynaryjnych,
(210)
(731)
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Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt,
Plastry, Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały opatrunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, Środki dezynfekcyjne, Wyżej wskazane towary
nie są przeznaczone do dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej, 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 do celów leczniczych, Poduszki do celów leczniczych,
Strzykawki do celów medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne, Wyżej wskazane towary nie są przeznaczone do dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej.
(210)
(731)
(540)
(540)

524804
(220) 2021 02 18
ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(znak słowno-graficzny)
FLIS HAPPY RURKI WAFLOWE suche DOMOWE
SPECJAŁY RURKA SUCHA

(210)
(731)
(540)
(540)
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524838
(220) 2021 02 18
ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(znak słowno-graficzny)
Chrupiący mleczno - orzechowy wafelek FLIS Happy
MAX mini

(531)

08.01.19, 08.03.01, 05.07.06, 24.09.05, 27.05.01, 26.11.01,
29.01.15
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, ciastka.
(210)
(731)
(540)
(540)

524845
(220) 2021 02 18
ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(znak słowno-graficzny)
FLIS KARPATKA HAPPY idealna CHAŁWA DOMOWE
SPECJAŁY

(531) 02.09.01, 11.03.04, 24.09.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Słodycze, Wyroby cukiernicze, Wafle, Rurki
waflowe, Ciastka.
(210)
(731)
(540)
(540)

524808
(220) 2021 02 18
ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(znak słowno-graficzny)
FLIS HAPPY WAFERS minis DOMOWE SPECJAŁY
KAKAO
(531)

08.01.19, 11.01.02, 05.07.01, 11.03.04, 24.09.05, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, ciastka.
524861
(220) 2021 02 18
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REGULATORY SANDBOX KNF
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 11.03.04, 24.09.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Słodycze, Wyroby cukiernicze, Wafle, Rurki
waflowe, Ciastka.
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(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne na nośnikach i pobierane przez sieci komputerowe, 16 Drukowane publikacje periodyczne i dziełowe, w szczególności czasopisma i materiały
szkoleniowe, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, tekturowe
wizytówki, tekturowe zaproszenia, tekturowe teczki, tekturowe torby, tekturowe podstawki, tekturowe chorągiewki,
tekturowe plakietki konferencyjne, tekturowe opakowania
i etykiety, 25 Odzież, nakrycie głowy, apaszki (chusty), ascoty
(krawaty), 35 Usługi reklamy, promocji i informacji handlowej,
doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, badania rynku i opinii publicznej.

Nr ZT22/2021

tekturowe plakietki konferencyjne, tekturowe opakowania
i etykiety, 25 Odzież, nakrycie głowy, apaszki (chusty), ascoty
(krawaty), 35 Usługi reklamy, promocji i informacji handlowej,
doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, badania rynku i opinii publicznej.
524864
(220) 2021 02 18
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPTECH KNF
(210)
(731)

524862
(220) 2021 02 18
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO,
Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne na nośnikach i pobierane przez sieci komputerowe, 16 Drukowane publikacje periodyczne i dziełowe, w szczególności czasopisma i materiały
szkoleniowe, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, tekturowe
wizytówki, tekturowe zaproszenia, tekturowe teczki, tekturowe torby, tekturowe podstawki, tekturowe chorągiewki,
tekturowe plakietki konferencyjne, tekturowe opakowania
i etykiety, 25 Odzież, nakrycie głowy, apaszki (chusty), ascoty
(krawaty), 35 Usługi reklamy, promocji i informacji handlowej,
doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, badania rynku i opinii publicznej.

(531) 26.01.02, 26.01.04, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne na nośnikach i pobierane przez sieci komputerowe, 16 Drukowane publikacje periodyczne i dziełowe, w szczególności czasopisma i materiały
szkoleniowe, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, tekturowe
wizytówki, tekturowe zaproszenia, tekturowe teczki, tekturowe torby, tekturowe podstawki, tekturowe chorągiewki,
tekturowe plakietki konferencyjne, tekturowe opakowania
i etykiety, 25 Odzież, nakrycie głowy, apaszki (chusty), ascoty
(krawaty), 35 Usługi reklamy, promocji i informacji handlowej,
doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, badania rynku i opinii publicznej.
524865
(220) 2021 02 18
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO,
Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

524863
(220) 2021 02 18
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPTECH KNF
(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.01.04, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne na nośnikach i pobierane przez sieci komputerowe, 16 Drukowane publikacje periodyczne i dziełowe, w szczególności czasopisma i materiały
szkoleniowe, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, tekturowe
wizytówki, tekturowe zaproszenia, tekturowe teczki, tekturowe torby, tekturowe podstawki, tekturowe chorągiewki,

(531) 26.01.02, 26.01.04, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne na nośnikach i pobierane przez sieci komputerowe, 16 Drukowane publikacje periodyczne i dziełowe, w szczególności czasopisma i materiały
szkoleniowe, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, tekturowe
wizytówki, tekturowe zaproszenia, tekturowe teczki, tekturowe torby, tekturowe podstawki, tekturowe chorągiewki,
tekturowe plakietki konferencyjne, tekturowe opakowania
i etykiety, 25 Odzież, nakrycie głowy, apaszki (chusty), ascoty
(krawaty), 35 Usługi reklamy, promocji i informacji handlowej,
doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, badania rynku i opinii publicznej.
524866
(220) 2021 02 18
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) VIRTUAL SANDBOX KNF

(531) 26.01.02, 26.01.04, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne na nośnikach i pobierane przez sieci komputerowe, 16 Drukowane publikacje periodyczne i dziełowe, w szczególności czasopisma i materiały
szkoleniowe, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, tekturowe
wizytówki, tekturowe zaproszenia, tekturowe teczki, tekturowe torby, tekturowe podstawki, tekturowe chorągiewki,
tekturowe plakietki konferencyjne, tekturowe opakowania
i etykiety, 25 Odzież, nakrycie głowy, apaszki (chusty), ascoty
(krawaty), 35 Usługi reklamy, promocji i informacji handlowej,
doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, badania rynku i opinii publicznej.
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(531) 26.01.02, 26.01.04, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne na nośnikach i pobierane przez sieci komputerowe, 16 Drukowane publikacje periodyczne i dziełowe, w szczególności czasopisma i materiały
szkoleniowe, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, tekturowe
wizytówki, tekturowe zaproszenia, tekturowe teczki, tekturowe torby, tekturowe podstawki, tekturowe chorągiewki,
tekturowe plakietki konferencyjne, tekturowe opakowania
i etykiety, 25 Odzież, nakrycie głowy, apaszki (chusty), ascoty
(krawaty), 35 Usługi reklamy, promocji i informacji handlowej,
doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, badania rynku i opinii publicznej.
(210)
(731)
(540)
(540)

524888
(220) 2021 02 19
Park Direct UK Ltd, Iver, GB
(znak słowno-graficzny)
WNB ENERGY

524867
(220) 2021 02 18
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIRTUAL SANDBOX KNF

(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.01.04, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne na nośnikach i pobierane przez sieci komputerowe, 16 Drukowane publikacje periodyczne i dziełowe, w szczególności czasopisma i materiały
szkoleniowe, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, tekturowe
wizytówki, tekturowe zaproszenia, tekturowe teczki, tekturowe torby, tekturowe podstawki, tekturowe chorągiewki,
tekturowe plakietki konferencyjne, tekturowe opakowania
i etykiety, 25 Odzież, nakrycie głowy, apaszki (chusty), ascoty
(krawaty), 35 Usługi reklamy, promocji i informacji handlowej,
doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, badania rynku i opinii publicznej.
524868
(220) 2021 02 18
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO,
Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, Kwas chlebowy, Syropy owocowe, Słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje słodowe, Sarsaparilla, Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje na bazie
owoców i warzyw, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu,
Bezalkoholowe napoje z soku winogronowego, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, Bezalkoholowe aromatyzowane
napoje gazowane, Korzenne piwa, Napoje bezalkoholowe
o podwyższonej zawartości witamin, Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, Esencje do wytwarzania
napojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych, Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Bezalkoholowe
preparaty do produkcji napojów, Syropy do wytwarzania
napojów bezalkoholowych, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty,
Wyciągi do sporządzania napojów, Bezalkoholowe napoje
zawierające soki warzywne, Bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, Piwo bezalkoholowe, Wina
bezalkoholowe, Cydr bezalkoholowy, Poncz bezalkoholowy,
Bezalkoholowy poncz owocowy, Koktajle bezalkoholowe,
Aperitify bezalkoholowe, Bezalkoholowe nektary owocowe, Soki owocowe, Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Bazy
do koktajli bez alkoholu, Bezalkoholowe koktajle owocowe,
Napoje izotoniczne, Napoje energetyzujące, Bezalkoholowe
napoje bez zawartości słodu [inne niż do użytku medycznego], Bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu,
Bezalkoholowy poncz ryżowy [sikhye], Bezalkoholowe napoje z soku warzywnego, Toniki [napoje nielecznicze].
(210)
(731)

524937
(220) 2021 02 19
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
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(540) (znak słowny)
(540) FaceBoom seboom
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji twarzy.
525028
(220) 2021 02 22
INSTYTUT BIZNESU RODZINNEGO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Succession Diamond ADRIANNA LEWANDOWSKA

(210)
(731)

(531) 26.03.01, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15, 17.02.02
(510), (511) 35 Audyt działalności gospodarczej, 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 organizacji
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem w szczególności w obszarze sukcesji i zmiany
pokoleniowej w przedsiębiorstwie, informacja o działalności
gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą dla
przedsiębiorstw rodzinnych, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw rodzinnych,
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi
handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, 41 Organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, prelekcji,
wystąpień i wykładów w obszarze biznesu oraz przedsiębiorczości rodzinnej, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkoleń] oraz wydawanie certyfikatów uczestnictwa,
organizowanie i prowadzenie webinariów, przekazywanie
know-how [szkolenia], publikowanie książek, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, organizowanie szkoleń i spotkań coachingowych dla szkoleniowców [trenerów],
publikowanie kwestionariuszy, testów, materiałów do samodzielnej pracy i nauki zdalnej.
525029
(220) 2021 02 22
INSTYTUT BIZNESU RODZINNEGO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Diament Sukcesyjny ADRIANNA LEWANDOWSKA
(210)
(731)

(531) 17.02.02, 26.03.01, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Audyt działalności gospodarczej, 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 organizacji

Nr ZT22/2021

działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem w szczególności w obszarze sukcesji i zmiany
pokoleniowej w przedsiębiorstwie, informacja o działalności
gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą dla
przedsiębiorstw rodzinnych, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw rodzinnych,
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi
handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, 41 Organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, prelekcji,
wystąpień i wykładów w obszarze biznesu oraz przedsiębiorczości rodzinnej, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkoleń] oraz wydawanie certyfikatów uczestnictwa,
organizowanie i prowadzenie webinariów, przekazywanie
know-how [szkolenia], publikowanie książek, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, organizowanie szkoleń i spotkań coachingowych dla szkoleniowców [trenerów],
publikowanie kwestionariuszy, testów, materiałów do samodzielnej pracy i nauki zdalnej.
525141
(220) 2021 02 23
BALUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Balur PARTIES & EVENTS

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 21.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży, reklamy i promocji balonów, dodatków do balonów, helu, bukietów, bannerów,
czapeczek, dekoracji, świec, kubeczków, bieżników, obrusów, zastawy stołowej, maskotek, misiów, Wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Usługi reklamowe,
Umieszczanie reklam w Internecie, Pośrednictwo handlowe
polegające na kojarzeniu kontrahentów oraz usługi polegające na kompleksowej ofercie systemów wsparcia sprzedaży, systemów i programów budujących relacje z partnerami
i motywujących pracowników, w tym ich sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz za pośrednictwem Internetu, Doradztwo
specjalistyczne w sprawach dotyczących organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo
w zakresie zarządzania personalnego pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Zarządzanie systemami informatycznymi,
Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, Systemy wsparcia sprzedaży, Systemy, programy
budujące relacje z partnerami i motywujące pracowników,
41 Organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kursów, eventów, szkoleń, Organizowanie i obsługa przyjęć, balów, dyskotek, urodzin, imienin,
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wesel, chrzcin, sylwestra, nowego roku, świąt i innych okazji,
Organizowanie i obsługa spotkań biznesowych, Organizowanie spektakli, Organizowanie konkursów, Organizowanie
targów i wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, Organizowanie wypoczynku, Usługi klubów zdrowia w zakresie poprawy kondycji fizycznej, Usługi w zakresie organizowania
imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie i prowadzenie szkoleń specjalistycznych, Usługi domów i ośrodków kultury, Usługi galerii i salonów wystawienniczych, Usługi wesołych miasteczek i parków rozrywki, Usługi świadczone przez biblioteki, Nauczanie języków obcych,
Organizowanie wyjazdów motywacyjnych i nagrodowych.
525150
(220) 2021 02 24
MAGA FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dawidy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGA Łączą nas warzywa

(210)
(731)

Przyprawy, Przyprawy korzenne, Sosy, dresingi, Sosy pomidorowe, Sosy sałatkowe, Sos sojowy, Półprodukty do produkcji sosów i dresingów, Keczup, Majonezy, Musztarda, Naleśniki, Pizze, Kanapki, Kukurydza prażona [popcorn], Sushi,
31 Świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, w tym paczkowane, Świeże warzywa na sałatki, pakowane, Świeże owoce
na sałatki, pakowane, Mieszanki owocowe [świeże], Świeże
owoce i warzywa, Świeże sałaty oraz świeże warzywa liściaste myte i pakowane, gotowe do spożycia, Nasiona, Świeże
kiełki fasoli, Świeże kiełki roślin strączkowych, Świeże nasiona
roślin strączkowych, Mieszanki świeżych warzyw na patelnię, Mieszanki świeżych warzyw do pieczenia w piekarniku,
Mieszanki świeżych warzyw na grilla, Mieszanki świeżych
warzyw na koktajl, 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.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 05.03.13, 26.04.04, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Konserwowe, mrożone, suszone i gotowane warzywa, Konserwowe, mrożone, suszone i gotowane
owoce, Przetworzone kiełki warzyw, Przetworzone kiełki fasoli, Sałatki i surówki warzywne, Sałatki i surówki owocowe,
Sałatki i surówki owocowo - warzywne, Sałatki warzywno mięsne, Sałatki warzywno - rybne, Sałatki gotowe, Warzywa
w puszkach, Owoce w puszkach, Zupy i wywary, ekstrakty
mięsne, Składniki do sporządzenia zup, Zupy, Buliony, Preparaty do produkcji bulionu, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie orzechów, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Kapusta
kwaszona, Owoce kandyzowane, Przecier pomidorowy, Sok
pomidorowy do gotowania, Przecier jabłkowy, Dania gotowe warzywne, Gotowe dania składające się głównie z mięsa,
Chrupki owocowe, Chrupki ziemniaczane, Przekąski ziemniaczane, Krokiety, Pasty do kanapek na bazie mięs, ryb, jajek,
serów, warzyw, roślin strączkowych, owoców oraz mieszanek tych produktów, Masło z orzechów, Suszone jadalne
algi, Algi do celów kulinarnych, Oleje i tłuszcze jadalne, Olej
sojowy, Olej sezamowy, Oleje z orzechów, 30 Dania i potrawy gotowe zawierające makaron, Dania i potrawy gotowe
zawierające ryż, Gotowe dania i potrawy na bazie makaronu,
kaszy lub ryżu, Gotowe dania i potrawy na bazie zbóż, Gotowe dania i potrawy na bazie zbóż zawierające mieszanki
sałat z sosem, Gotowe dania i potrawy na bazie zbóż z dodatkiem mięsnym, Gotowe dania i potrawy na bazie zbóż
z dodatkiem nabiałowym, Gotowe dania i potrawy na bazie
makaronu, kaszy lub ryżu zawierające mieszanki sałat z sosem, Gotowe dania i potrawy na bazie makaronu, kaszy lub
ryżu z dodatkiem mięsnym, Gotowe dania i potrawy na bazie makaronu, kaszy lub ryżu z dodatkiem nabiałowym, Dania i potrawy gotowe suche lub płynne, zawierające głównie
makaron, Dania i potrawy gotowe suche lub płynne, zawierające głównie ryż, kaszę lub inne zboża, Gotowe przekąski
na bazie zbóż, Zboża, Zboża przetworzone, Suche i świeże
makarony, kluski i pierogi, Pierożki, Makaron gotowy, Makarony spożywcze, Chiński makaron instant, Ryż, Ryż gotowy,

21

525177
(220) 2021 02 24
BARLINEK SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(znak słowno-graficzny)
fold down system OPTI LOCK

(531) 26.01.01, 26.01.11, 26.01.18, 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 19 Złącza drewniane, Systemy plastikowe oraz
z tworzyw sztucznych do montowania desek i elementów drewnianych, Mocowania, konektory, złącza i uchwyty
do montowania i łączenia desek oraz elementów drewnianych, Elementy złączne do desek i elementów drewnianych, Złącza kompensacyjne z materiałów niemetalowych
do użytku w budownictwie, Złącza frezowane w panelach
i płytach drewnianych z plastikowym elementem obcym
umożliwiającym ułożenie deski w jodłę klasyczną bez użycia
prawej i lewej klepki, Podłogi niemetalowe, Podłogi z drewna, Deski, Deski parkietowe, Deski podłogowe, Deski podłogowe klejone i nieklejone, Panele podłogowe, Parkiety, mozaiki, Płytki podłogowe niemetalowe, Płytki podłogowe parkietowe, Listwy przypodłogowe, Podłogi hybrydowe z warstwą wierzchnią z drewna i rdzeniem, w którego składzie jest
proszek kamienny oraz żywice PCV, Podłogi z PCV, Podłogi
hybrydowe z warstwą wierzchnią z drewna oraz z rdzeniem, w którego składzie jest proszek kamienny oraz żywice,
Podłogi laminatowe, Podłogi pływające, Podłogi gumowe,
Podłogi z imitacji drewna, Cokoły, Tarcica podłogowa, Deski
tarasowe, Drewniane elementy na tarasy i balkony, Drewno,
piłowane, heblowane, obrobione, fornirowane, budowlane, konstrukcyjne, użytkowe, Schody niemetalowe, Schody
drewniane, Tralki, Balustrady, Poręcze, Forniry, Drewno na fornir, Boazeria drewniana, Niemetalowe elementy montażowe,
elementy montażowe plastikowe lub z tworzyw sztucznych,
Niemetalowe: profile dla budownictwa, futryny, pochwyty,
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antaby, sprężyny, gzymsy, ościeżnice, zasuwy, rolki, prowadnice, progi, ramy, nadproża, ograniczniki, podpory, kątowniki,
wkładki, samozamykacze, zasuwy, zatrzaski, zawiasy, uszczelki, szprosy, nawiewniki, okapniki, podkładki, zaślepki, złączki.
(210)
(731)
(540)
(540)

525186
(220) 2021 02 25
KRZANIK DOMINIKA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
THAiSPOT street food

(531) 05.09.15, 05.09.21, 26.04.04, 26.04.19, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 43 Serwowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem (catering), Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje dla turystów,
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
Rezerwacja stolików w restauracjach, Usługi barów i restauracji, Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji, w których mięso
przygotowuje się na oczach klientów, Usługi restauracyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

525193
(220) 2021 02 25
STOWARZYSZENIE HYDROGEN POLAND, Kraków
(znak słowno-graficzny)
Hydrogen Poland

Nr ZT22/2021

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz organizacji wolontariatu, Organizowanie seminariów, sympozjów, szkoleń
i kursów z zakresu promocji edukacji, oświaty, wychowania,
nauki, ochrony zdrowia, energetyką, rozwojem energetyki,
odnawialnymi źródłami energii, rozwojem odnawialnych
źródeł energii, paliwami alternatywnymi, rozwoje paliw alternatywnych, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki
i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz organizacji wolontariatu, Publikowanie, w tym publikacja elektroniczna i on-line książek, periodyków i tekstów związanych
z edukacją, oświatą, wychowaniem, nauką, ochroną zdrowia,
energetyką, rozwojem energetyki, odnawialnymi źródłami
energii, rozwojem odnawialnych źródeł energii, paliwami
alternatywnymi, rozwojem paliw alternatywnych, rozwojem gospodarki, kultury i sztuki, opieką i pomocą społeczną,
sportem i rekreacją, ochroną środowiska, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocją i organizacją
wolontariatu, 42 Doradztwo w zakresie energetyki, rozwoju
energetyki, odnawialnych źródeł energii, rozwoju odnawialnych źródeł energii, paliw alternatywnych, rozwoju paliw
alternatywnych, 45 Usługi w zakresie pomocy i doradztwa
prawnego podmiotom prowadzącym działalność związaną
z edukacją, oświatą, wychowaniem, nauką, ochroną zdrowia,
energetyką, rozwojem energetyki, odnawialnymi źródłami
energii, rozwojem odnawialnych źródeł energii, paliwami
alternatywnymi, rozwojem paliw alternatywnych, rozwojem gospodarki, kultury i sztuki, opieką i pomocą społeczną,
sportem i rekreacją, ochroną środowiska, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocją i organizacją
wolontariatu.
525197
(220) 2021 02 25
BROWAR BŁONIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR BŁONIE Rzemieślnicze Tradycje

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie.
(531)

26.01.01, 26.05.01, 26.05.09, 26.03.04, 26.03.12, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 41 Organizowanie konkursów edukacyjnych lub
rozrywkowych o tematyce związanej z edukacją, oświatą,
wychowaniem, nauką, ochroną zdrowia, energetyką, rozwojem energetyki, odnawialnymi źródłami energii, rozwojem odnawialnych źródeł energii, paliwami alternatywnymi, rozwojem paliw alternatywnych, rozwojem gospodarki,
ochroną środowiska, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego oraz promocją i organizacją wolontariatu, Organizowanie seminariów, sympozjów, szkoleń i kursów z zakresu edukacji, oświaty, wychowania, nauki, ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy
społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony

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

525281
(220) 2021 02 26
BOŻEK OLIWIA OLLIE COMPANY, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
OLLIE AESTHETIC MEDICINE TRAINING SZKOLENIA
Z MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

Nr ZT22/2021
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(531) 27.05.01
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Szkolenia
i zabiegi medycyny estetycznej.
(210)
(731)
(540)
(540)

525294
(220) 2021 02 28
STAFIEJ MACIEJ TEAHEAD, Rumia
(znak słowno-graficzny)
YELLOW STORK TEA

(531) 03.07.07, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 21 Podstawki pod czajniczki z herbatą, Filtry
do kawy, nie z papieru, stanowiące część nieelektrycznych
zaparzaczy do kawy, Nieelektryczne zaparzacze do kawy
z tłokiem, Nieelektryczne zaparzacze do herbaty, Zaparzaczki do herbaty nie z metali szlachetnych, Zaparzaczki
do herbaty z metali szlachetnych, 30 Herbata, Biała herbata, Herbata bezteinowa, Herbata czarna, Herbata Darjeeling
[indyjska czarna herbata z prowincji Darjeeling], Herbata Earl
Grey, Herbata Lapsang Souchong, Herbata oolong, Herbata
sypka (Nielecznicza -), Herbata Tie Guan Yin, Herbata w torebkach, Herbata sfermentowana, Herbata rooibos, Herbata
zielona, Japońska zielona herbata, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Zielona herbata w proszku, Żółta herbata, Azjatycka herbata morelowa [maesilcha], Biała herbata
w proszku, Chińska herbata z kolcowoju [Gugijacha], Czarna
herbata w proszku, Herbata bez teiny słodzona słodzikami,
Herbata chai, Herbata chryzantemowa (Gukhwacha), Herbata cytrusowa z owocu yuzu, Herbata czarna [herbata angielska], Herbata do zaparzania, Herbata imbirowa, Herbata
jaśminowa, Herbata jaśminowa, inna niż do celów leczniczych, Herbata jaśminowa w torebkach, inna niż do celów
leczniczych, Herbata limonkowa [loomi tea], Herbata lipowa, 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 chińska], Herbata Oolong w proszku, Herbata owocowa [inna niż do celów medycznych],
Herbata paczkowana [inna niż do celów leczniczych], Herbata rozpuszczalna, Herbata rozpuszczalna [inna niż do celów leczniczych], Herbata szałwiowa, 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
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(kombu-cha), Kapsułki z herbatą, Mate [herbata], Prażona
herbata jęczmienna (mugi-cha), Sztuczna herbata [inna niż
do celów leczniczych], Yuja-cha [koreańska herbata miodowo-cytrusowa].
525322
(220) 2021 02 26
SELINO.PL SZYMON FRIESKE, PAWEŁ FRIESKE
SPÓŁKA JAWNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SELINO
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.03.02, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 25 Artykuły odzieżowe w stylu sportowym,
Ascoty [krawaty], Bandany, Bandany na szyję, Bielizna, Bielizna damska, Bielizna dla kobiet, Bielizna dla mężczyzn, Bielizna osobista [część garderoby], Bluzki z krótkimi rękawami,
Bluzy dresowe, Bluzy z kapturem, Body niemowlęce, Bokserki, Bokserki damskie [bielizna], Czapki bejsbolówki, Czapki
i czapeczki sportowe, Czapki jako nakrycia głowy, Czapki
sportowe, Czapki z daszkiem, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Damska bielizna, Damskie luźne topy, Dzianina
[odzież], Fartuchy [kamizelki] zakładane przez głowę, Fartuchy [odzież], Jedwabne krawaty, Koszulki bez rękawów, Koszulki bez rękawów do biegania, Koszulki dla dzieci, Koszulki
polo, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, Koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, Krawaty, Kurtki,
Kurtki dżinsowe, Obuwie na plażę, Obuwie plażowe, Odzież
damska, Odzież dziecięca, Rękawiczki, Rękawiczki [odzież],
Skarpetki, Skarpetki męskie, Skarpetki sportowe, Śliniaki dla
niemowląt [niepapierowe], Śliniaki dla niemowląt z tworzyw
sztucznych, T-shirty z krótkim rękawem.
525326
(220) 2021 03 01
CHOP-CHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHOP CHOP
(210)
(731)

(531) 26.05.16, 14.07.20, 27.05.01
(510), (511) 35 Optymalizacja stron internetowych, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania
danych, 42 Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, Doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, Usługi graficzne, Doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Opracowywanie oprogra-
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mowania aplikacji na potrzeby dostarczania treści multimedialnych, Instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji
oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie
testowania systemów aplikacyjnych, Usługi w zakresie projektowania, Doradztwo projektowe, Doradztwo techniczne
związane z projektowaniem, Doradztwo w projektowaniu
stron internetowych, Opracowywanie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, Opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron głównych, Projektowanie graficzne, Projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, Projektowanie i opracowywanie stron internetowych,
Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron
WWW, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie, Projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, Projektowanie
i utrzymywanie witryn internetowych dla osób trzecich,
Projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, Projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie i wdrażanie
stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie komputerowych stron internetowych, Projektowanie stron głównych, Projektowanie stron głównych i witryn internetowych,
Projektowanie stron internetowych w celach reklamowych,
Tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, Tworzenie i projektowanie stron internetowych dla
osób trzecich, Tworzenie platform internetowych do handlu
elektronicznego, Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie
stron internetowych, Tworzenie stron głównych dla osób
trzecich, Tworzenie stron internetowych, Tworzenie witryn
internetowych na rzecz osób trzecich, Tworzenie witryn
internetowych, Tworzenie zapisanych elektronicznie stron
internetowych dla usług on-line i Internetu, Usługi w zakresie projektowania stron internetowych, Usługi w zakresie
projektowania i tworzenia witryn internetowych, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych,
Aktualizowanie stron internetowych, Doradztwo w zakresie
projektowania stron głównych i stron internetowych, Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron
internetowych, Instalowanie stron internetowych w Internecie na rzecz osób trzecich, Kompilacja stron internetowych,
Opracowywanie i testowanie oprogramowania, Zarządzanie
stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, Zarządzanie
witrynami internetowymi dla osób trzecich, Usługi w zakresie projektowania witryn internetowych.
525343
(220) 2021 03 01
STREFACZYSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zamość
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) strefaczysta.pl bezpieczna firma

(210)
(731)

(531) 24.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Urządzenia do dezynfekcji, Urządzenie dezynfekujące do celów medycznych, 41 Usługi edukacyjne
i instruktażowe, Usługi edukacyjne i szkoleniowe dotyczące

Nr ZT22/2021

bezpieczeństwa pracowników i klientów pod względem epidemiologicznym, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane
z BHP, 42 Audyt sanitarno-higieniczny, Badania i doradztwo
w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego, Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego.
525345
(220) 2021 03 01
MARKOWE PRODUKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamianna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Siła Natury
(210)
(731)

(531) 05.03.22, 27.05.01, 26.04.16, 29.01.12
(510), (511) 3 Mydła, Kosmetyki, Płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia zębów, Balsamy do celów kosmetycznych, Dezodoranty, Lakiery do paznokci, Olejki do perfum, Szampony, Środki czyszczące, Preparaty do prania,
5 Suplementy diety, Balsamy do użytku medycznego, Korzenie lecznicze, Lecznicze preparaty toaletowe, Leki wzmacniające, Mydła lecznicze, Olejki lecznicze, Sole do celów medycznych, Produkty farmaceutyczne do celów leczniczych,
Żywność dietetyczna do celów leczniczych, 29 Oleje i tłuszcze roślinne, 30 Herbata, Napoje na bazie herbaty, Kawa,
Napoje na bazie kawy, Ciasta, Cukier, Czekolada, Przyprawy,
Mąka, Miód, Mleczko pszczele, Propolis, 35 Edycja tekstów
reklamowych, Publikacja tekstów reklamowych, Doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi
agencji informacji handlowej, Wykonywanie badań w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i kierowania działalnością gospodarczą, Pomoc
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Marketing, Usługi reklamy, Wyselekcjonowanie z myślą o osobach
trzecich różnych towarów umożliwiające obejrzenie i dokonanie zakupów w sklepach detalicznych, hurtowniach
i za pomocą środków komunikacji elektronicznej produktów
określonymi jako produkty lokalne, wytworzonych z surowców lokalnie dostępnych w sposób przyjazny dla środowiska,
Badanie rynku i opinii publicznej, Promocja postaw prospołecznych (kampanie społeczne, konsumenckie), Prowadzenie kampanii promocyjnych, Usługi handlu detalicznego
i hurtowego w zakresie pamiątek regionalnych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń
turystycznych, sportowych, kulturalnych, Handlowe porady
i informacje udzielane konsumentom, na oznaczonych stanowiskach, w wyborze towarów i usług, Usługi sprzedaży towarów certyfikowanych w zakresie produktów określonych
jako produkty lokalne, wytworzonych z surowców lokalnie
dostępnych w sposób przyjazny dla środowiska, Handlowe
informacje udzielane konsumentom w wyborze usług, Organizowanie imprez handlowych (jarmarki, kiermasze), Usługi
handlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem Internetu, w zakresie kosmetyków, produktów farmaceutycznych,
produktów spożywczych.
525358
(220) 2021 03 01
STUDIO OTWARTE - WOLNY, KLIŚ, SHMYGOL,
WIERZCHOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowny)

(210)
(731)

Nr ZT22/2021
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(540) ŁAN
(510), (511) 29 Oleje jadalne, Oleje jadalne tłoczone na zimno, Oleje roślinne do celów spożywczych, Oleje spożywcze,
Oliwa z oliwek, Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia.
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525437
(220) 2021 03 02
H-AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HIGH LEAGUE
(210)
(731)

525363
(220) 2021 03 02
HOMOLA WOJCIECH INDYWIDUALNA PRAKTYKA
LEKARSKA, Bielany Wrocławskie
(540) (znak słowny)
(540) WOJCIECH HOMOLA
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Kliniki medyczne, Usługi
ginekologiczne, Specjalistyczne usługi medyczne, w szczególności w zakresie diagnostyki, opieki przedporodowej,
ciąży, ginekologii, leczenia niepłodności, Usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem
dotyczącym nowotworów, Analizy RNA lub DNA w zakresie
diagnozowania i prognozowania zagrożenia nowotworami,
Usługi ultrasonograficzne dla celów medycznych.
(210)
(731)

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

525368
(220) 2021 03 01
MOSKAL KATARZYNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Akademia Głosu

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Publikacja filmów szkoleniowych on-line,
Udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania),
Udostępnianie treści audio on-line nie do pobrania, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów,
Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Usługi w zakresie publikowania on-line, Kształcenie
głosu, Organizacja webinariów, Nagrywanie i produkcja
nagrań dźwiękowych, Usługi szkoleniowe dotyczące dykcji,
Zapewnianie szkoleń on-line, Usługi trenerskie, Zapewnianie
kursów szkoleniowych, Usługi szkoleniowe dotyczące przemówień, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Produkcja szkoleniowych filmów wideo, Zapewnianie kursów szkoleniowych
on-line, Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach
szkoleniowych, Usługi szkoleniowe dotyczące emisji głosu,
Usługi w zakresie edukacji muzycznej, Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 44 Usługi terapii głosu
i terapii logopedycznej.
525417
(220) 2021 03 02
MADINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) MADINA
(510), (511) 29 Warzywa suszone, Kompozycje owoców
przetworzonych, Przekąski na bazie owoców, Rodzynki,
Orzechy aromatyzowane, 30 Przyprawy, Przyprawy korzenne, 31 Nieprzetworzone warzywa, Świeże owoce organiczne, Świeże owoce tropikalne, Świeże owoce cytrusowe,
Świeże owoce i warzywa, Nieprzetworzone owoce, Orzechy,
39 Dostawa towarów, Logistyka transportu, Przewóz samochodami ciężarowymi, Spedycja, Transport.

(210)
(731)

(531) 26.04.07, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 25 Części odzieży, obuwia i nakryć
głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 28 Artykuły i sprzęt
sportowy, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 Edukacja, rozrywka i sport, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Rezerwacja biletów na imprezy kulturalne,
Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Produkcja nagrań audio i video
oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizowanie
gal sportów walki, organizowanie zawodów sportowych,
prowadzenie zespołu zawodników, tworzenie rozrywki dla
potrzeb telewizji.
525439
(220) 2021 03 02
H-AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki
(540) (znak słowny)
(540) HIGH LEAGUE
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 28 Artykuły i sprzęt sportowy, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
41 Edukacja, rozrywka i sport, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi sportowe
i w zakresie fitnessu, Organizowanie konferencji, wystaw
i konkursów, Organizowanie gal sportowych, organizowanie
zawodów sportowych, prowadzenie zespołów zawodników,
tworzenie rozrywki dla potrzeb telewizji.
(210)
(731)

525470
(220) 2021 03 02
TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) sauce zero
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, Substancje dietetyczne do celów
leczniczych, Suplementy diety, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, Żywność
dla niemowląt, Zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, Substytuty posiłków, żywność i napoje
dietetyczne, przeznaczone do użytku medycznego, Wyroby
medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, 29 Mięso,
(210)
(731)
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ryby, drób, dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Konserwowane,
mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, Galaretki, dżemy, kompoty, Jaja, mleko, produkty mleczne, Oleje
i tłuszcze jadalne, w tym odżywki dla kulturystów i/lub sportowców, substancje dietetyczne, żywność dietetyczna, koncentraty i odżywki wysokobiałkowe, węglowodanowe i wysokoenergetyczne wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami nie do celów medycznych zawarte
w tej klasie, 32 Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy
i inne preparaty do produkcji i przyrządzania napojów, napoje dietetyczne, wysokoenergetyczne, węglowodanowe,
witaminowe.
525521
(220) 2021 03 04
CZĘŚCIK JÓZEF GRUPA WYDAWNICZA HARMONIA,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H

Nr ZT22/2021

(540) Giorgio di mare

(531) 27.05.01, 27.05.09
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

525559
(220) 2021 03 04
KUCHARCZYK MARCIN PPH, Leńcze
(znak słowno-graficzny)
Pierwsze Kroczki

(210)
(731)

(531) 09.09.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Buty dziecięce, Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty wsuwane, Buty skórzane, Buty nieprzemakalne,
Buty do kostki, Buty na rzepy, Buciki dla niemowląt (z wełny), Obuwie, Obuwie codzienne, Obuwie dla dzieci, Obuwie
dla niemowląt, Obuwie do celów rekreacji, Kalosze [obuwie],
Odzież, Odzież dziecięca, Odzież niemowlęca, Odzież skórzana, Buty do nauki chodzenia.
525561
(220) 2021 03 04
SUPERNOVA FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPERNOVA DEVELOPMENT

(210)
(731)
(531) 01.13.01, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 16 Książki, 41 Edukacja.
(210)
(731)
(540)
(540)

525544
(220) 2021 03 04
BADOWSKI DAMIR SPÓŁKA JAWNA, Ząbki
(znak słowno-graficzny)
DAMIR

(531) 27.05.01, 26.03.01, 07.01.08
(510), (511) 19 Domy modułowe, niemetalowe, Niemetalowe domy przenośne, Domy niemetalowe prefabrykowane, Domy z prefabrykatów [zestawy do montażu],
37 Usługi ogólnobudowlane, Budowa domów wielo
oraz jednorodzinnych, budynków letniskowych i gospodarczych, budynków użyteczności publicznej, budynków produkcyjnych i przemysłowych, małej architektury
oraz innych obiektów budowlanych, Usługi budowlane
dotyczące infrastruktury technicznej, Prace remontowe, Prace konserwacyjne, Prace wykończeniowe, Usługi
budowlane instalacyjne, Usługi informacji oraz nadzoru
budowlanego, Instalowanie i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Tynkowanie, Malowanie, Uszczelnianie budynków,
Zabezpieczanie budynków przed wilgocią, Instalowanie
i naprawa urządzeń przeciwwłamaniowych, Usługi generalnego wykonawcy i inwestora zastępczego robót
budowlanych.
(210) 525548
(220) 2012 10 02
(731) AYDIN MURAT, Stambuł, TR
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
Outsourcing [doradztwo biznesowe], Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Zarządzanie hotelami, Zarządzanie biznesowe hotelami, Usługi doradztwa
związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami,
Zarządzanie administracyjne hotelami, 36 Inwestycje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomością, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, 37 Usługi
doradztwa budowlanego, Budownictwo, Budownictwo komercyjne, Budownictwo mieszkaniowe, Nadzór budowlany.
525562
(220) 2021 03 04
SUPERNOVA FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SUPERNOVA DEVELOPMENT
(510), (511) 35 Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Negocjo(210)
(731)
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wanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
Outsourcing [doradztwo biznesowe], Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Zarządzanie hotelami, Zarządzanie biznesowe hotelami, Usługi doradztwa
związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami,
Zarządzanie administracyjne hotelami, 36 Inwestycje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
Zarządzanie nieruchomością, Usługi związane z majątkiem
nieruchomym, Zarządzanie nieruchomościami, 37 Usługi
doradztwa budowlanego, Budownictwo, Budownictwo komercyjne, Budownictwo mieszkaniowe, Nadzór budowlany.
(210)
(731)
(540)
(540)

525597
(220) 2021 03 05
BOGUSZEWSKA ANNA, Giebułtów
(znak słowno-graficzny)
BUM BOO

(531) 05.01.12, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów
sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów jogowych, 41 Usługi edukacyjne
związane z jogą, Prowadzenie zajęć fitness, Sport i fitness,
Prowadzenie zajęć jogi i fitness on-line.
525611
(220) 2021 03 05
NATURA MEDICA ZDROWIE I URODA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LANA Luxury Cosmetics
(210)
(731)

(531) 05.05.18, 05.05.20, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki.
(210)
(731)
(540)
(540)

525634
(220) 2021 03 05
SZUBIŃSKI ALBERT, Ostrów Mazowiecka
(znak słowno-graficzny)
WESTIA
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(531) 17.02.01, 17.02.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Doradztwo
w zakresie nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie zakupu
nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Administrowanie nieruchomościami, Agencje nieruchomości,
Finansowanie inwestycji budowlanych, Finansowanie projektów deweloperskich, Nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, Usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi nabywania gruntu,
Usługi nabywania nieruchomości, Wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], 37 Usługi instalacyjne,
czyszczenie, naprawy i konserwacja, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Wynajem narzędzi,
instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego.
(210)
(731)
(540)
(540)

525681
(220) 2021 03 05
KUCHARSKI JAROSŁAW METIGO, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
ALUBERG

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 6 Antresole metalowe, barierki ochronne metalowe, barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, balkony metalowe, balustrady metalowe, drabiny metalowe, części składowe drabin i rusztowań metalowe, rusztowania metalowe, estrady metalowe, konstrukcje metalowe przenośne,
kobyłki metalowe, kosze metalowe, kosze do wózków samojezdnych metalowe, kółka metalowe do rusztowań i drabin,
materiały konstrukcyjne metalowe, palety transportowe metalowe, palety załadowcze metalowe, przegrody metalowe,
kratownice metalowe, płyty konstrukcyjne metalowe, platformy metalowe, platformy podnoszone metalowe, podesty
metalowe, podłogi metalowe, pomosty metalowe, pojemniki metalowe, poręcze metalowe, progi metalowe, rampy
przeładunkowe metalowe, regały metalowe, rusztowania
metalowe, rusztowania samojezdne metalowe, schody metalowe, stopnie metalowe, schody pokładowe dla pasażerów ruchome metalowe, słupy na afisze metalowe, szkielety
ramowe dla budownictwa metalowe, skrzynie metalowe,
podpory metalowe, stoły warsztatowe metalowe, pomosty prefabrykowane metalowe, zydle metalowe, zawiesia
do przenoszenia ładunków metalowe, 37 Instalowanie konstrukcji metalowych, montaż rusztowań, usługi budowlane
i remontowe w zakresie konstrukcji metalowych, wynajem
rusztowań, wynajem drabin.
(210)
(731)
(540)
(540)

525690
(220) 2021 03 08
SIEJKA MONIKA, Bednary-Kolonia
(znak słowno-graficzny)
Dermawell
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(531) 26.04.09, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, Usługi w zakresie ozdabiania ciała, Wynajem sprzętu
do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, Analiza kolorów [usługi
kosmetyczne], Analiza kosmetyczna, Depilacja woskiem, Dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], Doradztwo
dotyczące kosmetyków, Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo w zakresie urody, Elektroliza
do celów kosmetycznych, Elektroliza kosmetyczna, Elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, Fryzjerskie (salony -), Fryzjerstwo, Fryzjerstwo męskie, Gabinety pielęgnacji
skóry, Higiena i pielęgnacja urody, Konsultacje dotyczące
kosmetyków, Kosmetyczne wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, Laserowe usuwanie tatuaży, Przekłuwanie ciała,
Salony tatuażu, Tatuowanie, Usługi w zakresie kolczykowania
ciała (piercing), Usługi w zakresie tatuażu, Wynajem pryszniców, Wynajem sprzętu do pielęgnacji skóry, Wypożyczanie
maszyn i urządzeń do użytku w salonach piękności lub męskich zakładach fryzjerskich, Wypożyczanie urządzeń
do układania włosów, Chirurgia, Doradztwo związane ze stomatologią, Pomoc stomatologiczna, Konsultacje dentystyczne, Stomatologia kosmetyczna, Stomatologia z sedacją,
Udzielanie informacji na temat stomatologii, Usługi asystenta
dentysty, Usługi czyszczenia zębów, Usługi doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych, Usługi kliniki dentystycznej, Usługi mobilnej opieki stomatologicznej, Usługi
ortodontyczne, Usługi w zakresie wybielania zębów, Wstawianie kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, Wypożyczanie instrumentów stomatologicznych, Porady w zakresie farmakologii, Przygotowywanie i wydawanie lekarstw,
Sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów,
Sporządzanie receptur w aptekach, Udzielanie informacji dotyczących medycyny, Udzielanie informacji dotyczących
przygotowywania i wydawania leków, Udzielanie informacji
farmaceutycznych, Udzielanie informacji pacjentom w zakresie zażywania leków, Usługi doradcze dotyczące farmaceutyków, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów biofarmaceutycznych, Usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze i informacyjne
związane z produktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze
świadczone przez apteki, Usługi doradcze w zakresie farmakologii, Usługi doradztwa farmaceutycznego, Usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych,
Wydawanie środków farmaceutycznych, Ambulatoryjna
opieka medyczna, Analiza surowicy ludzkiej do celów leczenia medycznego, Analiza tkanek ludzkich do celów leczenia
medycznego, Analizy medyczne do diagnostyki i leczenia
ludzi, Analizy RNA lub DNA w zakresie diagnozowania i prognozowania zagrożenia nowotworami, Badania DNA do celów medycznych [badania przesiewowe], Badania genetyczne do celów medycznych, Badania medyczne, Badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, Badania poziomu cholesterolu, Badania przesiewowe, Badania przesiewowe dotyczące serca, Badania przesiewowe osteoporozy,
Badania przesiewowe w zakresie chorób układu naczyniowego, Badania rentgenowskie w celach medycznych, Badanie leków, alkoholu i DNA do celów medycznych, Badanie
leków w celach medycznych, Badanie rozmazu metodą PAP,
Badanie na obecność narkotyków w organizmie w zakresie
nadużywania środków odurzających, Badanie słuchu, Banki
krwi, Chirurgia kosmetyczna, Chirurgia plastyczna, Dopasowanie urządzeń i aparatów ortopedycznych, Dopasowywanie protez, Dopasowywanie protez kończyn, Dopasowywanie przyrządów protetycznych, Dopasowywanie sztucznych

Nr ZT22/2021

kończyn, przyrządów do protetyki i protez, Dopasowywanie
urządzeń ortopedycznych, Doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, Doradztwo
dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, Doradztwo medyczne w zakresie geriatrii, Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, Doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, Doradztwo medyczne
w zakresie wybierania odpowiednich wózków inwalidzkich,
krzeseł toaletowych, podnośników dla osób niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia i łóżek, Doradztwo medyczne w zakresie ciąży, Doradztwo w dziedzinie rodzenia, Doradztwo w zakresie leczenia farmakologicznego, Doradztwo
w zakresie immunologii, Doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, Doradztwo w zakresie potrzeb medycznych
osób starszych, Doradztwo związane z badaniem słuchu,
Gromadzenie i konserwowanie krwi ludzkiej, Implantacja
(wszczepianie) włosów, Informacja medyczna, Informacje
związane z krwiodawstwem, Interpretacja sygnałów elektrokardiograficznych, Kliniki, Kliniki medyczne, Kompilacja raportów medycznych, Konsultacje medyczne, Krwiodawstwo, Laserowe usuwanie grzyba palców nóg, Laserowe
usuwanie żylaków, Leczenie bezpłodności, Leczenie i pielęgnacja z zastosowaniem biorezonansu, Leczenie zwichnięć
stawów, skręceń, złamań kości lub podobnych urazów (judo-seifuku), Medyczna pielęgnacja stóp, Medyczne badania
osób, Mobilne usługi chiropraktyczne, Obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, Obrazowanie rentgenowskie do celów medycznych, Oferowanie terapii laserowej do leczenia chorób, Opieka medyczna i analizy związane
z leczeniem pacjenta, Opieka paliatywna, Opieka pielęgniarska, Organizowanie leczenia medycznego, Pielęgniarstwo
geriatryczne, Pomoc medyczna, Pomoc medyczna w nagłych wypadkach, Poradnictwo medyczne, Poradnictwo
medyczne związane z utratą słuchu, Poradnictwo medyczne
związane ze stresem, Poradnictwo w zakresie zdrowia publicznego, Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych,
Prowadzenie placówek medycznych, Przechowywanie komórek macierzystych, Przeprowadzanie badań medycznych,
Przeprowadzanie badań na sen do celów diagnostyki lub
leczenia medycznego, Przeprowadzanie diagnozy chorób,
Przeprowadzanie testów narkotykowych u osób ubiegających się o pracę, Przeprowadzanie testów u sportowców
na wykrycie nielegalnych lub zabronionych substancji wpływających na poprawę wyników, Przeprowadzenie badań
przesiewowych w zakresie czynników ryzyka wystąpienia
chorób układu sercowo-naczyniowego, Przygotowywanie
raportów dotyczących kwestii medycznych, Psychiatria,
Świadczenie pomocy medycznej, Świadczenie usług badań
przesiewowych w celu wykrywania nowotworu płuc, Świadczenie usług badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworów, Świadczenie usług medycznych, Szpitale, Terapia
ajurwedyjska, Terapia ciepłem [medyczna], Terapia falą uderzeniową, Terapia Gua Sha polegająca na skrobaniu skóry,
Testy ciążowe, Udostępnianie informacji medycznych w zakresie geriatrii, Udostępnianie informacji medycznych w zakresie dermatologii, Udostępnianie informacji on-line dotyczących onkologii, Udostępnianie informacji medycznych
w dziedzinie opieki zdrowotnej, Udostępnianie raportów
dotyczących badań medycznych osób, Udostępnianie
wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjentów poddanych leczeniu medycznemu, Udzielanie informacji dotyczących leczenia chorób sercowo-naczyniowych i mózgowo-naczyniowych przez internet, Udzielanie informacji medycznej, Udzielanie informacji medycznych w zakresie trucizn, Udzielanie informacji o szczepieniach dla osób wyjeżdżających za granicę, Udzielanie informacji on-line związa-
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nych z zapobieganiem chorobom układu sercowo-naczyniowego i wylewom, Udzielanie informacji w dziedzinie cukrzycy za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji
związanych z leczeniem przemieszczonych stawów, skręceń
lub złamanych kości, Udzielanie informacji związanych
z usługami opieki pielęgniarskiej, Udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, Udzielanie informacji żywieniowych w zakresie napojów do redukcji masy ciała
do celów medycznych, Udzielanie informacji żywieniowych
w zakresie żywności przeznaczonej do redukcji masy ciała
do celów medycznych, Udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała, Udzielanie wiadomości i informacji
w dziedzinie medycyny, Usługi analiz medycznych związane
z leczeniem osób, świadczone przez laboratorium medyczne, Usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem
i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, Usługi analiz
medycznych związane z leczeniem pacjentów, Usługi analiz
medycznych związane z diagnozowaniem raka, Usługi analiz
medycznych związanych z leczeniem osób, Usługi analiz
medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, Usługi badań krwi, Usługi
badań mammograficznych, Usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, Usługi badań
przesiewowych w celu wykrycia raka prostaty, Usługi badań
przesiewowych w zakresie ciśnienia krwi, Usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka jąder, Usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka jelit, Usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka szyjki macicy, Usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka piersi, Usługi badań przesiewowych w zakresie zapalenia wątroby, Usługi badań przesiewowych z zakresu kolonoskopii, Usługi badania cukrzycy,
Usługi banków krwi, Usługi badania korzystania z leków,
Usługi banków spermy, Usługi banków tkanek oka, Usługi
banku krwi pępowinowej, Usługi banku kultur komórkowych do celów transplantacji medycznej, Usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych dla osób
potrzebujących, Usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych, Usługi chiropraktyczne dla dzieci,
Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], Usługi doradcze dotyczące instrumentów chirurgicznych, Usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, Usługi doradcze dotyczące chorób
zwyrodnieniowych, Usługi doradcze dotyczące implantów
protetycznych, Usługi doradcze dotyczące aparatury i przyrządów medycznych, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych, Usługi doradcze w zakresie
leczenia chorób zwyrodnieniowych, Usługi doradcze w zakresie przyrządów medycznych, Usługi doradcze w zakresie
implantów ortopedycznych, Usługi doradcze w zakresie chirurgii, Usługi doradcze związane z usługami medycznymi,
Usługi doradztwa medycznego świadczone przez domy
opieki, Usługi doradztwa technicznego dotyczącego zdrowia, Usługi farm zdrowia [medyczne], Usługi ginekologiczne,
Usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone
dla pacjentów, Usługi informacji medycznej, Usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi klinik medycznych, Usługi
klinik zdrowia [medyczne], Usługi kurortów [medyczne],
Usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy próbek
krwi pobranych od pacjentów, Usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy próbek pobranych od pacjentów,
Usługi laserowej korekty wzroku, Usługi leczenia medycznego świadczone przez domy opieki, Usługi leczenia w zakresie
płodności człowieka, Usługi lekarskie, Usługi medycyny alternatywnej, Usługi medyczne do celów diagnostyki chorób
ciała człowieka, Usługi medyczne dotyczące leczenia raka
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skóry, Usługi medyczne, mianowicie zapłodnienie in vitro,
Usługi medyczne w dziedzinie nefrologii, Usługi medyczne
w dziedzinie onkologii, Usługi medyczne w zakresie leczenia
skóry, Usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała
ludzkiego, Usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, Usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych
w dziedzinie bezdechu sennego, Usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie leczenia bezdechu
sennego, Usługi medyczne w zakresie cukrzycy, Usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego, Usługi medyczne
w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi medyczne w zakresie
wydawania orzeczeń lekarskich na odległość [tele-reporting], Usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, Usługi
medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem szpiku kostnego, Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzystych,
Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek ludzkich, Usługi medyczne związane
z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi pępowinowej, Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem
i przetwarzaniem krwi ludzkiej, Usługi medycznych badań
przesiewowych w dziedzinie astmy, Usługi nastawiania kości,
Usługi obrazowania medycznego, Usługi oceny medycznej,
Usługi oceny medycznej świadczone dla pacjentów rehabilitowanych w celu prowadzenia leczenia i oceny jego efektywności, Usługi oddawania nasienia ludzkiego, Usługi okulistyczne, Usługi opieki dziennej w klinikach medycznych nad
chorymi dziećmi, Usługi opieki medycznej, Usługi opieki
medycznej świadczone przez uzdrowiska [spa], Usługi opieki
medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, Usługi paramedyczne, Usługi pielęgniarstwa pediatrycznego, Usługi
podologa, Usługi pomocy medycznej, Usługi poradnictwa
medycznego, Usługi prywatnych szpitali, Usługi przenośnych klinik medycznych, Usługi psychiatryczne, Usługi spa
medycznych, Usługi świadczone przez szpitale, Usługi telemedyczne, Usługi terapii chelatowej, Usługi testów audiologicznych, Usługi transtelefonicznego monitorowania serca,
Usługi udostępniania placówek medycznych, Usługi ultrasonograficzne dla celów medycznych, Usługi w zakresie analiz
medycznych, Usługi w zakresie audiologii, Usługi w zakresie
badań lekarskich, Usługi w zakresie badań medycznych, mianowicie ocena sprawności fizycznej, Usługi w zakresie badania moczu, Usługi w zakresie badania surowic, Usługi w zakresie chemioterapii, Usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, Usługi w zakresie leczenia
zespołu abstynencyjnego dla osób uzależnionych, Usługi
w zakresie lekarskich wizyt domowych, Usługi w zakresie
medycyny sportowej, Usługi w zakresie medycyny i zdrowia
związane z DNA, genetyką i testami genetycznymi, Usługi
w zakresie medycyny regeneracyjnej, Usługi w zakresie patologii, Usługi w zakresie przygotowywania raportów medycznych, Usługi w zakresie szczepień, Usługi w zakresie wkłuwania się do żył, Usługi w zakresie wyszukiwania informacji medycznych, Usługi zapładniania metodą in vitro, Usuwanie laserowe pajączków naczyniowych, Uzupełnienie włosów,
Wydawanie raportów medycznych, Wykonywanie badań
medycznych, Wypożyczanie instrumentów chirurgicznych,
Wypożyczanie instrumentów medycznych, Zapewnianie leczenia medycznego, Zapewnianie zaplecza medycznego
podczas imprez sportowych, Badania optyczne, Dopasowywanie okularów, Dopasowywanie soczewek optycznych,
Dopasowywanie soczewek kontaktowych, Optometria,
Usługi badania wzroku [zakłady optyczne], Usługi optometryczne, Usługi informacyjne dotyczące soczewek kontaktowych, Usługi przesiewowych badań wzroku, Analiza zacho-
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wania do celów medycznych, Badania psychologiczne, Badanie osobowości do celów psychologicznych, Badanie
osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego], Doradztwo psychologiczne, Doradztwo związane z psychologią integralną, Konsultacje psychiatryczne, Konsultacje psychologiczne, Leczenie psychologiczne, Opieka psychologiczna, Poradnictwo psychologiczne, Poradnictwo psychologiczne dla personelu, Porady psychologiczne, Przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, Przeprowadzanie
testów psychologicznych do celów medycznych, Przeprowadzanie testów psychologicznych, Przeprowadzanie testów psychometrycznych do celów medycznych, Przygotowywanie profili psychologicznych, Przygotowywanie profilów psychologicznych do celów medycznych, Psychoterapia, Psychoterapia holistyczna, Sporządzanie raportów psychologicznych, Terapia psychologiczna dla małych dzieci,
Terapia sztuką, Terapia z udziałem zwierząt [zooterapia], Testy psychiatryczne, Udostępnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji psychicznej, Udzielanie informacji dotyczących
modyfikacji zachowania, Usługi diagnozy psychologicznej,
Udzielanie informacji z zakresu psychologii, Usługi doradcze
dotyczące zachowania ludzkiego, Usługi poradnictwa psychologicznego w zakresie sportu, Usługi psychologów, Usługi psychoterapeuty, Usługi psychoterapeutyczne, Usługi
w zakresie ocen i badań psychologicznych, Usługi w zakresie
oceny osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego],
Usługi w zakresie oceny psychologicznej, Usługi w zakresie
psychologii pracy, Usługi w zakresie psychologii dla osób indywidualnych i grup, Usługi w zakresie testów psychologicznych, Zapewnianie leczenia psychologicznego, Wynajem
sprzętu do opieki zdrowotnej dla ludzi, Udzielanie informacji
w zakresie wypożyczania maszyn i aparatury medycznej,
Wynajem łóżek specjalnie skonstruowanych do leczenia medycznego, Wynajem sprzętu do celów medycznych, Wynajem urządzeń medycznych, Wynajmowanie robotów chirurgicznych, Wypożyczanie maszyn i urządzeń medycznych,
Wypożyczanie sprzętu medycznego i służącego ochronie
zdrowia, Wypożyczanie medycznych urządzeń rentgenowskich, Wypożyczanie sprzętu medycznego, Wypożyczanie
sprzętu szpitalnego, Wypożyczanie ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych, Wypożyczanie urządzeń i instalacji
w dziedzinie technologii medycznej, Usługi dentystyczne,
Usługi farmaceutyczne, Usługi medyczne, Usługi optyczne,
Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Akupunktura, Aromaterapia, Badania na obecność alkoholu do celów medycznych, Badania przesiewowe [skriningowe], Badania w celu
oceny zagrożenia dla zdrowia, Badania w zakresie diagnozy
stanu zdrowia, Badanie sprawności fizycznej, Chiropraktyka
[nastawianie kręgosłupa], Domowa opieka pielęgniarska,
Dopasowywanie aparatów słuchowych, Doradztwo dietetyczne, Doradztwo dotyczące alergii, Doradztwo dotyczące
ochrony zdrowia, Doradztwo dotyczące opieki nad osobami
starszymi [w zakresie zdrowia], Doradztwo genetyczne, Doradztwo w zakresie biorytmów, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania
się, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Doradztwo
żywieniowe, Dostarczanie informacji dotyczących moksybucji, Dostarczanie informacji dotyczących zdrowia, Dostarczanie informacji z dziedziny opieki zdrowotnej za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Fizjoterapia, Hipnoterapia, Hydroterapia, Informacje dotyczące masażu, Konsultacje
z dziedziny żywienia, Leczenie alergii, Leczenie odwykowe
pacjentów nadużywających środki odurzające, Leczenie pacjentów uzależnionych od substancji narkotycznych, Leczenie pacjentów uzależnionych od narkotyków, Leczenie uzależnień, Leczenie uzależnienia od narkotyków, Leczenie
w zakresie kontroli wagi ciała, Masaż, Masaż gorącymi kamie-
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niami, Masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, Masaż sportowy,
Masaż tajski, Masaż tkanek głębokich, Masaże, Moksybucja,
Monitorowanie pacjentów, Muzykoterapia w celach fizycznych, psychologicznych i kognitywnych, Nadzór nad programami redukcji wagi, Naprapatia, Ocena kontroli wagi, Ocena
ryzyka w zakresie zdrowia, Ochrona zdrowia, Opieka medyczna i zdrowotna, Opieka pielęgniarska (medyczna -),
Opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, Opieka
zdrowotna w postaci organizacji ochrony zdrowia (HMO),
Opieka zdrowotna w zakresie chiropraktyki, Opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, Opieka zdrowotna związana
z głodówką, Opieka zdrowotna związana z hydroterapią,
Opieka zdrowotna związana z akupunkturą, Opieka zdrowotna związana z homeopatią, Opieka zdrowotna związana
z osteopatią, Opieka zdrowotna związana z naturopatią,
Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, Organizowanie zakwaterowania w domach dla rekonwalescentów, Organizowanie zakwaterowania w domach spokojnej starości, Organizowanie zakwaterowania
w sanatoriach, Ośrodki zdrowia, Osteopatia, Pilates terapeutyczny, Placówki rekonwalescencji, Planowanie i nadzorowanie diety, Planowanie i nadzorowanie diet odchudzających,
Planowanie programów odchudzających, Planowanie rodziny, Pomoc osobom w rzucaniu palenia, Poradnictwo dietetyczne, Poradnictwo w zakresie odżywiania, Poradnictwo
związane z terapią zajęciową, Poradnictwo żywieniowe, Porady i doradztwo w zakresie stylu życia do celów medycznych, Profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, Profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, Profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, Profesjonalne doradztwo
związane z dietą, Refleksologia, Rehabilitacja fizyczna, Rehabilitacja pacjentów uzależnionych od alkoholu, Sporządzanie
raportów dotyczących opieki zdrowotnej, Świadczenie usług
w zakresie programów odchudzania, Świadczenie usług
w zakresie opieki zdrowotnej, Świadczenie usług w zakresie
prowadzenia dokumentacji medycznej on-line, z wyjątkiem
stomatologii, Świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej
w domach, Talasoterapia, Terapia antynikotynowa, Terapia
mowy, Terapia mowy i słuchu, Terapia polegająca na skrobaniu [GuaSha], Terapia w zakresie rzucenia palenia, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Tradycyjny masaż japoński, Udostępnianie informacji na temat karmienia piersią, Udostępnianie
sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, Udzielanie informacji dotyczących chiropraktyki, Udzielanie informacji dotyczących badań fizykalnych, Udzielanie informacji dotyczących akupunktury,
Udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego
i żywieniowego, Udzielanie informacji o wartości odżywczej
produktów spożywczych, Udzielanie informacji w zakresie
suplementów diety i odżywiania, Udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, Udzielanie informacji
zdrowotnej, Udzielanie informacji związanych z odżywianiem, Udzielanie informacji związanych z tradycyjnym masażem japońskim, Udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, Usługi analiz laboratoryjnych
związanych z leczeniem ludzi, Usługi barów tlenowych, Usługi dietetyków, Usługi domów opieki nad ludźmi starszymi
z opieką pielęgniarską lub medyczną, Usługi domowej opieki
zdrowotnej, Usługi doradcze dotyczące odżywiania, Usługi
doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, Usługi doradcze
w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi doradcze w zakresie
opieki zdrowotnej [medyczne], Usługi doradcze w zakresie
zdrowia, Usługi doradcze w zakresie żywienia, Usługi doradcze w zakresie dietetyki, Usługi doradcze w zakresie odchudzania, Usługi doradcze w zakresie laktacji, Usługi doradcze
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związane z dietą, Usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], Usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, Usługi
doradztwa związane z odchudzaniem, Usługi doradztwa
żywieniowego, Usługi drenażu limfatycznego, Usługi elektroterapii dla fizjoterapii, Usługi fizjoterapii, Usługi hydroterapii domowej, Usługi informacji medycznej świadczone
za pośrednictwem Internetu, Usługi informacyjne w zakresie
opieki zdrowotnej, Usługi kliniczne w zakresie homeopatii,
Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Usługi klinik
zdrowia, Usługi konsultacji związane z masażami, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi masażu stóp, Usługi mikrodermabrazji, Usługi opieki nad pacjentami hospitalizowanymi
i dochodzącymi, Usługi opieki poporodowej dla kobiet, Usługi opieki wyręczającej w postaci domowej pomocy pielęgniarskiej, Usługi opieki zdrowotnej, Usługi opieki zdrowotnej w leczeniu choroby Alzheimera, Usługi opieki zdrowotnej
oferowane za pośrednictwem sieci zakontraktowanych jednostek służby zdrowia, Usługi pielęgniarskiej pomocy domowej, Usługi położnicze, Usługi położnicze [akuszeria], Usługi
refleksologiczne, Usługi stawiania baniek, Usługi świadczone
przez dietetyków, Usługi szpitalnych domów opieki, Usługi
terapeutyczne, Usługi terapii autogenicznej, Usługi terapii
głosu i terapii logopedycznej, Usługi terapii za pomocą komórek macierzystych, Usługi tymczasowej opieki zastępczej
w postaci pomocy pielęgniarskiej, Usługi w zakresie akupunktury, Usługi w zakresie chiropraktyki, Usługi w zakresie
hydroterapii, Usługi w zakresie kontrolowania wagi, Usługi
w zakresie krioterapii, Usługi w zakresie leczenia uzależnień,
Usługi w zakresie leczenia bezsenności, Usługi w zakresie leczenia nałogu palenia, Usługi w zakresie medytacji, Usługi
w zakresie muzykoterapii, Usługi w zakresie nauki o włosach
i skórze głowy, Usługi w zakresie odchudzania, Usługi w zakresie patologii związane z leczeniem osób, Usługi w zakresie planowania programów redukcji wagi, Usługi w zakresie
planowania diety odchudzającej, Usługi w zakresie terapii
mowy, Usługi w zakresie terapii zajęciowej, Usługi w zakresie
terapii za pomocą światła, Usługi w zakresie zorganizowanej
opieki zdrowotnej, Usługi związane z bankami tkanek ludzkich, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji
fizycznej, Zapewnianie obiektów i sprzętu długoterminowej
opieki, Zapewnianie tymczasowej opieki zastępczej, Ziołolecznictwo, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi,
Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, Kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą
lasera, Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Kuracje do włosów, Laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, Łaźnie publiczne
do celów higienicznych, Łaźnie publiczne [w celach higienicznych], Leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, Manicure, Manicure (usługi -), Męskie salony fryzjerskie, Mycie włosów szamponem, Nakładanie produktów kosmetycznych
na twarz, Nakładanie produktów kosmetycznych na ciało,
Obsługa obiektów i sprzętu saun, Odbudowa włosów, Ozdabianie ciała, Pielęgnacja stóp, Pielęgnacja urody, Pielęgnacja
urody dla ludzi, Salony fryzjerskie, Salony piękności, Ścinanie
włosów, Solaria, Stylizacja, układanie włosów, Świadczenie
usług przez salony piękności, Udostępnianie instalacji termalnych, Udostępnianie łaźni publicznych do celów higieny
osobistej, Udostępnianie łaźni publicznych, Udostępnianie
łaźni tureckich, Udostępnianie obiektów i sprzętu toaletowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu saun, Udostępnianie
obiektów i sprzętu do korzystania z solarium [do opalania],
Udostępnianie obiektów łaźni publicznej w celu zapewniania higieny osobistej, Udostępnianie toalet publicznych,
Udostępnianie wanien do gorących kąpieli, Udzielanie infor-
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macji na temat łaźni tureckich, Udzielanie informacji na temat łaźni publicznych, Udzielanie informacji o urodzie,
Udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, Udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności,
Usługi charakteryzatorów, Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody,
Usługi doradcze dotyczące urody, Usługi doradcze w zakresie usuwania zbędnego owłosienia na ciele, Usługi doradcze
związane z pielęgnacją skóry, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone on-line lub osobiście, Usługi
doradztwa on-line w zakresie makijażu, Usługi doradztwa
w zakresie makijażu, Usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji
włosów, Usługi farbowania brwi, Usługi farbowania rzęs,
Usługi farbowania włosów, Usługi fryzjerskie, Usługi gabinetów odchudzania, Usługi koloryzacji brwi, Usługi koloryzacji
rzęs, Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi
kręcenia włosów, Usługi kształtowania brwi, Usługi laserowego usuwania owłosienia, Usługi łaźni, Usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, Usługi lecznicze w zakresie polepszania krążenia, Usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki
tłuszczowej, Usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów, Usługi manicure i pedicure, Usługi manicure świadczone podczas wizyt domowych, Usługi męskich salonów fryzjerskich, Usługi nitkowania brwi, Usługi obcinania włosów,
Usługi odsysania tłuszczu, Usługi opalania natryskowego,
Usługi opalania natryskowego dla ciała ludzkiego, Usługi
opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, Usługi pedicure, Usługi pielęgnacji paznokci rąk, Usługi pielęgnacji paznokci, Usługi pielęgnacji stóp, Usługi pielęgnacji urody,
Usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs,
Usługi plecenia włosów w warkocze, Usługi podkręcania
rzęs, Usługi prostowania włosów, Usługi przedłużania rzęs,
Usługi rozjaśniania włosów, Usługi salonów fryzjerskich dla
służb wojskowych, Usługi salonów fryzjerskich dla kobiet,
Usługi salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi salonów oferujących opalanie natryskowe, Usługi salonów piękności, Usługi salonów pielęgnacji
paznokci, Usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, Usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, Usługi salonu opalania natryskowego, Usługi saun, Usługi sauny na podczerwień, Usługi
solariów, Usługi solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące, Usługi solarium, Usługi spa, Usługi sztucznego opalania, Usługi tatuażu brwi, Usługi terapii mikroigłowej, Usługi
trwałego podkręcania rzęs, Usługi trwałej ondulacji włosów,
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie kuracji odchudzających, Usługi w zakresie laserowego
odmładzania skóry, Usługi w zakresie makijażu, Usługi w zakresie makijażu permanentnego, Usługi w zakresie mikropigmentacji, Usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie
pielęgnacji włosów, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [spa], Usługi
w zakresie trwałego usuwania i redukcji owłosienia, Usługi
w zakresie porad kosmetycznych, Usługi w zakresie udostępniania saun, Usługi w zakresie udostępniania obiektów
i sprzętu solariów, Usługi w zakresie usuwania włosów, Usługi
w zakresie zabiegów upiększających, Usługi wizażystów,
Usługi woskowania ciała ludzkiego, Usługi woskowania ciała
w celu usuwania włosów u ludzi, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, Usługi zabiegów na cellulitis, Usługi
zabiegów na cellulit, Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy,
Usuwanie cellulitu z ciała, Wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, Zabiegi depilacyjne, Zabie-
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gi higieniczne dla ludzi, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Zabiegi kosmetyczne na ciało,
twarz i włosy, Zabiegi pielęgnacji urody, Łaźnie tureckie.
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(540) AG Akademia gospodarza

525700
(220) 2021 03 08
COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE,
Conde-Sur-Vire, FR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) elvor Nähren, schützen, wachsen.
(210)
(731)

(531)

29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
26.11.02, 26.11.05, 26.11.12, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne,
Żywność i substancje dietetyczne dla celów weterynaryjnych, Suplementy dietetyczne dla zwierząt, 29 Mięso świeże,
Mięso mrożone, Mięso gotowane, Mięso liofilizowane, Mięso
pieczone, Mięso suszone, Mięso gotowe do spożycia, Ryby,
Drób i dziczyzna, Mrożone owoce, Suszone owoce, Gotowane owoce, Suszone warzywa, Gotowane warzywa, Mrożone
warzywa, Galaretki, Dżemy, Kompoty, Jaja, Mleko, Produkty
mleczne, Jadalne oleje, Masło, Wyroby wędliniarskie, Mięsa
wędzone, Skorupiaki, nieżywe, Jadalne insekty nieżywe, Konserwowane warzywa, Konserwy mięsne, Konserwy rybne,
Ser, Napoje mleczne z przewagą mleka, 31 Produkty rolnicze
i produkty z akwakultury, Surowe i nieprzetworzone produkty ogrodnicze, Surowe i nieprzetworzone produkty leśne,
Żywność dla zwierząt.
525712
(220) 2021 03 08
AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub-Dobrzyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) krowa TV
(210)
(731)

(531) 16.01.05, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi w zakresie handlu w branży rolniczej
i usługi informacyjne dla klientów, Pokazy towarów, Produkcja filmów reklamowych, Reklama, 41 Produkcja nagrań audio i wideo oraz produkcja multimedialna, usługi edukacyjne
i instruktażowe, Doradztwo zawodowe, Kształcenie praktyczne [pokazy], Organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], 44 Usługi w zakresie rolnictwa, Rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów
chemicznych stosowanych w rolnictwie, Tępienie szkodników w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie,
Uprawa roślin, Zwierzęta (hodowla).
525716
(220) 2021 03 08
AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub-Dobrzyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi w zakresie handlu w branży rolniczej
i usługi informacyjne dla klientów, Pokazy towarów, Produkcja filmów reklamowych, Reklama, 41 Produkcja nagrań audio i wideo oraz produkcja multimedialna, usługi edukacyjne
i instruktażowe, Doradztwo zawodowe, Kształcenie praktyczne [pokazy], Organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], 44 Usługi w zakresie rolnictwa, Rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów
chemicznych stosowanych w rolnictwie, Tępienie szkodników w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie,
Uprawa roślin, Zwierzęta (hodowla).
525725
(220) 2021 03 08
KIANIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KWELD

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.19
(510), (511) 6 Drut do spawania, 7 Elektrody do urządzeń
spawalniczych, Części do uchwytów spawalniczych, 8 Ściernice [części do narzędzi ręcznych], 9 Ochronna odzież robocza (chroniąca przed wypadkami lub urazami), Odzież
ochronna chroniąca przed wypadkami lub urazami, Obuwie
ochronne chroniące przed wypadkami lub urazami, Rękawice do ochrony przed wypadkami lub urazami, Rękawice
ogniotrwałe, Okulary ochronne, Osłony ochronne na twarz,
Przyłbice spawalnicze.
525745
(220) 2021 03 08
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) matoguard lab
(510), (511) 9 Kombinezony do ochrony przed zagrożeniami
biologicznymi.
(210)
(731)

525766
(220) 2021 03 09
PCC PRODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeg Dolny
(540) (znak słowny)
(540) Ekoproflex
(510), (511) 1 Kleje przemysłowe, Kleje przemysłowe
do użytku w powlekaniu i uszczelnianiu, Kleje poliuretanowe,
Kleje krzemoorganiczne, Kleje organiczno-mineralne, Spo-

(210)
(731)
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iwa klejowe, Wypełniacze mineralne do użytku w przemyśle,
Wypełniacze z żywic syntetycznych, Wypełniacze [substancje chemiczne], Powłoki poliuretanowe [inne niż farby], Poliuretany, Nieprzetworzony poliuretan, Prekursory chemiczne
do wytwarzania pianki poliuretanowej, Tworzywa sztuczne
w postaci pianek, Produkty chemiczne przeznaczone dla
przemysłu i nauki, Składniki i półprodukty chemiczne przeznaczone dla budownictwa i przemysłu, Tworzywa sztuczne
w stanie surowym, Związki i preparaty chemiczne do stosowania jako środki pomocnicze w budownictwie i przemyśle,
Dodatki chemiczne, 17 Żywice syntetyczne półprzetworzone, Powłoki izolacyjne, Kleje izolacyjne, Klejące mieszanki
uszczelniające, Wypełniacze izolacyjne, Izolacje poliuretanowe, Szczeliwa z poliuretanu, Pianka poliuretanowa do celów
izolacyjnych, Pianka poliuretanowa [półprzetworzona], Pianka poliuretanowa w blokach, Pianka poliuretanowa w odcinkach, do użytku w produkcji, Pokosty (izolacyjne), Farby
izolacyjne, Płyty izolacyjne, Maty izolacyjne, Płytki izolacyjne,
Tworzywa sztuczne półprzetworzone.
(210)
(731)
(540)
(540)

525892
(220) 2021 03 10
REDEL PAWEŁ, Przeginia
(znak słowno-graficzny)
Pablo Redle
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reklamowe, Analizy rynkowe, Badania opinii publicznej,
Badanie rynku, Badania marketingowe, Handel oraz handel
detaliczny w zakresie wyrobów farmaceutycznych, kosmetycznych, medycznych i spożywczych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Kolportaż próbek, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Organizowanie wystaw w celach handlowych tub reklamowych, Organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, Organizacja wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób
trzecich, Eksport-import, Kreowanie wizerunku, 44 Usługi
medyczne, Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, Aromaterapia, Usługi banków krwi, Chiropraktyka, Stomatologia,
Kliniki medyczne, Opieka pielęgniarska, Opieka medyczna,
Opieka zdrowotna, Placówki opieki medycznej, Placówki
opieki medycznej niehospitalizacyjne, Placówki rekonwalescencji z opieką medyczną w warunkach domowych lub
sanatoryjnych, Pomoc medyczna, Porady w zakresie farmakologii, Placówki rekonwalescencyjne, Sanatoria, Szpitale,
Usługi farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych,
Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi położnicze, Usługi telemedyczne, Usługi paramedyczne.
525937
(220) 2021 03 11
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Natur Kaps

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.17.20
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, odzież, bielizna, części obuwia, odzieży i nakryć głowy, obuwie.
(531)
525935
(220) 2021 03 11
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531)

26.04.05, 26.04.12, 26.04.15, 02.09.21, 02.09.25, 26.01.03,
29.01.14
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne
w postaci substancji lub połączenia substancji o działaniu
przeciwbólowym, przeciwzapalnym lub antyseptycznym,
Wyroby medyczne w postaci sprayów, płynów, kapsułek
i tabletek, Leki, Preparaty do celów medycznych, Preparaty
farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, 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, 35 Reklama, Promocja
ochrony zdrowia przy użyciu wszystkich mediów, Agencje

27.05.01, 27.05.05, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.13,
29.01.04
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne
w postaci kapsułek i tabletek, 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 farma-
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ceutycznych 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 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.
526384
(220) 2021 03 19
MARVIPOL DEVELOPMENT RIVIERA PARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RIVIERA PARK

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 18.04.02
(510), (511) 16 Kalendarze, Ulotki, Katalogi, Informatory,
Prospekty, Czasopisma, Wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, Dokumentacja projektowa: architektoniczna, budowlana, konstrukcyjna i instalacyjna na nośnikach papierowych, w tym na kalce technicznej, 35 Zgrupowanie na rzecz
osób trzecich następujących towarów: artykuły spożywcze,
gadżety reklamowe, magnetyczne i optyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywania,
transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, publikacje internetowe i elektroniczne,
oprogramowanie komputerowe, nagrane oprogramowanie
komputerowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne,
aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry komputerowe, osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui
na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną,
wyroby z papieru i tektury, mianowicie: aktówki jako artykuły
biurowe, albumy do wklejania, almanachy jako roczniki, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny informacyjne, bloki jako artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki
rysunkowe, arkusze do pakowania z celulozy regenerowanej,
drukowane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego,
figurki jako statuetki z papieru mache, formularze jako blankiety, gazety, indeksy, skorowidze, kartki grające z życzeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż
do gier, kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne,
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koperty na butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, materiały drukowane, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako notesy, okładki, obwoluty jako artykuły
papiernicze, opakowania do butelek z tektury lub papieru,
papier do pisania jako papier listowy, papier pergaminowy,
papier przebitkowy jako materiały piśmienne, papier srebrny,
papier świecący, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, podkładki do pisania z klipsem, podręczniki jako książki,
podstawki na stół papierowe, pudełka kartonowe lub papierowe, rysunki jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe,
serwetki papierowe, skoroszyty, skoroszyty na dokumenty,
szablony jako artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, taśmy samoprzylepne papierowe do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty jako
artykuły biurowe, teczki z notatnikiem, torebki do pakowania
jako koperty, woreczki z papieru, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czasopisma,
magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery,
ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papierowe, karty pocztowe, druki, fotografie, artykuły papiernicze,
materiały piśmienne, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, kubki, szklanki, kufle, termosy, otwieracze
do butelek, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, bilety, chorągiewki papierowe, podstawki pod kufle do piwa,
zakładki do książek, odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki,
modele do sklejania, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako zabawki, maskotki, pluszowe zabawki pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary: w sklepie,
z katalogu, wykorzystując zamówienie korespondencyjne,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej, używając środków telekomunikacji, Reklama i promocja, Badania i analizy rynku i opinii publicznej, Doradztwo
organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na zasadzie franchisingu, Usługi w zakresie
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą związaną z marketingiem gruntów i budownictwa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia,
Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, Organizowanie targów i wystaw handlowych reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki,
architektury i technologii w tej dziedzinie, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie przetargów
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Zarządzanie miejscami wystawowymi, Informacja o powyższych
usługach, 36 Usługi deweloperskie w zakresie: organizacji
i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni
użytkowej, Doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi,
wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej,
zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami,
powierzchnią użytkową, Usługi wyszukiwania i formalnego
przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, Usługi wynajmu,
kupna i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni użytkowej,
Pośrednictwo finansowe, Usługi kredytowania, Doradztwo
inwestycyjne, Doradztwo finansowe, Usługi w zakresie do-
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radztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Informacja
o powyższych usługach, 37 Usługi deweloperskie w zakresie
budownictwa, w tym usługi związane z pracami wykonawczymi obiektów budowlanych, Nadzór budowlany, Usługi
remontowe, Naprawy obiektów, Restauracja budynków,
Konserwacja obiektów budowlano - mieszkaniowych, Budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz
z infrastrukturą, Roboty ziemne, Wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi
związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, Usługi związane
z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich, Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków
i budowli, Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych
oraz ruchomych schodów, Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji
wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych, Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską,
Doradztwo budowlane, Informacja o powyższych usługach,
39 Usługi wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, Informacja o powyższych usługach, 42 Usługi deweloperskie
w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego,
architektonicznego i technologicznego, Projektowanie konstrukcji, budynków, Wykonywanie badań, ekspertyz, opinii
i analiz technicznych w zakresie budownictwa, Usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, Badania,
ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji,
Ekspertyzy inżynieryjne, Badania techniczne, Doradztwo
w zakresie ochrony środowiska, Dekoracja wnętrz, Planowanie urbanistyczne, Pomiary terenu, Projektowanie osiedli, Informacja o powyższych usługach, 44 Pielęgnowanie i utrzymanie trawników, Informacja o powyższych usługach.
526442
(220) 2021 03 19
IBCS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ibcsCloud cloud solutions
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.13
(510), (511) 9 Program komputerowy.
526449
(220) 2021 03 22
IQS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) omnisurv powered by IQS
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 Programy komputerowe do przetwarzania
danych, Programy komputerowe do zarządzania projektami, Komputerowe bazy danych, Elektroniczne bazy danych,
Interaktywne bazy danych, Programy komputerowe do po-

35

brania, Programy komputerowe nagrane, Mobilne aplikacje,
Aplikacje do pobrania, 35 Badania marketingowe, Badania
rynku, Badania opinii publicznej, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Monitorowanie obecności
marki w Internecie, Badania w zakresie efektów kampanii
reklamowych i promocji w Internecie, także w mediach
społecznościowych, Usługi reklamowe, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Sporządzanie ekspertyz dotyczących
efektywności marketingowej i reklamowej, Wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, Sporządzanie prognoz ekonomicznych, Public relations, Reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, Telemarketing, Wywiad gospodarczy, Zarządzanie zbiorami informatycznymi,
Ustalanie potencjalnych odbiorców towarów i usług, Monitoring Internetu pod kątem opinii o osobach i organizacjach,
Kształtowanie wizerunku towarów i usług oraz osób i organizacji, Analizy badań rynkowych, Przeprowadzanie ankiet
badawczych on-line, 42 Projektowanie oprogramowania
komputerowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerów i zawodowe (nie dotyczące działalności gospodarczej), Adaptacja metod statystycznych na potrzeby prac
badawczych, Aktualizacja i projektowanie oprogramowania
komputerowego, Aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych, Aktualizacja oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, Badania związane z opracowywaniem programów i oprogramowania komputerowego,
Doradztwo techniczne związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie komputerowych programów baz danych, Doradztwo
w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, Doradztwo w zakresie testowania systemów aplikacyjnych, Doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów oprogramowania komputerowego,
Instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, Hosting skomputeryzowanych
danych, plików, aplikacji i informacji, Kompilacja informacji
związanych z technologią informacyjną, Kompilacja informacji związanych z systemami informacyjnymi, Kompilacja
programów do przetwarzania danych, Opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, Opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, Prace badawczo-rozwojowe
w zakresie oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego
do sterowania procesami, Projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do zarządzania bazami
danych.
526453
(220) 2021 03 20
GUSTAW GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G Gustaw Gemini
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 45 Usługi ochrony osób i mienia, Monitoring,
Usługi ochroniarskie, eskorta - ochrona osobista, monitoring obiektu poruszającego się, kontrola wykonania usługi
logistyki w zakresie usługi ochroniarskiej w systemie bez-
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pieczeństwa i antywłamaniowym, Doradztwo w sprawach
bezpieczeństwa, Monitoring systemów bezpieczeństwa
i antywłamaniowych.

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 26.01.15, 25.01.06
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, napoje destylowane, spirytus, wódka, wódka smakowa.

526497
(220) 2021 03 22
PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO TRANSPORTOWE
OST SPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gądki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ostSped.pl

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Informacja o działalności
gospodarczej, Reklama, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, Agencje importowo-eksportowe, 36 Agencje celne, Usługi ubezpieczeniowe, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Informacja o ubezpieczeniach, Doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, Doradztwo w sprawach
finansowych, Informacje finansowe, 39 Transport samochodowy, przewóz samochodami ciężarowymi, Transport
rzeczny, transport morski, transport promowy, transport
powietrzny, Transport kolejowy, transport pasażerski, przewożenie ładunków, Przeprowadzki, informacja o transporcie,
Składowanie, Składowanie towarów, informacja o składowaniu, Magazynowanie, Wynajmowanie magazynów, Informacje o magazynowaniu, Spedycja, Wynajmowanie pojazdów
i miejsc garażowych, wynajmowanie miejsc parkingowych,
Wypożyczanie kontenerów magazynowych, Usługi kurierskie, dostarczanie towarów, Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, Dostarczanie paczek, Dostarczanie korespondencji, przesyłek.
526503
(220) 2021 03 22
GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Niedźwiady
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STAROPOLSKA ŻOŁĄDKÓWKA WÓDKA CZYSTA
ORYGINALNA MARKA HISTORYCZNA

(210)
(731)

526524
(220) 2021 03 22
MOTO-WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KB

(531) 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 12 Sakwy przystosowane do motocykli,
25 Odzież, Odzież ze skóry, Obuwie, Paski (odzież), Odzież
gotowa.
(210)
(731)
(540)
(540)

526560
(220) 2021 03 23
ZIMNOCH KRZYSZTOF, Markowszczyzna
(znak słowno-graficzny)
PALARNIA KAWY ŚWIATA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.03.12, 01.05.12
(510), (511) 30 Kawa, Kawa nienaturalna, Kawa niepalona,
Napoje kawowe z mlekiem, Napoje na bazie kawy.
526572
(220) 2021 03 24
AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EEE Energy and Environmental Engineering
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Aparatura naukowo-badawcza i dydaktyczna, Oprogramowanie komputerowe,
16 Publikacje naukowo-dydaktyczne, Książki, Skrypty dla stu-
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dentów, Zeszyty naukowe, Monografie, Czasopisma naukowo-techniczne, Albumy, Plakaty, Afisze, Blankiety, Broszury,
Druki, Emblematy, Kalendarze, Katalogi, Koperty, Notatniki, Papeteria, Papier listowy, Okładki, Pióra, Ołówki, Obwoluty, Materiały do nauczania, 18 Aktówki, Dyplomatki, Wizytówki, Plecaki, Teczki, Torby podróżne, Torebki, 25 Bluzy, Bluzki, Czapki, Koszulki, Szaliki, Krawaty, 35 Organizowanie wystaw handlowych
i reklamowych w zakresie osiągnięć naukowo-technicznych
oraz zarządzanie tymi wystawami, Usługi organizowania i prowadzenia reklamy wystaw, pokazów, seminariów, sympozjów,
konferencji i imprez kulturalnych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ogłoszeń, 41 Kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinach: ochrony środowiska,
inżynierii środowiska, paliw i energii, Organizowanie i prowadzenie konferencji naukowych, seminariów, sympozjów,
Nauczanie z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, Publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków,
Usługi wydawnicze, Publikowanie książek i innych tekstów jak
skryptów, instrukcji, informatorów, periodyków, Prowadzenie
działalności informacyjnej o edukacji.
526573
(220) 2021 03 24
AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EEE Energy and Environmental Engineering
(210)
(731)

(531) 29.01.03, 27.05.01
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Aparatura naukowo-badawcza i dydaktyczna, Oprogramowanie komputerowe,
16 Publikacje naukowo-dydaktyczne, Książki, Skrypty dla studentów, Zeszyty naukowe, Monografie, Czasopisma naukowo-techniczne, Albumy, Plakaty, Afisze, Blankiety, Broszury,
Druki, Emblematy, Kalendarze, Katalogi, Koperty, Notatniki, Papeteria, Papier listowy, Okładki, Pióra, Ołówki, Obwoluty, Materiały do nauczania, 18 Aktówki, Dyplomatki, Wizytówki, Plecaki, Teczki, Torby podróżne, Torebki, 25 Bluzy, Bluzki, Czapki, Koszulki, Szaliki, Krawaty, 35 Organizowanie wystaw handlowych
i reklamowych w zakresie osiągnięć naukowo-technicznych
oraz zarządzanie tymi wystawami, Usługi organizowania i prowadzenia reklamy wystaw, pokazów, seminariów, sympozjów,
konferencji i imprez kulturalnych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ogłoszeń, 41 Kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinach: ochrony środowiska,
inżynierii środowiska, paliw i energii, Organizowanie i prowadzenie konferencji naukowych, seminariów, sympozjów,
Nauczanie z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, Publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków,
Usługi wydawnicze, Publikowanie książek i innych tekstów jak
skryptów, instrukcji, informatorów, periodyków, Prowadzenie
działalności informacyjnej o edukacji.
(210)
(731)

526669
(220) 2021 03 25
PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUTRO jest DZIŚ

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.01, 26.02.18, 26.13.25
(510), (511) 9 Karty bankowe, Karty kredytowe, Karty debetowe, Karty płatnicze, Karty kontroli dostępu magnetyczne lub
kodowane, Karty wielofunkcyjne do usług bankowych i finansowych, Karty identyfikacyjne, Karty kodowane magnetycznie, Karty zawierające płytki obwodów scalonych, Czytniki
kart, Nośniki danych, Elektroniczne, magnetyczne i optyczne
nośniki danych, Sprzęt przetwarzający dane, Komputery, Bankomaty, Aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, Urządzenia do weryfikacji danych, Automaty do wpłat i pozostawiania depozytów, Automatyczne
maszyny sortujące i liczące monety, Urządzenia dla punktów
sprzedaży, Terminale elektroniczne do punktów sprzedaży,
Mechanizmy na monety do automatów sprzedających, Elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych,
Kasy sklepowe, Maszyny liczące, Urządzenia do nagrywania,
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, Terminale
do przetwarzania transakcji z użyciem kart płatniczych, Programy komputerowe, Oprogramowanie komputerowe wspomagające świadczenie usług bankowych, finansowych i inwestycyjnych, Oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, Oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, Oprogramowanie komputerowe
umożliwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami i czytnikami, Oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, Oprogramowanie do transmisji poufnych informacji,
35 Usługi audytorskie, Usługi księgowe, Rachunkowość, Sporządzanie wyciągów z konta, Doradztwo biznesowe, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, Analizy rynkowe, Prognozy i analizy ekonomiczne,
Usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, Reklama, Usługi
reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych,
audiowizualnych i multimedialnych, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Rozpowszechnianie materiałów
reklamowych i ofert reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Udostępnienie powierzchni reklamowej
i czasu reklamowego, Usługi obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych, Analizy kosztów, Usługi
pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji
o działalności gospodarczej, Opracowywanie statystycznych
danych gospodarczych i informacji handlowych, Zarządzanie
zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach
komputerowych, Pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, Usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, Informacje handlowe, Usługi polegające na rejestrowaniu, kompilacji, systematyzacji informacji dla pracowników banków, którzy sprzedają
jednostki funduszy inwestycyjnych oraz ich przekazywaniu
za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, Internetu i telefonów komórkowych, Zarządzanie działalnością gospodarczą,
Prowadzenie kampanii reklamowo-promocyjnych w środkach
masowego przekazu z wykorzystaniem Internetu, Prowadzenie baz danych klientów instytucji finansowych, Doradztwo
specjalistyczne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie na rzecz spółek inwestycyjnych, banków i innych instytucji finansowych, Analizy
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i badania rynku, Dystrybucja materiałów marketingowych i reklamowych, Prezentowanie produktów dla celów sprzedaży
detalicznej, Prognozy ekonomiczne, Doradztwo w zakresie
wszystkich ww usług, Informacja o wszystkich ww usługach,
w tym prezentowana w Internecie, 36 Usługi finansowe, Usługi bankowe, Usługi bankowości internetowej, Bankowość
elektroniczna, Usługi maklerskie, Usługi prowadzenia rachunków bankowych, Administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, Usługi przyjmowania wkładów oszczędnościowych
i lokat terminowych, Usługi kredytowe, Pożyczki, Usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach
przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach
bankowych, Usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, Usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach
krajowych i zagranicznych, Usługi przyjmowania i udzielania
poręczeń i gwarancji bankowych, Bankowość inwestycyjna,
Usługi giełdowe, Usługi maklerstwa giełdowego, Obrót towarami giełdowymi, Transakcje w zakresie wartości dewizowych,
Usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, Zarządzanie funduszami na zlecenie, Emisja papierów wartościowych, Obrót papierami wartościowymi, Prowadzenie kont
depozytowych, Gwarantowanie emisji papierów wartościowych, Usługi agencji transferowych świadczone na rzecz emitentów papierów wartościowych, Pożyczki na emisję papierów wartościowych, Analizy finansowe, Analizy inwestycji finansowych, Usługi finansowo-inwestycyjne, Pośrednictwo,
doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji papierów wartościowych, Usługi depozytowe, Usługi przyjmowania
do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych, Usługi udostępniania skrytek sejfowych, Obrót wierzytelnościami, Inwestycje kapitałowe, Usługi inwestycyjne,
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Zarządzanie aktywami
inwestycyjnymi, Administrowanie inwestycjami, Usługi finansowe w zakresie emerytur, Fundusze emerytalne, Usługi planowania w zakresie emerytur, Usługi zarządzania inwestycjami emerytalnymi, Monitorowanie wyników inwestycji, Fundusze inwestycyjne, Usługi świadczeń emerytalnych, Zarządzanie funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi,
funduszami emerytalnymi, Usługi powiernicze, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, Usługi kasy mieszkaniowej,
informacja finansowa, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, Doradztwo inwestycyjne, Udzielanie informacji inwestycyjnych, Usługi leasingowe, Leasing finansowy, Finansowanie leasingu pojazdów, Finansowanie zakupów
na raty [leasing], Bankowość hipoteczna, Udzielanie kredytów
hipotecznych, Administrowanie kredytami hipotecznymi,
Usługi w zakresie faktoringu, Faktoring eksportowy, Faktoring
dyskontowy, Faktoring długów, Faktoring przedsiębiorstw finansowych, Usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, Organizowanie funduszy na cele dobroczynne,
Sponsorowanie finansowe, Ubezpieczenia, Ubezpieczenia
w zakresie bankowości hipotecznej, Usługi w zakresie majątku
nieruchomego, Usługi wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, Usługi śledzenia i analizowania rynków
finansowych, Tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi, Gromadzenie funduszy od indywidualnych inwestorów, Sprzedaż jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, Inwestowanie powierzonego kapitału zgromadzonego w jednym lub wielu specjalnie do tego celu utworzonych funduszach o różnym przeznaczeniu, Doradztwo, sondaże, analizy i opinie finansowe
w szczególności w zakresie zarządzania i inwestowania kapitału w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, Ekspertyzy
w zakresie rynku kapitałowego oraz polityki inwestycyjnej
przedsiębiorstw, Prognozy finansowe, Pośredniczenie w zbywaniu produktów finansowych, Zawieranie umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, Zawie-
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ranie umów ubezpieczenia, umów o prowadzenie rachunków
bankowych, Usługi finansowe na rzecz spółek inwestycyjnych,
banków i innych instytucji finansowych, Doradztwo finansowe, Usługi w zakresie tworzenia, reprezentowania i zarządzania finansowego funduszami inwestującymi w przedsiębiorstwa prywatne w różnych fazach rozwoju, Obliczanie wartości
aktywów funduszy i portfeli, Oferowanie i udzielanie ubezpieczenia na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych, usługi związane z prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych, inwestycje kapitałowe, Doradztwo w zakresie
wszystkich ww usług, Informacja o wszystkich ww usługach,
w tym prezentowana w Internecie, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi przesyłania informacji, Usługi przesyłania informacji
tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie
zapisu elektronicznego, Usługi udostępniania łączności
do przesyłania informacji poprzez terminale komputerowe,
sieci światłowodów, urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia satelitarne, Usługi udostępniania połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji,
Usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych oraz informacji elektronicznych, Usługi udostępniania platformy internetowej używanej do wykonywania operacji finansowych
i bankowych oraz prezentowania informacji, Dostarczanie powiadomień pocztą elektroniczną za pośrednictwem Internetu, Przesyłanie wiadomości internetowych, Transmisja treści
multimedialnych przez Internet, Nadawanie programów
za pośrednictwem Internetu, Emisja filmów za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu do blogów internetowych, Udostępnianie forów internetowych on-line, Udostępnianie chat-roomów i elektronicznych tablic ogłoszeń on-line,
Przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, Udostępnianie forum on-line do prezentacji produktów
lub wymiany opinii za pośrednictwem skomputeryzowanej
sieci, Elektroniczna transmisja danych do wnoszenia płatności
dla użytkowników sieci komputerowych i komunikacyjnych,
Usługi agencji informacyjnej, Elektroniczny przekaz informacji
i danych, w tym za pośrednictwem terminali komputerowych,
Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy z informacjami
o produktach funduszy inwestycyjnych w Internecie, Usługi
nadawania informacji dotyczących zarządzania środkami finansowymi poprzez łącza telefoniczne, satelitarne, komputerowe, Łączność przez terminale komputerowe, Przesyłanie
danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez internetowe portale informacyjne, Usługi świadczone w systemie on-line w zakresie serwisów informacyjnych umożliwiające wymianę informacji i konwersację w czasie realnym, Przydzielanie dostępu
do bazy danych, Poczta elektroniczna.
(210)
(731)
(540)
(540)

526865
(220) 2021 03 30
JANCZAK PIOTR, Poddębice
(znak słowno-graficzny)
NIECH SIĘ DZIEJE WOLA TWOJA A NIE MOJA, PANIE
JEDNOŚĆ SŁUŻBA ZDROWIENIE MIESIĄCE
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(531)

26.01.01, 26.01.04, 26.01.10, 26.03.01, 26.03.10, 27.05.01,
29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 35 Handel hurtowy i detaliczny towarami: dyski
do napędów optycznych, filmy na płytach CD, filmy na płytach DVD, magnesy dekoracyjne na lodówkę, medale na rożne okoliczności, medale pamiątkowe, breloczki do kluczy,
książki, naklejki, kartki okolicznościowe, kartki świąteczne,
pudełka plastikowe na medale, kubki, filiżanki, koszulki,
T-shirty, czapki, nakrycia głów.
526868
(220) 2021 03 30
LUNCHING.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUNCHING

(210)
(731)

(531) 26.02.01, 26.02.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie do pobrania w postaci aplikacji mobilnych do dostaw i zamówień jedzenia, 35 Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych
pudełek zawierających żywność, Usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, Zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi w zakresie
zamówień on-line w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, Skomputeryzowane
usługi w zakresie składania zamówień on-line, Usługi w zakresie zamówień on-line, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
w związku z produktami dietetycznymi, 39 Dostawa żywności,
Dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia,
Dostawa produktów spożywczych, Transport żywności, Organizowanie i świadczenie usług w zakresie dostarczania towarów zamówionych korespondencyjnie, 43 Usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi
cateringowe, Usługi cateringowe dla firm, Usługi cateringowe
w zakresie bufetów firmowych, Usługi informacji, doradztwa
i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering).
526871
(220) 2021 03 30
KMIECIK ANDRZEJ, KUZAK TADEUSZ, GĄSIOROWSKI
TOMASZ COGISOFT SYSTEMY KOMPUTEROWE
SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

mi, Interfejsy komputerowe, Komputery kieszonkowe, Skanery,
38 Usługi w zakresie przekazywania informacji poprzez sieci komputerowe, Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostępu
do Internetu, 42 Usługi projektowania serwisu www, Udostępnianie serwera, Programowanie komputerowe, Projektowanie
komunikacji systemów komputerowych, Doradztwo w zakresie
wprowadzania automatyzacji prac biurowych, Chmura obliczeniowa, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Wdrożenie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania
i rozbudowy sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, Hosting serwerów, Hosting
stron internetowych, Instalacja oprogramowania komputerowego, Monitoring systemów komputerowych, Opracowywanie
platform komputerowych, Platforma jako usługa, Projektowanie
oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej.
526872
(220) 2021 03 30
KMIECIK ANDRZEJ, KUZAK TADEUSZ, GĄSIOROWSKI
TOMASZ COGISOFT SYSTEMY KOMPUTEROWE
SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 26.01.06, 26.02.07, 29.01.12
(510), (511) 9 Komputery, Programy komputerowe, Systemy
komputerowe, Instalacje kablowe dla komputerów i systemów
komputerowych, Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, Interfejsy komputerowe, Komputery kieszonkowe, Skanery,
38 Usługi w zakresie przekazywania informacji poprzez sieci komputerowe, Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostępu
do Internetu, 42 Usługi projektowania serwisu www, Udostępnianie serwera, Programowanie komputerowe, Projektowanie
komunikacji systemów komputerowych, Doradztwo w zakresie
wprowadzania automatyzacji prac biurowych, Chmura obliczeniowa, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Wdrożenie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania
i rozbudowy sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, Hosting serwerów, Hosting
stron internetowych, Instalacja oprogramowania komputerowego, Monitoring systemów komputerowych, Opracowywanie
platform komputerowych, Platforma jako usługa, Projektowanie
oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 26.01.06, 26.02.07
(510), (511) 9 Komputery, Programy komputerowe, Systemy
komputerowe, Instalacje kablowe dla komputerów i systemów
komputerowych, Interaktywne terminale z ekranami dotykowy-
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526939
(220) 2021 03 31
ŚCIBOR BARTOSZ, Łódź
(znak słowno-graficzny)
BART DOM

40

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części do instalacji i urządzeń
do ogrzewania, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części do instalacji i urządzeń do wentylacji, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie części do instalacji i urządzeń do klimatyzacji, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części
do instalacji i urządzeń do oczyszczania powietrza.
(210) 526969
(220) 2021 03 29
(731) PIÓRKOWSKA DANUTA DANCART, Kosakowo
(540) (znak słowny)
(540) Crazy Cart
(510), (511) 41 Organizowanie rajdów motocyklowych, Organizacja rajdów samochodowych, Organizowanie rajdów,
tras i wyścigów samochodowych, Organizowanie zawodów
wyścigowych, Nauka prowadzenia pojazdów wyścigowych,
Szkolenie z prowadzenia pojazdów wyścigowych, Wynajmowanie obiektów sportowych, Obsługa obiektów sportowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego,
Udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie obiektów
i sprzętu rozrywkowego, Udostępnianie sprzętu i obiektów
rozrywkowych, Wynajem sprzętu sportowego i obiektów
sportowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Zapewnianie obiektów
i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, Działalność edukacyjna w zakresie nauczania jazdy
na gokartach, instruktaż i kształcenie praktyczne w zakresie
jazdy na gokartach, organizowanie zawodów sportowych
w zakresie turniejów i wyścigów gokartów, usługi jazdy
na gokartach, usługi sportowe w zakresie: toru gokartowego, organizowanie zawodów sportowych, usługi w zakresie
nauki jazdy gokartami, użytkowanie i wynajmowanie obiektów sportowych, wynajem i dzierżawa sprzętu sportowego
i rekreacyjnego, działalność sportowa, kultura fizyczna, nauka gimnastyki, pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz
zajęć sportowych i rekreacyjnych.
(210) 526978
(220) 2021 03 29
(731) PIÓRKOWSKA DANUTA DANCART, Kosakowo
(540) (znak słowny)
(540) Crazy Carts
(510), (511) 41 Organizowanie rajdów motocyklowych, Organizacja rajdów samochodowych, Organizowanie rajdów,
tras i wyścigów samochodowych, Organizowanie zawodów
wyścigowych, Nauka prowadzenia pojazdów wyścigowych,
Szkolenie z prowadzenia pojazdów wyścigowych, Wynajmowanie obiektów sportowych, Obsługa obiektów sportowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego,
Udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie obiektów
i sprzętu rozrywkowego, Udostępnianie sprzętu i obiektów
rozrywkowych, Wynajem sprzętu sportowego i obiektów
sportowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Zapewnianie obiektów
i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, Działalność edukacyjna w zakresie nauczania jazdy
na gokartach, instruktaż i kształcenie praktyczne w zakresie
jazdy na gokartach, organizowanie zawodów sportowych
w zakresie turniejów i wyścigów gokartów, usługi jazdy
na gokartach, usługi sportowe w zakresie: toru gokartowego, organizowanie zawodów sportowych, usługi w zakresie
nauki jazdy gokartami, użytkowanie i wynajmowanie obiek-
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tów sportowych, wynajem i dzierżawa sprzętu sportowego
i rekreacyjnego, działalność sportowa, kultura fizyczna, nauka gimnastyki, pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz
zajęć sportowych i rekreacyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

526981
(220) 2021 04 01
SZCZEPA WOJCIECH, Kraków
(znak słowno-graficzny)
VIAKEN

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 Urządzenia testujące do celów diagnostycznych, inne niż do celów medycznych.
526991
(220) 2021 04 01
PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PORTAREI 1745
(210)
(731)

(531) 05.05.20, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.15
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, napoje alkoholowe
w postaci win, win gronowych, win owocowych, wyrobów
winiarskich, win smakowych i aromatyzowanych, win musujących.
(210)
(731)
(540)
(540)

526992
(220) 2021 04 01
ATMOTERM SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(znak słowno-graficzny)
ekostrateg.com na rzecz zrównoważonego rozwoju

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą.
527009
(220) 2021 04 02
INSPORT NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Janów Lubelski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NUTRINER

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.15
(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, Aminokwasy
do celów medycznych, Błonnik pokarmowy, Chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, Cukier
do celów medycznych, Cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, Dietetyczna żywność przystosowana do celów
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medycznych, Dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, Ekstrakty ziołowe do celów medycznych, Herbaty
ziołowe do celów leczniczych, Homogenizowana żywność
przystosowana do celów medycznych, Korzenie lecznicze,
kultury mikroorganizmów do celów medycznych, Lecytyna
do celów medycznych, Liofilizowana żywność przystosowana do celów medycznych, Batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, Mięta do celów farmaceutycznych, Mleczko pszczele do celów
farmaceutycznych, Mydła antybakteryjne, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, Nalewki do celów medycznych, Napary lecznicze, Lecznicze napary ziołowe, Napoje stosowane w lecznictwie, Olejki lecznicze, Preparaty do kąpieli
do celów medycznych, Preparaty medyczne do odchudzania, Produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, Skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, Słodycze do celów leczniczych, Sole do kąpieli mineralnych, Sole wód mineralnych,
Preparaty witaminowe, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, probiotyki jako suplementy, Mineralne suplementy
diety, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety zawierające białko, Suplementy diety zawierające drożdże, Suplementy diety 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, Suplementy diety z cynkiem, Suplementy diety składające się z witamin, ziołowe suplementy diety, Suplementy ziołowe w płynie, Tabletki wspomagające odchudzanie, Tran, Wody mineralne do celów medycznych, Zioła
do palenia do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna
do celów medycznych, Żywność dla niemowląt, 35 Usługi
w zakresie prowadzenia detalicznej i hurtowej sprzedaży
następujących towarów: białkowe suplementy diety, aminokwasy do celów medycznych, błonnik pokarmowy, chleb
dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, ekstrakty roślinne do celów
farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, homogenizowana żywność przystosowana do celów medycznych, korzenie lecznicze, kultury mikroorganizmów do celów medycznych, lecytyna do celów medycznych, liofilizowana
żywność przystosowana do celów medycznych, batony
energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, mięta do celów farmaceutycznych,
mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, nalewki
do celów medycznych, napary lecznicze, lecznicze napary
ziołowe, napoje stosowane w lecznictwie, olejki lecznicze,
preparaty do kąpieli do celów medycznych, preparaty medyczne do odchudzania, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych,
skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, słodycze do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych,
sole wód mineralnych, preparaty witaminowe, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, probiotyki jako suplementy,
mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety za-
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wierające drożdże, suplementy diety 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, suplementy diety
z cynkiem, suplementy diety składające się z witamin, ziołowe suplementy diety, suplementy ziołowe w płynie, tabletki
wspomagające odchudzanie, tran, wody mineralne do celów medycznych, zioła do palenia do celów medycznych,
zioła lecznicze, żelatyna do celów medycznych, żywność
dla niemowląt, Usługi w zakresie prowadzenia detalicznej
i hurtowej sprzedaży następujących towarów: szampony,
balsamy do celów kosmetycznych, detergenty, inne niż
do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, kosmetyki, kremy kosmetyczne, odżywki do włosów, olejki do celów
kosmetycznych, mydła, mydło dezodoryzujące, olejki eteryczne, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust
do celów niemedycznych, pasta do zębów, preparaty
do prania, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty toaletowe, produkty perfumeryjne,
sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, woda micelarna, artykuły i sprzęt sportowy, odzież treningowa, bidony,
uniwersalne przenośne pojemniki do użytku domowego,
mięso i wyroby mięsne, ryby, drób, dziczyzna, wędliny, ryby
wędzone, mięso mrożone, ryby mrożone, owoce konserwowane, warzywa konserwowane, mrożone owoce, warzywa
mrożone, owoce suszone, warzywa suszone, suszone grzyby jadalne, konserwowe rośliny strączkowe, mięso suszone,
gotowane owoce, gotowane warzywa, galaretki owocowe,
konfitury, dżemy, przetwory owocowo-warzywne, konserwy mięsne, konserwy rybne, pasztety mięsne, konserwowe
grzyby, oliwki konserwowane, oliwki gotowane, oliwki suszone, oliwki nadziewane, kompoty, zupy i buliony, gotowe
dania mięsne, gotowe dania warzywne, kisiel, jaja, mleko,
produkty mleczne, śmietana, kefir, maślanka, jogurt, biały
ser, twaróg, żółty ser, ser dojrzewający, ser niedojrzewający,
sery topione, serki homogenizowane, mleko kokosowe,
mleko sojowe, oleje i tłuszcze jadalne, masło, oliwa z oliwek,
chipsy ziemniaczane, chipsy owocowe, chipsy warzywne,
orzechy prażone, orzechy solone, prażone orzechy ziemne,
pestki słonecznika przetworzone, tahini [pasta z ziarna sezamowego], kawa, herbata, herbaty ziołowe, nie do zastosowań medycznych, kakao, kawa nienaturalna, cukier, ryż,
mąka, makarony, ciasto mrożone, ciasta w proszku, polewy
i posypki czekoladowe, proszek do pieczenia, budyń, kasze
spożywcze, chleb, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze
i słodycze, ciasta, ciasteczka, czekolada, batony czekoladowe, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, batony zbożowe,
batony sezamowe, czekoladki, cukierki, guma do żucia, chałwa, miód, płatki kukurydziane, muesli, preparaty z otrębów
do spożycia przez ludzi, paluszki solone, lody, drożdże, sól,
musztarda, majonez, keczup, ocet, sosy, sosy sałatkowe,
przyprawy, siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa],
prażone i mielone ziarna sezamu do użytku jako przyprawy,
przetworzona komosa ryżowa, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, preparaty do sporządzania likierów, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż
substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty
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mleka, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje
sportowe wzbogacane proteinami, owocowe nektary, bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, soki, soki
warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady,
woda gazowana, woda mineralna [napoje], woda [napoje], woda stołowa, Usługi reklamowe w zakresie ww. towarów, Promocja sprzedaży dla osób trzecich w zakresie ww.
towarów.

Nr ZT22/2021

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRÓWKI SANDOMIERSKIE

527014
(220) 2021 04 02
SCHUBERT SEBASTIAN JEWELERY SCHUBERT,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCHUBERT JUBILER
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w sklepach
firmowych w zakresie artykułów jubilerskich, biżuterii, zegarków, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie artykułów jubilerskich, biżuterii, zegarków, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów jubilerskich, biżuterii, zegarków, Reklama w mediach.
527015
(220) 2021 04 02
SCHUBERT SEBASTIAN JEWELERY SCHUBERT,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Jubiler Schubert
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w sklepach
firmowych w zakresie artykułów jubilerskich, biżuterii, zegarków, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie artykułów jubilerskich, biżuterii, zegarków, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów jubilerskich, biżuterii, zegarków, Reklama w mediach.
(210)
(731)

527016
(220) 2021 04 02
WOŹNY ARTUR FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-SZKOLENIOWA ARTEK, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) artek
(210)
(731)

(531) 27.05.03, 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 37 Usługi w zakresie montażu opon, wymiana
opon, wulkanizacja opon [naprawa], naprawa opon, wyważanie opon, zakładanie i naprawa opon do pojazdów.
(210)
(731)

527018
(220) 2021 04 02
GEOMAX MISZTAL-STATECZNY SPÓŁKA JAWNA,
Opole Lubelskie

(531)

29.01.15, 06.07.04, 24.09.02, 08.03.01, 08.01.19, 26.11.03,
25.01.19, 11.03.02, 08.03.02, 27.05.01
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Cukierki, krówki.
527039
(220) 2021 04 06
TRENDY ŚWIATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) SHEDO
(510), (511) 14 Wyroby jubilerskie, biżuteria, biżuteria
sztuczna, bransoletki, broszki, łańcuszki, naszyjniki, wisiorki,
zawieszki, kolczyki, pierścionki, wisiorki do kluczy (ozdoby
lub breloczki), wyroby zegarmistrzowskie i chronometryczne, kamienie szlachetne i półszlachetne, metale szlachetne
i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych, 18 Torby, plecaki,
aktówki, teczki, walizki, kufry i kuferki, sakwy i sakiewki, torebki, futerały, kasetki, kosmetyczki, portmonetki, portfele, etui
do kluczy, opakowania ze skóry, paski skórzane, galanteria
skórzana, skóry zwierzęce, imitacja skóry, parasole, 25 Odzież
damska, odzież męska i dziecięca, odzież sportowa, odzież
turystyczna, bielizna, nakrycia głowy, szaliki, apaszki, bandany na szyję, obuwie.
(210)
(731)

527055
(220) 2021 03 29
PRIVATE LABEL TISSUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rawa Mazowiecka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Private Label Tissue
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.11, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 3 Produkty toaletowe, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, 10 Maseczki ochronne papierowe,
16 Papier higieniczny, papier toaletowy, Ręczniki papierowe,
Chusteczki do nosa [papierowej, Serwetki stołowe papierowe, Serwety na stół papierowe.
(210)
(731)

527080
(220) 2021 03 31
SWARD-KOT JOANNA CENTRUM
STOMATOLOGICZNE AURIDENT, Wrocław

Nr ZT22/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

43

527137
(220) 2021 03 31
DES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wyszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lavre

(540) (znak słowny)
(540) AURIDENT
(510), (511) 44 Usługi w zakresie: profilaktyki stomatologicznej, stomatologii zachowawczej, stomatologii estetycznej,
stomatologii dziecięcej, implantologii stomatologicznej,
Usługi stomatologiczne dotyczące: konsultacji dentystycznych, protetyki, chirurgii szczękowo-twarzowej, ortodoncji,
periodontologii oraz usługi w zakresie: medycyny estetycznej, zdrowia publicznego, epidemiologii i kosmetologii.

(210)
(731)

(210) 527089
(220) 2021 04 06
(731) ZIELIŃSKI ŁUKASZ INSIGHT, Skarżysko-Kamienna
(540) (znak słowny)
(540) ESTEMEDYK
(510), (511) 41 Poradnictwo zawodowe, Organizowanie
i prowadzenie szkoleń i kursów z zakresu chirurgii plastycznej, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, Organizowanie konkursów, Pokazy,
44 Diagnostyka medyczna i laboratoryjna, Fizykoterapia, Fizjoterapia, Usługi chirurgiczne, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia plastyczna, Depilacja, Ginekologia plastyczna, Medycyna
estetyczna, Implantacja (wszczepianie) włosów, Masaż, Usługi klinik medycznych, Usługi klinik prywatnych i lecznic, Usługi placówek opieki medycznej, Usługi szpitali, Opieka pielęgniarska, Opieka i pomoc medyczna, Opieka zdrowotna,
Rehabilitacja, Rekonwalescencja, Terapia i konsultacje w zakresie chirurgii plastycznej, Porady w zakresie farmakologii,
Usługi salonów fryzjerskich, salonów piękności oraz salonów
kosmetycznych, Tatuowanie, Usługi farmaceutyczne, Usługi
kosmetyczne, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi telemedyczne, Usługi doradcze, poradnictwo w dziedzinie chirurgii
plastycznej i zdrowia, Wizaż, Konsultacje dentystyczne, Usługi dentystyczne, Usługi kliniki dentystycznej, Badania genetyczne do celów medycznych, Badania medyczne, Badania
medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, Badania
rentgenowskie w celach medycznych, Badania w zakresie
diagnozy stanu zdrowia, Medyczne badania osób, Usługi
badania wzroku [zakłady optyczne], Tworzenie receptur,
Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, Udzielanie informacji farmaceutycznych, Usługi doradcze i informacyjne
świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze i informacyjne
związane z produktami farmaceutycznymi, Usługi doradztwa farmaceutycznego, Usługi farmaceutyczne w zakresie
sporządzania leków recepturowych, Wydawanie środków
farmaceutycznych, Akupunktura, Opieka zdrowotna związana z akupunkturą, Usługi w zakresie chiropraktyki.

(531) 26.04.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 Baterie kranowe, Baterie prysznicowe, Jednouchwytowe baterie umywalkowe, Baterie do umywalek,
Spryskiwacze do baterii, Baterie do wanien, Baterie sztorcowe
do umywalek, Uchwyty do baterii kranu, Baterie mieszające
do umywalek, Rozpylacze nakładane na baterie łazienkowe,
Baterie mieszające do rur wodociągowych, Armatury łazienkowe, Akcesoria łazienkowe, Łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, Dysze do aparatury łazienkowej, Armatura
łazienkowa do kontroli wody, Instalacje łazienkowe służące
do dostarczania wody, Instalacje sanitarne i łazienkowe oraz
armatura wodno-kanalizacyjna, Sanitarna armatura spustowa
do wanien, Sanitarna armatura spustowa do umywalek, Sanitarna armatura spustowa do pryszniców, Sanitarna armatura
spustowa do bidetów, Sanitarna armatura spustowa do rurociągów ściekowych, Armatura regulacyjna i zabezpieczająca
do urządzeń wodnych, 35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa
baterii kranowych, baterii prysznicowych, jednouchwytowych
baterii umywalkowych, baterii do umywalek, spryskiwaczy
do baterii, baterii do wanien, baterii sztorcowych do umywalek, uchwytów do baterii kranów, baterii mieszających
do umywalek, rozpylaczy nakładanych na baterie łazienkowe,
baterii mieszających do rur wodociągowych, armatury łazienkowej, akcesoriów łazienkowych, łazienkowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, dysz do aparatury łazienkowej, armatury
łazienkowej do kontroli wody, instalacji łazienkowych służących do dostarczania wody, instalacji sanitarnej i łazienkowej
oraz armatury wodno-kanalizacyjnej, sanitarnej armatury spustowej do wanien, sanitarnej armatury spustowej do umywalek, sanitarnej armatury spustowej do pryszniców, sanitarnej
armatury spustowej do bidetów, sanitarnej armatury spustowej do rurociągów ściekowych, armatury regulacyjnej i zabezpieczającej do urządzeń wodnych.

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

527134
(220) 2021 03 30
POLAND GREEN ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
Poland Green Energy

(531) 07.15.26, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Instalacje elektryczne, urządzenia przeciwpożarowe, 11 Kolektory słoneczne, pompy ciepła, 37 Serwisowanie sieci elektrycznych, 42 Doradztwo techniczne.

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

527144
(220) 2021 03 30
MICHALAK ANDRZEJ, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
STARA GWARDIA AG Z EJSMOND PARK

(531) 02.01.23, 24.01.08, 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Odzież i obuwie.
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527157
(220) 2021 03 30
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INŻYNIERSKICH RIALEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kluczbork
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RIALEX CRANE SYSTEMS
(210)
(731)

(531) 03.07.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Armatura do przewodów, barierki ochronne,
belki metalowe, blachy stalowe, bramy metalowe, drabiny
metalowe, druty, drzwi i włazy metalowe, gałki i uchwyty
metalowe, haki metalowe, haki, kątowniki i kształtowniki stalowe, klamki i klamry metalowe, szyny, podkłady i odbojnic
metalowe, konstrukcje metalowe, materiały do konstrukcji metalowych, kraty i kratownice metalowe, liny stalowe,
łańcuchy, słupy i maszty metalowe elementy złączne/ śruby
nakrętki, podkładki, napinacze drutu, nawijarki, obrotnice,
ograniczniki i okładziny metalowe, ogrodzenia metalowe,
okucia metalowe. pachołki, palisady, pancerze metalowe,
płyty konstrukcyjne i podłogowe metalowe, blachy pancerne, podkładki regulacyjne, podłogi i pomosty metalowe, podłużnice, pręty, przetyczki, zawleczki i puszki blaszane, rolki
i bloki metalowe, rusztowania metalowe, rury metalowe, słupy i podpory metalowe, materiały spawalnicze, sprężyny, stal
konstrukcyjna, stopy metali nieszlachetnych, łupki i nakładki
stykowe do mocowania szyn, taśmy żelazne i metalowe, tubingi, wiązania metalowe, wsporniki metalowe, zaciski i zasłony metalowe, zasuwy i rygle, złącza metalowe do lin, kabli
i łańcuchów, 7 Czopy i łożyska, giętarki do rur i prętów, klocki, okładziny i szczęki hamulcowe, urządzenia hydrauliczne,
koła: pasowe, jezdne, zębate, łańcuchy, napędowe, mechanizmy napędowe, na wij arki mechaniczne, obudowy i osłony
maszynowe, pasy do kół pasowych, pasy do przenośników,
pierścienie smarowe, przenośniki: taśmowe, łańcuchowe,
ślimakowe, wibracyjne, pneumatyczne, podajniki, surowice
pomostowe, prądnice, przekładnie do maszyn: łańcuchowe
pasowe, zębate, przenośniki rurowe, przesiewacze, separatory, skrzynie biegów, smarownice, sprzęgła, podnośniki
i wciągarki, urządzenia sterownicze, transportery, uchwyty,
przeguby, wciągniki, wielokrążki, żurawie, 37 Malowanie
i konserwacja maszyn, instalacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawy wind i wciągników, 39 Usługi transportowe, wynajem środków transportu i powierzchni magazynowej, 42 Badania techniczne w dziedzinie mechaniki,
prace badawczo-rozwojowe, ekspertyzy inżynieryjne, testowanie materiałów, projektowanie komputerowe, projekty techniczne.
(210) 527163
(220) 2021 03 30
(731) SZEMPLIŃSKI JACEK AB INDUSTRY, Kwirynów
(540) (znak słowny)
(540) OPOKA INVEST
(510), (511) 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą,
doradztwo i konsultacje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Nadzór nad działalnością gospodarczą
na rzecz osób trzecich, Zarządzanie dokumentacją biznesową, Zarządzanie w zakresie zamówień, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Zarządzanie
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bazami danych, Analizy kosztów, Badania dotyczące cen,
Badania biznesowe, Badania rynkowe, Negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów
biznesowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów kupna
i sprzedaży towarów, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, Rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, Organizowanie przetargów publicznych
w celach handlowych, Gromadzenie proponowanych ofert
w przetargach, Analizy cen, Usługi porównywania cen, Wyceny dotyczące spraw handlowych, Biznesowe oceny i wyceny w sprawach handlowych, Konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych, Doradztwo w zakresie wyceny zamówień
sprzedaży, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
w zakresie wyżej wymienionych usług, 36 Usługi finansowe w zakresie inwestycji budowlanych i przemysłowych,
Usługi finansowania projektów, finansowanie projektów
deweloperskich, Doradztwo inwestycyjne, Udzielanie informacji finansowych inwestorom, Usługi nabywania gruntu
[w imieniu osób trzecich], Dzierżawa gruntu, Usługi w zakresie wycen nieruchomości, budynków, Wyceny związane
z projektowaniem budynków, Opracowywanie kosztorysów
do celów wyceny kosztów, Wyceny finansowe w związku
z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, Udostępnianie
informacji na temat cen towarów, Przygotowywanie raportów finansowych związanych z finansowaniem projektów
budowlanych, Usługi planowania finansowego związane
z projektami budowlanymi, Usługi doradztwa związane z finansowaniem robót budowlanych oraz projektów z zakresu
infrastruktury, Administrowanie i zarządzanie inwestycjami,
Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Opieka nad
inwestycjami, Zarządzanie finansowe dotyczące inwestycji,
Zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, Zarządzanie finansowe projektami renowacji budynków, Zarządzanie
finansowe kosztami użytkowania budynków, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami przemysłowymi, Doradztwo
i pomoc w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo
dotyczące inwestowania w nieruchomości, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 37 Budownictwo przemysłowe, Budownictwo
mieszkaniowe, budowa instalacji i urządzeń przemysłowych,
Budowa i naprawa budynków produkcyjnych i przemysłowych, Budowa, naprawa, konserwacja, instalacja i modernizacja linii produkcyjnych, Budowa infrastruktury, Budowa
infrastruktury technicznej, Zagospodarowywanie gruntu
pod zabudowę, Montaż, instalacja i konserwacja prefabrykowanych elementów budowlanych, Wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, Usługi instalacyjne
i montażowe, Naprawcze roboty budowlane, Montaż, konserwacja i naprawy instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
i elektrycznych na placach budowy, Montaż, konserwacja
i naprawy instalacji i urządzeń przemysłowych, Montaż, konserwacja i naprawy wind i dźwigów, Przygotowywanie terenu pod budowę, Doradztwo inżynieryjne w zakresie usług
budowlanych, Nadzór budowlany, Konsultacje budowlane,
Konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, Usługi zarządzania budową, Zarządzanie projektami budowlanymi
na terenie budowy, Wynajem maszyn, narzędzi i urządzeń
do użytku w budownictwie, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług,
42 Usługi architektoniczne i inżynieryjne, Planowanie i projektowanie budowlane, Usługi architektoniczne dotyczące
zagospodarowania terenu, Usługi zarządzania projektami
inżynieryjnymi i architektonicznymi, Projektowanie tech-
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niczne, projektowanie konstrukcji, projektowanie obiektów
i maszyn przemysłowych, projektowanie hal wystawowych,
projektowanie wnętrz budynków, Projektowanie produktów
inżynieryjnych, Projektowanie i opracowywanie sieci, Projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, Projektowanie i planowanie techniczne systemów kanalizacyjnych,
Projektowanie systemów inżynierii budowlanej, Opracowywanie projektów technicznych, Opracowywanie projektów
budowlanych, Doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, Planowanie budowy nieruchomości, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie planowania
budowy nieruchomości, Usługi doradcze związane z podaniami o zabudowę terenu, Inspekcja budowlana [oględziny],
Nadzór i inspekcja techniczna, Kontrola jakości materiałów
budowlanych, Testy inżynieryjne, Usługi w zakresie pomiarów i testów technicznych, Testy jakości, Testy kontroli jakości,
Usługi w zakresie testów bezpieczeństwa technologicznego,
Testowanie bezpieczeństwa urządzeń i instalacji przemysłowych, Analizy wykonalności projektu, Kontrola kosztów budowy, Usługi badawcze związane z budownictwem, Usługi
doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej,
Pomiary geodezyjne, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług.
(210)
(731)
(540)
(540)

527166
(220) 2021 03 30
SZEMPLIŃSKI JACEK AB INDUSTRY, Kwirynów
(znak słowno-graficzny)
Opoka INVEST Uczciwie | Profesjonalnie | Na czas

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą,
doradztwo i konsultacje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Nadzór nad działalnością gospodarczą
na rzecz osób trzecich, Zarządzanie dokumentacją biznesową, Zarządzanie w zakresie zamówień, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Zarządzanie
bazami danych, Analizy kosztów, Badania dotyczące cen,
Badania biznesowe, Badania rynkowe, Negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów
biznesowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów kupna
i sprzedaży towarów, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, Rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, Organizowanie przetargów publicznych
w celach handlowych, Gromadzenie proponowanych ofert
w przetargach, Analizy cen, Usługi porównywania cen, Wyceny dotyczące spraw handlowych, Biznesowe oceny i wyceny w sprawach handlowych, Konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych, Doradztwo w zakresie wyceny zamówień
sprzedaży, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
w zakresie wyżej wymienionych usług, 36 Usługi finansowe w zakresie inwestycji budowlanych i przemysłowych,
Usługi finansowania projektów, finansowanie projektów
deweloperskich, Doradztwo inwestycyjne, udzielanie informacji finansowych inwestorom, Usługi nabywania gruntu
[w imieniu osób trzecich], Dzierżawa gruntu, Usługi w zakresie wycen nieruchomości, budynków, Wyceny związane
z projektowaniem budynków, Opracowywanie kosztorysów
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do celów wyceny kosztów, Wyceny finansowe w związku
z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, Udostępnianie
informacji na temat cen towarów, Przygotowywanie raportów finansowych związanych z finansowaniem projektów
budowlanych, Usługi planowania finansowego związane
z projektami budowlanymi, Usługi doradztwa związane z finansowaniem robót budowlanych oraz projektów z zakresu
infrastruktury, Administrowanie i zarządzanie inwestycjami,
Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Opieka nad
inwestycjami, Zarządzanie finansowe dotyczące inwestycji,
Zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, Zarządzanie finansowe projektami renowacji budynków, Zarządzanie
finansowe kosztami użytkowania budynków, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami przemysłowym, Doradztwo
i pomoc w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo
dotyczące inwestowania w nieruchomości, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 37 Budownictwo przemysłowe, budownictwo
mieszkaniowe, Budowa instalacji i urządzeń przemysłowych,
Budowa i naprawa budynków produkcyjnych i przemysłowych, Budowa, naprawa, konserwacja, instalacja i modernizacja linii produkcyjnych, Budowa infrastruktury, Budowa
infrastruktury technicznej, Zagospodarowywanie gruntu
pod zabudowę, Montaż, instalacja i konserwacja prefabrykowanych elementów budowlanych, Wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, Usługi instalacyjne
i montażowe, Naprawcze roboty budowlane, Montaż, konserwacja i naprawy instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
i elektrycznych na placach budowy, Montaż, konserwacja
i naprawy instalacji i urządzeń przemysłowych, Montaż, konserwacja i naprawy wind i dźwigów, Przygotowywanie terenu pod budowę, Doradztwo inżynieryjne w zakresie usług
budowlanych, Nadzór budowlany, Konsultacje budowlane,
Konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, Usługi zarządzania budową, Zarządzanie projektami budowlanymi
na terenie budowy, Wynajem maszyn, narzędzi i urządzeń
do użytku w budownictwie, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług,
42 Usługi architektoniczne i inżynieryjne, planowanie i projektowanie budowlane, Usługi architektoniczne dotyczące
zagospodarowania terenu, Usługi zarządzania projektami
inżynieryjnymi i architektonicznymi, Projektowanie techniczne, projektowanie konstrukcji, projektowanie obiektów
i maszyn przemysłowych, projektowanie hal wystawowych,
projektowanie wnętrz budynków, Projektowanie produktów
inżynieryjnych, Projektowanie i opracowywanie sieci, Projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, Projektowanie i planowanie techniczne systemów kanalizacyjnych,
Projektowanie systemów inżynierii budowlanej, Opracowywanie projektów technicznych, Opracowywanie projektów
budowlanych, Doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, Planowanie budowy nieruchomości, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie planowania
budowy nieruchomości, Usługi doradcze związane z podaniami o zabudowę terenu, inspekcja budowlana [oględziny],
Nadzór i inspekcja techniczna, Kontrola jakości materiałów
budowlanych, testy inżynieryjne, Usługi w zakresie pomiarów i testów technicznych, Testy jakości, Testy kontroli jakości,
Usługi w zakresie testów bezpieczeństwa technologicznego,
Testowanie bezpieczeństwa urządzeń i instalacji przemysłowych, Analizy wykonalności projektu, Kontrola kosztów budowy, Usługi badawcze związane z budownictwem, Usługi
doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej,
Pomiary geodezyjne, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług.
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527172
(220) 2021 03 30
VECTOR SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) OFIBER
(510), (511) 9 Anteny, Aparatura i instrumenty optyczne, aparatura radiotelefoniczna, aplikacje komputerowe
do pobrania, Optyczne czytniki znaków, Dyski optyczne,
Materiały na przewody instalacji elektrycznych, Gniazdka,
Interfejsy komputerowe, Interfejsy komunikacyjne, Kable,
Kable koncentryczne, Kable optyczne, Kable światłowodowe, Kable telekomunikacyjne, Komputery, Kondensatory optyczne, Lasery do użytku przemysłowego, Lasery
na ciele stałym, Lasery nie do celów medycznych, Maszty
antenowe do telefonii bezprzewodowej, Maszty do anten
bezprzewodowych, Modemy, Nadajniki, Odbiorniki radiotelefoniczne, Optyka światłowodowa, Osłony końcówek
elektrycznych, Osprzęt światłowodowy, Peryferyjne urządzenia komputerowe, Programy komputerowe (oprogramowanie do pobrania), Przełącznice, Przenośna aparatura
komunikacyjna, Przyrządy pomiarowe, puszki połączeniowe kabli telefonicznych, Sieci telekomunikacyjne, Szafy
na wyłączniki elektryczne, Szafy rozdzielcze, Śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, Światłomierze,
Światłowodowe urządzenia telekomunikacyjne, Światłowody, Tablice połączeń, Telefony, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do przetwarzania informacji,
Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia i przyrządy
optyczne, Urządzenia pomiarowe, Urządzenia telekomunikacyjne, Urządzenia telewizyjne, Urządzenia zdalnego sterowania, Włókna optyczne przewodzące promienie świetlne, Wtyczki i inne kontakty elektryczne, Wyroby optyczne,
Złącza optyczne, Złączki, 37 Instalowanie i naprawa sprzętu
telekomunikacyjnego, Instalacja, konserwacja i naprawa
sprzętu telekomunikacyjnego, Instalacja sieci komputerowych, Instalacja systemów komputerowych, Instalacja kabli
do dostępu do internetu, Instalacja okablowania w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego, Instalacja sprzętu
i kabli do dostępu do internetu, 38 Łączność poprzez sieć
światłowodów, Łączność poprzez terminale komputerowe,
Łączność telefoniczna, Połączenia i trasy połączeń dla telekomunikacji, Połączenie ze światową siecią komputerową
za pośrednictwem telekomunikacji, Przesyłanie informacji,
Telewizja kablowa, Trasy połączeń i połączenia dla telekomunikacji, Usługi telefoniczne, Usługi telekomunikacyjne,
Wypożyczanie aparatury i urządzeń do przesyłania informacji, Wypożyczanie modemów, Wypożyczanie urządzeń
telekomunikacyjnych.
(210)
(731)

(210) 527173
(220) 2021 03 30
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) PARIVIX
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania u ludzi, Preparaty i substancje farmaceutyczne
do zapobiegania i leczenia chorób sercowo-naczyniowych.
(210) 527182
(220) 2021 03 30
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) BIGETRA
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania u ludzi, Preparaty i substancje farmaceutyczne
do zapobiegania i leczenia chorób sercowo-naczyniowych.

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

Nr ZT22/2021

527183
(220) 2021 03 30
XIANG JIANYONG, Wólka Kosowska
(znak słowno-graficzny)
v-pai

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 9 Etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne,
Okulary korekcyjne, Okulary dla dzieci, 18 Torebki damskie,
Torby sportowe, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia, 25 Obuwie męskie i damskie, Obuwie sportowe, Obuwie dla dzieci.
(210)
(731)
(540)
(540)

527184
(220) 2021 03 30
XIANG JIANYONG, Wólka Kosowska
(znak słowno-graficzny)
CALLURA

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 9 Etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne,
Okulary korekcyjne, Okulary dla dzieci, 18 Torebki damskie,
Torby sportowe, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia, 25 Obuwie męskie i damskie, Obuwie sportowe, Obuwie dla dzieci.
527189
(220) 2021 04 01
ARGUS MASZYNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rumia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKO Dynamik

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Maszyny do mycia ciśnieniowego, Maszyny
do pielenia, Maszyny do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, Maszyny i urządzenia do czyszczenia, Maszyny rolnicze,
Urządzenia do czyszczenia parowego, Zamiatarki drogowe,
37 Czyszczenie budynków od zewnątrz, Dezynfekcja, Odśnieżanie, Usługi dezynsekcyjne, Wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, Wypożyczanie maszyn do czyszczenia, Zamiatanie
dróg, 44 Tępienie szkodników w rolnictwie, Usługi dezynsekcyjne dla rolnictwa, Usługi ogrodnicze, Usługi w zakresie uprawy winorośli, Wypożyczanie sprzętu rolniczego.

Nr ZT22/2021
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527192
(220) 2021 04 01
GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Niedźwiady
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LORD CHRISTOPH
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, napoje destylowane, spirytus, wódka, wódka smakowa, whisky.
527193
(220) 2021 04 01
PURELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) purella SUPERFOODS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 25.01.15, 02.09.01, 05.11.01
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność i substancje do celów
leczniczych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, napoje dietetyczne, środki zmniejszające apetyt,
preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne o działaniu uspokajającym, preparaty ziołowe, preparaty ziołowe
o działaniu uspokajającym, balsamy do celów leczniczych,
preparaty witaminowe, preparaty białkowe, preparaty węglowodanowe, odżywki dla sportowców i osób o specjalnych
potrzebach żywnościowych, cukierki i lizaki, gumy do żucia
do celów leczniczych z wyłączeniem celów dietetycznych,
suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające kiełki roślinne, suplementy diety zawierające mikroelementy, mineralne
suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy
diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany lub siemię lniane, suplementy diety zawierające propolis, herbaty do celów leczniczych, herbaty i napary
ziołowe, napoje i nalewki lecznicze z wyłączeniem dietetycznych i ziołowych, oleje i korzenie lecznicze z wyłączeniem
dietetycznych, zioła lecznicze, wody mineralne do celów
leczniczych, żywność i preparaty dietetyczne dla dzieci i niemowląt, napoje dietetyczne, dania dietetyczne dla dzieci,
sportowców i osób o specjalnych potrzebach żywnościowych, 29 Gotowe bądź mrożone wyroby garmażeryjne w postaci: dań warzywnych, dań mięsno-warzywnych, dań mię-
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snych, dań rybnych, dań rybno - warzywnych, gołąbków, galaretek mięsno - warzywnych, dań na bazie jaj, mięso, ryby,
drób, dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Konserwowane, mrożone,
suszone, gotowane, pieczone, duszone i smażone owoce, jagody, warzywa, zioła i grzyby, Galaretki, dżemy, kompoty, Jaja,
mleko, produkty mleczne, Oleje i tłuszcze jadalne, chrupki
owocowe i ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, dżemy, filety
rybne, galaretki jadalne, galarety mięsne, zupy jarzynowe, jogurt, kapusta kwaszona, kefir, krokiety, łosoś, produkty mleczne, napoje mleczne z przewagą mleka, galaretki owocowe,
sałatki owocowe, przekąski na bazie owoców, potrawy rybne,
żywność przygotowywana z ryb, potrawy mięsne, potrawy
mięsno - warzywne, potrawy warzywne, sałatki warzywne,
śledzie, tuńczyk, zupy, anchois, bita śmietana, bulion, daktyle,
flaki, hummus, jaja, kiełbasy, kiełbaski w cieście, koncentraty
bulionu i rosołu, korniszony, masło, miąższ owoców, opiekane
wodorosty, orzechy, przetworzone nasiona i ziarna, owoce
kandyzowane, pasztet z wątróbki, przecier pomidorowy,
przecier jabłkowy, pulpa owocowa, bakalie, pestki, nasiona
i ziarna, nasiona słonecznika, dyni, sezamu, amarantusa, siemię lniane, rodzynki, sery i twarogi, skórki owocowe, wędliny,
ziemniaki zapiekane w cieście, frytki, sałatki owocowe i warzywne, dania dietetyczne na bazie warzyw, owoców, jagód,
nasion, orzechów, pestek, ziarna, ziół lub grzybów, dania dietetyczne na bazie ryb, 30 Kawa, Herbata, Kakao, Cukier, Ryż,
Tapioka, Sago, Kawa nienaturalna, Mąka i produkty zbożowe,
Chleb, Wyroby cukiernicze i słodycze, Lody, Miód, Melasa,
Drożdże, Proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, Sosy,
Przyprawy, Lód, Biszkopty, Bułeczki słodkie, Bułki, Chleb bezdrożdżowy, Ciasta, Mięso zapiekane w cieście, Ciasta mączne,
Ciasto, Ciastka, Chałwa, Batony i batoniki, Herbatniki, Galaretki
owocowe, Gofry, Kanapki, Kasze, Makarony, Makaron rurki,
Makaron wstążki, Potrawy na bazie mąki, ryżu, makaronu, kaszy, Muesli, Naleśniki, Pierożki, Placki, Przekąski ryżowe, Przekąski zbożowe, Pudding, Popcorn, Sajgonki, Spaghetti, Sushi,
Tabule, Tarty z nadzieniem z jajek, sera, boczku i/lub warzyw,
Tarty z owocami, Tortille, Aromaty do żywności, Cukierki, Czekolada, Majonezy, Keczup, Sosy mięsne, warzywne i mięsno warzywne, Sosy do deserów, Paszteciki, Napoje na bazie czekolady, kakao, herbaty, kawy, Pizze, Płatki kukurydziane, Płatki
owsiane, Płatki zbożowe, Sosy do sałatek, Gotowe bądź mrożone wyroby garmażeryjne w postaci: kanapek, zapiekanek,
hamburgerów w bułkach, pizz, dań na bazie makaronu, kaszy,
ryżu lub mąki, pierogów i pierożków, knedli, pyz, naleśników,
paluszków i placków, przekąski słodkie i słone, dania dietetyczne na bazie ryżu, kaszy, makaronu, 31 Świeże warzywa
i owoce, orzechy, nasiona i ziarna świeże, jagody świeże, otręby zbożowe, zioła świeże, grzyby świeże, jadalne kiełki roślin,
32 Napoje bezalkoholowe, soki, nektary i przeciery owocowe,
warzywne i owocowo -warzywne, syropy owocowe, wody
mineralne i gazowane, piwo, napoje smoothie, napoje energetyczne izotoniczne, 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów obejmujących towary, takie jak dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, napoje
dietetyczne, środki zmniejszające apetyt, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne o działaniu uspokajającym, preparaty ziołowe, preparaty ziołowe o działaniu uspokajającym, balsamy do celów leczniczych, preparaty witaminowe, preparaty białkowe, preparaty węglowodanowe, odżywki dla sportowców i osób o specjalnych potrzebach żywnościowych, cukierki i lizaki do celów leczniczych, guma
do żucia do celów leczniczych, suplementy diety zawierające
drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy
diety zawierające kiełki roślinne, suplementy diety zawierające mikroelementy, mineralne suplementy diety, odżywcze
suplementy diety, suplementy diety zawierające mleczko

48

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany lub siemię
lniane, suplementy diety zawierające propolis, herbaty do celów leczniczych, herbaty i napary ziołowe, napoje lecznicze,
nalewki lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, korzenie lekarskie, wody mineralne do celów leczniczych, żywność i preparaty dietetyczne dla dzieci i niemowląt, napoje dietetyczne,
napoje energetyczne i izotoniczne, gotowe bądź mrożone
wyroby garmażeryjne w postaci: dań warzywnych, dań mięsno-warzywnych, dań mięsnych, dań rybnych, dań rybno warzywnych, gołąbków, galaretek mięsno-warzywnych, dań
na bazie jaj, mięso, ryby, drób, dziczyzna, Ekstrakty mięsne,
Konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, pieczone, duszone i smażone owoce, jagody, warzywa, zioła i grzyby, Galaretki, dżemy, kompoty, Jaja, mleko, produkty mleczne, Oleje
i tłuszcze jadalne, chrupki owocowe i ziemniaczane, chipsy
ziemniaczane, dżemy, filety rybne, galaretki jadalne, galarety
mięsne, zupy jarzynowe, jogurt, kapusta kwaszona, kefir, krokiety, łosoś, produkty mleczne, napoje mleczne z przewagą
mleka, galaretki owocowe, sałatki owocowe, przekąski na bazie owoców, potrawy rybne, żywność przygotowywana
z ryb, potrawy mięsne, potrawy mięsno - warzywne, potrawy
warzywne, sałatki warzywne, śledzie, tuńczyk, zupy, anchois,
bita śmietana, bulion, daktyle, flaki, hummus, jaja, kiełbasy,
kiełbaski w cieście, koncentraty bulionu i rosołu, korniszony,
masło, miąższ owoców, opiekane wodorosty, orzechy, przetworzone nasiona i ziarna, owoce kandyzowane, pasztet
z wątróbki, przecier pomidorowy, przecier jabłkowy, pulpa
owocowa, bakalie, pestki, nasiona i ziarna, nasiona słonecznika, dyni, sezamu, amarantusa, siemię lniane, rodzynki, sery
i twarogi, skórki owocowe, wędliny, ziemniaki zapiekane
w cieście, frytki, dania dietetyczne, kawa, Herbata, Kakao, Cukier, Ryż, Tapioka, Sago, Kawa nienaturalna, Mąka i produkty
zbożowe, Chleb, Wyroby cukiernicze i słodycze, Lody, Miód,
Melasa, Drożdże, Proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet,
Sosy, Przyprawy, Lód, Biszkopty, Bułeczki słodkie, Bułki, Chleb
bezdrożdżowy, Ciasta, Mięso zapiekane w cieście, Ciasta
mączne, Ciasto, Ciastka, Chałwa, Batony i batoniki, Herbatniki,
Galaretki owocowe, Gofry, Kanapki, Kasze, Makarony, Makaron
rurki, Makaron wstążki, Potrawy na bazie mąki, Potrawy na bazie ryżu, Potrawy na bazie makaronu, Potrawy na bazie kaszy,
Muesli, Naleśniki, Pierożki, Placki, Przekąski ryżowe, Przekąski
zbożowe, Pudding, Popcorn, Sajgonki, Spaghetti, Sushi, Tabule, Tarty z nadzieniem z jajek, sera, boczku i/lub warzyw, Tarty
z owocami, Tortille, Aromaty do żywności, Cukierki, Czekolada, Majonezy, Keczup, Sosy mięsne, warzywne i mięsno - warzywne, Sosy do deserów, Paszteciki, Napoje na bazie czekolady, kakao, herbaty, kawy, Pizze, Płatki kukurydziane, Płatki
owsiane, Płatki zbożowe, Sosy do sałatek, Gotowe bądź mrożone wyroby garmażeryjne w postaci: kanapek, zapiekanek,
hamburgerów w bułkach, pizz, dań na bazie makaronu, kaszy,
ryżu lub mąki, pierogów i pierożków, knedli, pyz, naleśników,
paluszków i placków, przekąski słodkie i słone, świeże warzywa i owoce, sałatki owocowe i warzywne, orzechy, nasiona
i ziarna świeże, jagody świeże, otręby zbożowe, zioła świeże,
grzyby świeże, jadalne kiełki roślin, napoje bezalkoholowe,
soki, nektary i przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, syropy owocowe, wody mineralne i gazowane, piwo,
napoje smoothie, książki i poradniki dotyczące zdrowia, diety,
zielarstwa, sportu i gimnastyki, książki kucharskie w sposób
umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie, na stoiskach handlowych,
podczas targów, pokazów i podobnych okoliczności oraz
drogą sprzedaży wysyłkowej, Reklama wymienionych towarów, Sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych,
sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych za pośrednictwem Internetu.
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(220) 2021 04 01
PURELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PRZEKĄSAKI
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność i substancje do celów
leczniczych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, napoje dietetyczne, środki zmniejszające apetyt,
preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne
o działaniu uspokajającym, preparaty ziołowe, preparaty ziołowe o działaniu uspokajającym, balsamy do celów leczniczych, preparaty witaminowe, preparaty białkowe, preparaty
węglowodanowe, odżywki dla sportowców i osób o specjalnych potrzebach żywnościowych, cukierki i lizaki, gumy
do żucia do celów leczniczych z wyłączeniem celów dietetycznych, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające
kiełki roślinne, suplementy diety zawierające mikroelementy,
mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety,
suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy
diety zawierające olej lniany lub siemię lniane, suplementy
diety zawierające propolis, herbaty do celów leczniczych,
herbaty i napary ziołowe, napoje i nalewki lecznicze z wyłączeniem dietetycznych i ziołowych, oleje i korzenie lecznicze
z wyłączeniem dietetycznych, zioła lecznicze, wody mineralne do celów leczniczych, żywność i preparaty dietetyczne
dla dzieci i niemowląt, napoje dietetyczne, dania dietetyczne
dla dzieci, sportowców i osób o specjalnych potrzebach
żywnościowych, 28 Gry, Zabawki, Akcesoria do zabawy, Lalki,
Maskotki, Karty do gry, 29 Gotowe bądź mrożone wyroby
garmażeryjne w postaci: dań warzywnych, dań mięsno-warzywnych, dań mięsnych, dań rybnych, dań rybno - warzywnych, gołąbków, galaretek mięsno - warzywnych, dań na bazie jaj, mięso, ryby, drób, dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, pieczone, duszone
i smażone owoce, jagody, warzywa, zioła i grzyby, Galaretki,
dżemy, kompoty, Jaja, mleko, produkty mleczne, Oleje i tłuszcze jadalne, chrupki owocowe i ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, dżemy, filety rybne, galaretki jadalne, galarety mięsne, zupy jarzynowe, jogurt, kapusta kwaszona, kefir, krokiety, łosoś, produkty mleczne, napoje mleczne z przewagą
mleka, galaretki owocowe, sałatki owocowe, przekąski na bazie owoców, potrawy rybne, żywność przygotowywana
z ryb, potrawy mięsne, potrawy mięsno - warzywne, potrawy warzywne, sałatki warzywne, śledzie, tuńczyk, zupy, anchois, bita śmietana, bulion, daktyle, flaki, hummus, jaja, kiełbasy, kiełbaski w cieście, koncentraty bulionu i rosołu, korniszony, masło, miąższ owoców, opiekane wodorosty, orzechy,
przetworzone nasiona i ziarna, owoce kandyzowane, pasztet
z wątróbki, przecier pomidorowy, przecier jabłkowy, pulpa
owocowa, bakalie, pestki, nasiona i ziarna, nasiona słonecznika, dyni, sezamu, amarantusa, siemię lniane, rodzynki, sery
i twarogi, skórki owocowe, wędliny, ziemniaki zapiekane
w cieście, frytki, sałatki owocowe i warzywne, dania dietetyczne na bazie warzyw, owoców, jagód, nasion, orzechów,
pestek, ziarna, ziół lub grzybów, dania dietetyczne na bazie
ryb, 30 Kawa, Herbata, Kakao, Cukier, Ryż, Tapioka, Sago,
Kawa nienaturalna, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, Wyroby
cukiernicze i słodycze, Lody, Miód, Melasa, Drożdże, Proszek
do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, Sosy, Przyprawy, Lód,
Biszkopty, Bułeczki słodkie, Bułki, Chleb bezdrożdżowy, Ciasta, Mięso zapiekane w cieście, Ciasta mączne, Ciasto, Ciastka,
Chałwa, Batony i batoniki, Herbatniki, Galaretki owocowe,
Gofry, Kanapki, Kasze, Makarony, Makaron rurki, Makaron
wstążki, Potrawy na bazie mąki, ryżu, makaronu, kaszy, Muesli, Naleśniki, Pierożki, Placki, Przekąski ryżowe, Przekąski
zbożowe, Pudding, Popcorn, Sajgonki, Spaghetti, Sushi, Ta(210)
(731)
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bule, Tarty z nadzieniem z jajek, sera, boczku i/lub warzyw,
Tarty z owocami, Tortille, Aromaty do żywności, Cukierki,
Czekolada, Majonezy, Keczup, Sosy mięsne, warzywne i mięsno - warzywne, Sosy do deserów, Paszteciki, Napoje na bazie czekolady, kakao, herbaty, kawy, Pizze, Płatki kukurydziane, Płatki owsiane, Płatki zbożowe, Sosy do sałatek, Gotowe
bądź mrożone wyroby garmażeryjne w postaci: kanapek,
zapiekanek, hamburgerów w bułkach, pizz, dań na bazie makaronu, kaszy, ryżu lub mąki, żywności, Cukierki, Czekolada,
Majonezy, Keczup, Sosy mięsne, warzywne i mięsno - warzywne, Sosy do deserów, Paszteciki, Napoje na bazie czekolady, kakao, herbaty, kawy, Pizze, Płatki kukurydziane, Płatki
owsiane, Płatki zbożowe, Sosy do sałatek, Gotowe bądź mrożone wyroby garmażeryjne w postaci: kanapek, zapiekanek,
hamburgerów w bułkach, pizz, dań na bazie makaronu, kaszy, ryżu lub mąki, pierogów i pierożków, knedli, pyz, naleśników, paluszków i placków, przekąski słodkie i słone, dania
dietetyczne na bazie ryżu, kaszy, makaronu, 31 Świeże warzywa i owoce, orzechy, nasiona i ziarna świeże, jagody świeże, otręby zbożowe, zioła świeże, grzyby świeże, jadalne kiełki roślin, 32 Napoje bezalkoholowe, soki, nektary i przeciery
owocowe, warzywne i owocowo -warzywne, syropy owocowe, wody mineralne i gazowane, piwo, napoje smoothie,
napoje energetyczne izotoniczne, 35 Zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów obejmujących towary, takie
jak dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych
lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi i zwierząt,
napoje dietetyczne, środki zmniejszające apetyt, preparaty
farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne o działaniu
uspokajającym, preparaty ziołowe, preparaty ziołowe o działaniu uspokajającym, balsamy do celów leczniczych, preparaty witaminowe, preparaty białkowe, preparaty węglowodanowe, odżywki dla sportowców i osób o specjalnych potrzebach żywnościowych, cukierki i lizaki do celów leczniczych, guma do żucia do celów leczniczych, suplementy
diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające
enzymy, suplementy diety zawierające kiełki roślinne, suplementy diety zawierające mikroelementy, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety
zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające
olej lniany lub siemię lniane, suplementy diety zawierające
propolis, herbaty do celów leczniczych, herbaty i napary ziołowe, napoje lecznicze, nalewki lecznicze, oleje lecznicze,
zioła lecznicze, korzenie lekarskie, wody mineralne do celów
leczniczych, żywność i preparaty dietetyczne dla dzieci i niemowląt, napoje dietetyczne, napoje energetyczne i izotoniczne, gotowe bądź mrożone wyroby garmażeryjne w postaci: dań warzywnych, dań mięsno-warzywnych, dań mięsnych, dań rybnych, dań rybno - warzywnych, gołąbków,
galaretek mięsno-warzywnych, dań na bazie jaj, mięso, ryby,
drób, dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Konserwowane, mrożone,
suszone, gotowane, pieczone, duszone i smażone owoce,
jagody, warzywa, zioła i grzyby, Galaretki, dżemy, kompoty,
Jaja, mleko, produkty mleczne, Oleje i tłuszcze jadalne,
chrupki owocowe i ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, dżemy, filety rybne, galaretki jadalne, galarety mięsne, zupy jarzynowe, jogurt, kapusta kwaszona, kefir, krokiety, łosoś, produkty mleczne, napoje mleczne z przewagą mleka, galaretki
owocowe, sałatki owocowe, przekąski na bazie owoców,
potrawy rybne, żywność przygotowywana z ryb, potrawy
mięsne, potrawy mięsno - warzywne, potrawy warzywne,
sałatki warzywne, śledzie, tuńczyk, zupy, anchois, bita śmietana, bulion, daktyle, flaki, hummus, jaja, kiełbasy, kiełbaski
w cieście, koncentraty bulionu i rosołu, korniszony, masło,
miąższ owoców, opiekane wodorosty, orzechy, przetworzone nasiona i ziarna, owoce kandyzowane, pasztet z wątróbki,
przecier pomidorowy, przecier jabłkowy, pulpa owocowa,
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bakalie, pestki, nasiona i ziarna, nasiona słonecznika, dyni, sezamu, amarantusa, siemię lniane, rodzynki, sery i twarogi,
skórki owocowe, wędliny, ziemniaki zapiekane w cieście, frytki, dania dietetyczne, kawa, Herbata, Kakao, Cukier, Ryż, Tapioka, Sago, Kawa nienaturalna, Mąka i produkty zbożowe,
Chleb, Wyroby cukiernicze i słodycze, Lody, Miód, Melasa,
Drożdże, Proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, Sosy,
Przyprawy, Lód, Biszkopty, Bułeczki słodkie, Bułki, Chleb bezdrożdżowy, Ciasta, Mięso zapiekane w cieście, Ciasta mączne,
Ciasto, Ciastka, Chałwa, Batony i batoniki, Herbatniki, Galaretki owocowe, Gofry, Kanapki, Kasze, Makarony, Makaron rurki,
Makaron wstążki, Potrawy na bazie mąki, Potrawy na bazie
ryżu, Potrawy na bazie makaronu, Potrawy na bazie kaszy,
Muesli, Naleśniki, Pierożki, Placki, Przekąski ryżowe, Przekąski
zbożowe, Pudding, Popcorn, Sajgonki, Spaghetti, Sushi, Tabule, Tarty z nadzieniem z jajek, sera, boczku i/lub warzyw,
Tarty z owocami, Tortille, Aromaty do żywności, Cukierki,
Czekolada, Majonezy, Keczup, Sosy mięsne, warzywne i mięsno - warzywne, Sosy do deserów, Paszteciki, Napoje na bazie czekolady, kakao, herbaty, kawy, Pizze, Płatki kukurydziane, Płatki owsiane, Płatki zbożowe, Sosy do sałatek, Gotowe
bądź mrożone wyroby garmażeryjne w postaci: kanapek,
zapiekanek, hamburgerów w bułkach, pizz, dań na bazie makaronu, kaszy, ryżu lub mąki, pierogów i pierożków, knedli,
pyz, naleśników, paluszków i placków, przekąski słodkie i słone, świeże warzywa i owoce, sałatki owocowe i warzywne,
orzechy, nasiona i ziarna świeże, jagody świeże, otręby zbożowe, zioła świeże, grzyby świeże, jadalne kiełki roślin, napoje
bezalkoholowe, soki, nektary i przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, syropy owocowe, wody mineralne i gazowane, piwo, napoje smoothie, książki i poradniki
dotyczące zdrowia, diety, zielarstwa, sportu i gimnastyki,
książki kucharskie w sposób umożliwiający ich wygodne
oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie, na stoiskach handlowych, podczas targów, pokazów
i podobnych okoliczności oraz drogą sprzedaży wysyłkowej,
Reklama wymienionych towarów, Sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych za pośrednictwem Internetu.
527195
(220) 2021 04 01
PURELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) purella SUPERFOODS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.14, 26.01.04, 26.01.06, 02.09.01
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność i substancje do celów
leczniczych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, napoje dietetyczne, środki zmniejszające apetyt,
preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne
o działaniu uspokajającym, preparaty ziołowe, preparaty ziołowe o działaniu uspokajającym, balsamy do celów leczniczych, preparaty witaminowe, preparaty białkowe, preparaty
węglowodanowe, odżywki dla sportowców i osób o specjalnych potrzebach żywnościowych, cukierki i lizaki, gumy
do żucia do celów leczniczych z wyłączeniem celów diete-
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tycznych, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające
kiełki roślinne, suplementy diety zawierające mikroelementy,
mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety,
suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy
diety zawierające olej lniany lub siemię lniane, suplementy
diety zawierające propolis, herbaty do celów leczniczych,
herbaty i napary ziołowe, napoje i nalewki lecznicze z wyłączeniem dietetycznych i ziołowych, oleje i korzenie lecznicze
z wyłączeniem dietetycznych, zioła lecznicze, wody mineralne do celów leczniczych, żywność i preparaty dietetyczne
dla dzieci i niemowląt, napoje dietetyczne, dania dietetyczne
dla dzieci, sportowców i osób o specjalnych potrzebach
żywnościowych, 29 Gotowe bądź mrożone wyroby garmażeryjne w postaci: dań warzywnych, dań mięsno-warzywnych, dań mięsnych, dań rybnych, dań rybno - warzywnych,
gołąbków, galaretek mięsno - warzywnych, dań na bazie jaj,
mięso, ryby, drób, dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, pieczone, duszone i smażone owoce, jagody, warzywa, zioła i grzyby, Galaretki, dżemy, kompoty, Jaja, mleko, produkty mleczne, Oleje i tłuszcze
jadalne, chrupki owocowe i ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, dżemy, filety rybne, galaretki jadalne, galarety mięsne,
zupy jarzynowe, jogurt, kapusta kwaszona, kefir, krokiety, łosoś, produkty mleczne, napoje mleczne z przewagą mleka,
galaretki owocowe, sałatki owocowe, przekąski na bazie
owoców, potrawy rybne, żywność przygotowywana z ryb,
potrawy mięsne, potrawy mięsno - warzywne, potrawy warzywne, sałatki warzywne, śledzie, tuńczyk, zupy, anchois,
bita śmietana, bulion, daktyle, flaki, hummus, jaja, kiełbasy,
kiełbaski w cieście, koncentraty bulionu i rosołu, korniszony,
masło, miąższ owoców, opiekane wodorosty, orzechy, przetworzone nasiona i ziarna, owoce kandyzowane, pasztet
z wątróbki, przecier pomidorowy, przecier jabłkowy, pulpa
owocowa, bakalie, pestki, nasiona i ziarna, nasiona słonecznika, dyni, sezamu, amarantusa, siemię lniane, rodzynki, sery
i twarogi, skórki owocowe, wędliny, ziemniaki zapiekane
w cieście, frytki, sałatki owocowe i warzywne, dania dietetyczne na bazie warzyw, owoców, jagód, nasion, orzechów,
pestek, ziarna, ziół lub grzybów, dania dietetyczne na bazie
ryb, 30 Kawa, Herbata, Kakao, Cukier, Ryż, Tapioka, Sago,
Kawa nienaturalna, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, Wyroby
cukiernicze i słodycze, Lody, Miód, Melasa, Drożdże, Proszek
do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, Sosy, Przyprawy, Lód,
Biszkopty, Bułeczki słodkie, Bułki, Chleb bezdrożdżowy, Ciasta, Mięso zapiekane w cieście, Ciasta mączne, Ciasto, Ciastka,
Chałwa, Batony i batoniki, Herbatniki, Galaretki owocowe,
Gofry, Kanapki, Kasze, Makarony, Makaron rurki, Makaron
wstążki, Potrawy na bazie mąki, ryżu, makaronu, kaszy, Muesli, Naleśniki, Pierożki, Placki, Przekąski ryżowe, Przekąski
zbożowe, Pudding, Popcorn, Sajgonki, Spaghetti, Sushi, Tabule, Tarty z nadzieniem z jajek, sera, boczku i/lub warzyw,
Tarty z owocami, Tortille, Aromaty do żywności, Cukierki,
Czekolada, Majonezy, Keczup, Sosy mięsne, warzywne i mięsno - warzywne, Sosy do deserów, Paszteciki, Napoje na bazie czekolady, kakao, herbaty, kawy, Pizze, Płatki kukurydziane, Płatki owsiane, Płatki zbożowe, Sosy do sałatek, Gotowe
bądź mrożone wyroby garmażeryjne w postaci: kanapek,
zapiekanek, hamburgerów w bułkach, pizz, dań na bazie makaronu, kaszy, ryżu lub mąki, pierogów i pierożków, knedli,
pyz, naleśników, paluszków i placków, przekąski słodkie i słone, dania dietetyczne na bazie ryżu, kaszy, makaronu,
31 Świeże warzywa i owoce, orzechy, nasiona i ziarna świeże,
jagody świeże, otręby zbożowe, zioła świeże, grzyby świeże,
jadalne kiełki roślin, 32 Napoje bezalkoholowe, soki, nektary
i przeciery owocowe, warzywne i owocowo -warzywne, syropy owocowe, wody mineralne i gazowane, piwo, napoje
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smoothie, napoje energetyczne izotoniczne, 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów obejmujących
towary, takie jak dietetyczna żywność i substancje do celów
leczniczych lub weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, napoje dietetyczne, środki zmniejszające apetyt,
preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne
o działaniu uspokajającym, preparaty ziołowe, preparaty ziołowe o działaniu uspokajającym, balsamy do celów leczniczych, preparaty witaminowe, preparaty białkowe, preparaty
węglowodanowe, odżywki dla sportowców i osób o specjalnych potrzebach żywnościowych, cukierki i lizaki do celów
leczniczych, guma do żucia do celów leczniczych, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające kiełki roślinne,
suplementy diety zawierające mikroelementy, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy
diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany lub siemię lniane, suplementy diety zawierające propolis, herbaty do celów leczniczych, herbaty i napary ziołowe, napoje lecznicze, nalewki lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, korzenie lekarskie, wody mineralne
do celów leczniczych, żywność i preparaty dietetyczne dla
dzieci i niemowląt, napoje dietetyczne, napoje energetyczne
i izotoniczne, gotowe bądź mrożone wyroby garmażeryjne
w postaci: dań warzywnych, dań mięsno-warzywnych, dań
mięsnych, dań rybnych, dań rybno - warzywnych, gołąbków,
galaretek mięsno-warzywnych, dań na bazie jaj, mięso, ryby,
drób, dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Konserwowane, mrożone,
suszone, gotowane, pieczone, duszone i smażone owoce,
jagody, warzywa, zioła i grzyby, Galaretki, dżemy, kompoty,
Jaja, mleko, produkty mleczne, Oleje i tłuszcze jadalne,
chrupki owocowe i ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, dżemy, filety rybne, galaretki jadalne, galarety mięsne, zupy jarzynowe, jogurt, kapusta kwaszona, kefir, krokiety, łosoś, produkty mleczne, napoje mleczne z przewagą mleka, galaretki
owocowe, sałatki owocowe, przekąski na bazie owoców,
potrawy rybne, żywność przygotowywana z ryb, potrawy
mięsne, potrawy mięsno - warzywne, potrawy warzywne,
sałatki warzywne, śledzie, tuńczyk, zupy, anchois, bita śmietana, bulion, daktyle, flaki, hummus, jaja, kiełbasy, kiełbaski
w cieście, koncentraty bulionu i rosołu, korniszony, masło,
miąższ owoców, opiekane wodorosty, orzechy, przetworzone nasiona i ziarna, owoce kandyzowane, pasztet z wątróbki,
przecier pomidorowy, przecier jabłkowy, pulpa owocowa,
bakalie, pestki, nasiona i ziarna, nasiona słonecznika, dyni, sezamu, amarantusa, siemię lniane, rodzynki, sery i twarogi,
skórki owocowe, wędliny, ziemniaki zapiekane w cieście, frytki, dania dietetyczne, kawa, Herbata, Kakao, Cukier, Ryż, Tapioka, Sago, Kawa nienaturalna, Mąka i produkty zbożowe,
Chleb, Wyroby cukiernicze i słodycze, Lody, Miód, Melasa,
Drożdże, Proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, Sosy,
Przyprawy, Lód, Biszkopty, Bułeczki słodkie, Bułki, Chleb bezdrożdżowy, Ciasta, Mięso zapiekane w cieście, Ciasta mączne,
Ciasto, Ciastka, Chałwa, Batony i batoniki, Herbatniki, Galaretki owocowe, Gofry, Kanapki, Kasze, Makarony, Makaron rurki,
Makaron wstążki, Potrawy na bazie mąki, Potrawy na bazie
ryżu, Potrawy na bazie makaronu, Potrawy na bazie kaszy,
Muesli, Naleśniki, Pierożki, Placki, Przekąski ryżowe, Przekąski
zbożowe, Pudding, Popcorn, Sajgonki, Spaghetti, Sushi, Tabule, Tarty z nadzieniem z jajek, sera, boczku i/lub warzyw,
Tarty z owocami, Tortille, Aromaty do żywności, Cukierki,
Czekolada, Majonezy, Keczup, Sosy mięsne, warzywne i mięsno - warzywne, Sosy do deserów, Paszteciki, Napoje na bazie czekolady, kakao, herbaty, kawy, Pizze, Płatki kukurydziane, Płatki owsiane, Płatki zbożowe, Sosy do sałatek, Gotowe
bądź mrożone wyroby garmażeryjne w postaci: kanapek,
zapiekanek, hamburgerów w bułkach, pizz, dań na bazie ma-
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karonu, kaszy, ryżu lub mąki, pierogów i pierożków, knedli,
pyz, naleśników, paluszków i placków, przekąski słodkie i słone, świeże warzywa i owoce, sałatki owocowe i warzywne,
orzechy, nasiona i ziarna świeże, jagody świeże, otręby zbożowe, zioła świeże, grzyby świeże, jadalne kiełki roślin, napoje
bezalkoholowe, soki, nektary i przeciery owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, syropy owocowe, wody mineralne i gazowane, piwo, napoje smoothie, książki i poradniki
dotyczące zdrowia, diety, zielarstwa, sportu i gimnastyki,
książki kucharskie w sposób umożliwiający ich wygodne
oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie, na stoiskach handlowych, podczas targów, pokazów
i podobnych okoliczności oraz drogą sprzedaży wysyłkowej,
Reklama wymienionych towarów, Sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych za pośrednictwem Internetu.
527196
(220) 2021 04 01
PURELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) purella SUPERFOODS
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne o działaniu uspokajającym balsamy do celów
leczniczych, cukierki i lizaki, gumy do żucia do celów leczniczych z wyłączeniem celów dietetycznych, napoje i nalewki
lecznicze z wyłączeniem dietetycznych i ziołowych, oleje
i korzenie lecznicze z wyłączeniem dietetycznych, wody
mineralne do celów leczniczych, 29 Gotowe bądź mrożone
wyroby garmażeryjne w postaci: dań warzywnych, dań mięsno-warzywnych, dań mięsnych, dań rybnych, dań rybno-warzywnych, gołąbków, galaretek mięsno-warzywnych,
dań na bazie jaj, mięso, ryby, drób, dziczyzna, Ekstrakty
mięsne, Konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, pieczone, duszone i smażone owoce, jagody, warzywa, grzyby, Dżemy, kompoty, Jaja, mleko, produkty mleczne, Oleje
i tłuszcze jadalne, chrupki owocowe i ziemniaczane, chipsy
ziemniaczane, dżemy, filety rybne, galarety mięsne, zupy
jarzynowe, jogurt, kapusta kwaszona, kefir, krokiety, łosoś,
produkty mleczne, napoje mleczne z przewagą mleka, sałatki owocowe, przekąski na bazie owoców, potrawy rybne,
żywność przygotowywana z ryb, potrawy mięsne, potrawy
mięsno-warzywne, potrawy warzywne, sałatki warzywne,
śledzie, tuńczyk, zupy, anchois, bita śmietana, bulion, daktyle,
flaki, hummus, jaja, kiełbasy, kiełbaski w cieście, koncentraty
bulionu i rosołu, korniszony, masło, miąższ owoców, opiekane wodorosty, orzechy, przetworzone nasiona i ziarna, owoce kandyzowane, pasztet z wątróbki, przecier pomidorowy,
przecier jabłkowy, pulpa owocowa, bakalie, pestki, nasiona
i ziarna, nasiona słonecznika, dyni, sezamu, amarantusa, siemię lniane, rodzynki, sery i twarogi, skórki owocowe, wędliny, ziemniaki zapiekane w cieście, frytki, sałatki owocowe
i warzywne, 30 Kawa, Ryż, Tapioka, Sago, Kawa nienaturalna,
Mąka i produkty zbożowe, Chleb, Wyroby cukiernicze i słodycze, Lody, Drożdże, Proszek do pieczenia, Lód, Bułeczki słodkie, Bułki, Chleb bezdrożdżowy, Mięso zapiekane w cieście,
Kanapki, Kasze, Muesli, Przekąski zbożowe, Pudding, Popcorn,
Sajgonki, Tabule, Tarty z nadzieniem z jajek, sera, boczku i/lub
warzyw, Tarty z owocami, Tortille, Majonezy, Keczup, Sosy
mięsne, warzywne i mięsno - warzywne, Paszteciki, Pizze,
Płatki kukurydziane, Płatki owsiane, Płatki zbożowe, Przekąski
słone, 31 Świeże warzywa i owoce, orzechy, nasiona i ziarna
świeże, jagody świeże, otręby zbożowe, grzyby świeże, jadalne kiełki roślin, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, również
za pośrednictwem Internetu, następujących towarów: preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne o działa(210)
(731)
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niu uspokajającym, balsamy do celów leczniczych, cukierki
i lizaki, gumy do żucia do celów leczniczych z wyłączeniem
celów dietetycznych, napoje i nalewki lecznicze z wyłączeniem dietetycznych i ziołowych, oleje i korzenie lecznicze
z wyłączeniem dietetycznych, wody mineralne do celów
leczniczych, gotowe bądź mrożone wyroby garmażeryjne
w postaci: dań warzywnych, dań mięsno - warzywnych, dań
mięsnych, dań rybnych, dań rybno - warzywnych, gołąbków,
galaretek mięsno - warzywnych, mięso, ryby, drób, dziczyzna,
Ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, pieczone, duszone i smażone owoce, jagody, warzywa, grzyby, dżemy, kompoty, Mleko, produkty mleczne, oleje
i tłuszcze jadalne, chrupki owocowe i ziemniaczane, chipsy
ziemniaczane, dżemy, filety rybne, galarety mięsne, zupy
jarzynowe, jogurt, kapusta kwaszona, kefir, krokiety, łosoś,
produkty mleczne, napoje mleczne z przewagą mleka, sałatki owocowe, przekąski na bazie owoców, potrawy rybne,
żywność przygotowywana z ryb, potrawy mięsne, potrawy
mięsno - warzywne, potrawy warzywne, sałatki warzywne,
śledzie, tuńczyk, zupy, anchois, bita śmietana, bulion, daktyle,
flaki, hummus, kiełbasy, kiełbaski w cieście, koncentraty bulionu i rosołu, korniszony, masło, miąższ owoców, opiekane
wodorosty, orzechy, przetworzone nasiona i ziarna, owoce
kandyzowane, pasztet z wątróbki, przecier pomidorowy,
przecier jabłkowy, pulpa owocowa, bakalie, pestki, nasiona
i ziarna, nasiona słonecznika, dyni, sezamu, amarantusa, siemię lniane, rodzynki, sery i twarogi, skórki owocowe, wędliny,
ziemniaki zapiekane w cieście, frytki, kawa, ryż, tapioka, sago,
kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby
cukiernicze i słodycze, lody, drożdże, proszek do pieczenia,
lód, bułeczki słodkie, bułki, chleb bezdrożdżowy, mięso zapiekane w cieście, kanapki, kasze, muesli, przekąski zbożowe,
pudding, popcorn, sajgonki, sushi, tabule, tarty z nadzieniem
z sera, boczku i/lub warzyw, tarty z owocami, tortille, majonezy, keczup, sosy mięsne, warzywne i mięsno - warzywne,
paszteciki, pizze, płatki kukurydziane, płatki owsiane, płatki
zbożowe, przekąski słone, świeże warzywa i owoce, sałatki
owocowe i warzywne, orzechy, nasiona i ziarna świeże, jagody świeże, otręby zbożowe, grzyby świeże, jadalne kiełki
roślin, książki i poradniki dotyczące zdrowia, diety, zielarstwa,
sportu i gimnastyki, książki kucharskie.
(210) 527234
(220) 2021 04 08
(731) S. C. Johnson & Son, Inc., Racine, US
(540) (znak słowny)
(540) PRONTO EVERYDAY CLEAN
(510), (511) 3 Środki czyszczące do różnych rodzajów powierzchni, środki do polerowania i czyszczenia mebli, środki
do czyszczenia różnych rodzajów podłóg, Wosk do podłóg,
środki do podłóg: do usuwania powłok ochronnych, czyszczenia, polerowania i prac wykończeniowych, Jednorazowe chusteczki nasączane substancjami chemicznymi lub
ich związkami, przeznaczone do użytku domowego, Woski
i preparaty na bazie wosku do czyszczenia, polerowania i nabłyszczania różnych rodzajów powierzchni, mebli i podłóg,
Jednorazowe ściereczki do czyszczenia, nasączone substancjami chemicznymi lub ich związkami, przeznaczone
do użytku domowego (na mokro i sucho), 5 Środek antybakteryjny do czyszczenia różnych rodzajów powierzchni,
21 Mopy.
(210)
(731)

527237
(220) 2021 04 08
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
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(540) (znak słowny)
(540) SNAXY
(510), (511) 30 Aromaty do żywności, Artykuły spożywcze
ze zbóż, Artykuły żywnościowe zawierające czekoladę jako
podstawowy składnik, Batoniki, Batony zbożowe i energetyczne, Błyskawiczna owsianka, Budynie deserowe, Chipsy - produkty zbożowe, Chipsy kukurydziane, Chrupki zbożowe, Chrupki
kukurydziane o smaku sera, Chrzan jako sos przyprawowy, Ciasta, Ciasteczka, Ciastka, Cukierki, batony i guma do żucia, Czekolada, Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Czipsy
na bazie mąki, Czipsy na bazie zbóż, Dania na bazie ryżu, Dania
liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, Desery z muesli, Deser puddingowy na bazie ryżu, Dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, Budyń w proszku, Dodatki smakowe i przyprawy, Gofry, Gotowe dania z ryżu, Gotowe
desery jako wyroby cukiernicze, Gotowe do spożycia puddingi,
Gotowe desery na bazie czekolady, Gotowe desery jako wyroby piekarnicze, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe
potrawy na bazie ryżu, Gotowe produkty spożywcze w postaci
sosów, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Gotowe sosy, Keczup
[sos], Koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, Krakersy, Kremy czekoladowe, Kremy na bazie kakao w postaci past
do smarowania, Kremy czekoladowe do smarowania, Liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest makaron, Liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, Majonez,
Mąka, Mąka do pieczenia, Mąka kukurydziana, Mąka pszenna,
Mąka ziemniaczana, Mąka zbożowe, Mąka żytnia, Makaron - ciasto, Makaron gotowy, Makaron instant do gotowania, Makaron
jajeczny, Makaron pełnoziarnisty, Makaron spożywczy, Makarony, Makarony do zup, Makarony razowe, Marynaty, Mięsne
sosy, Mieszanki mąki, Mieszanki przypraw, Mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców,
Miód, Mleczne wyroby cukiernicze, Muesli, Musy, Musztarda,
nielecznicze słodycze - wyroby cukiernicze, Nielecznicze wyroby cukiernicze, Orzechowe wyroby cukiernicze, Owsiane
- płatki, Owsianka, Owsianka błyskawiczna, Paluszki chlebowe,
Papki warzywne (sosy - żywność), Pasta wasabi, Pasta sezamowa, Pasta migdałowa, Pasty czekoladowe, Pasty czekoladowe
do smarowania zawierające orzechy, Pasty do smarowania
na bazie majonezu, Pasty na bazie czekolady, Pasty warzywne - sosy, Pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, Pasty czekoladowe do smarowania, Pastylki nielecznicze,
Pasty do smarowania na bazie majonezu i keczupu, Pikantne
sosy używane jako przyprawy, Pikantne sosy, czatnej i pasty,
Placki, Płatki jęczmienne, Płatki kukurydziane, Płatki owsiane,
Płatki pszenne, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, Polewa lub
posypka czekoladowa, Polewy cukiernicze, Płatki z naturalnego
ryżu, Płatki śniadaniowe zawierające owoce, Płatki śniadaniowe
zawierające miód, Płatki śniadaniowe zawierające błonnik, Płatki śniadaniowe na ciepło, Potrawy gotowe na bazie makaronu,
Potrawy na bazie mąki, Potrawy składające się głównie z ryżu,
Potrawy z makaronu, Precelki, Pralinki, Preparaty do wyrobu
produktów piekarniczych, Preparaty mączne do żywności, Preparaty musztardowe do żywności, Preparaty na bazie kakao,
Preparaty przyprawowe, Preparaty zbożowe, Produkty na bazie
czekolady, Produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone
do spożycia przez ludzi, Produkty żywnościowe z ryżu, Produkty spożywcze z kukurydzy, Przeciery warzywne - sosy, Przekąski
na bazie zbóż, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie pszenicy, Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Przekąski składające się z produktów zbożowych, Przekąski słone na bazie mąki, Przekąski słone
na bazie zbóż, Przekąski sporządzone z produktów zbożowych,
Przekąski wieloziarniste, Przekąski składające się głównie z makaronu, Przekąski składające się głównie z ryżu, Przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, Przekąski wytwarzane z muesli,
Przetwory spożywcze na bazie ziaren, Przekąski z kukurydzy,
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Przekąski z produktów zbożowych, Przekąski wykonane z ryżu,
Przekąski wykonane z pszenicy, Przekąski składające się głównie
ze zboża, Przetworzony chrzan japoński - wasabi, Przygotowany
chrzan - przyprawa, Przetworzone płatki owsiane jako żywność
przeznaczona do spożycia przez ludzi, Przyprawy, Przyprawy
do żywności, Przyprawy smakowe - sosy, marynaty, Przyprawy
spożywcze składające się głównie z ketchupu i salsy, Przyprawy
w proszku, Puddingi, Puszkowana żywność zawierająca makaron, Ouiche, Ramen - japońskie danie na bazie makaronu, Ravioli
gotowe, Remulada, Risotto, Ryż, Składniki na bazie kakao do produktów cukierniczych, Słodkie polewy i nadzienia, Słodkie pasty
do smarowania - miód, Słodkie wyroby cukiernicze nie dla celów medycznych, Słodycze bez cukru, Słodycze - cukierki, Słodycze czekoladowe, Słodycze nielecznicze, Słodycze owocowe,
Słodycze o smaku owocowym, Słodycze słodzone ksylitolem,
Słodziki naturalne, Słone herbatniki, Słone krakersy, Słone sosy,
Słodziki składające się z koncentratów owocowych, Smakowe
wyroby cukiernicze na bazie cukru, Śniadaniowe płatki ryżowe,
Solone wyroby piekarnicze, Sos chrzanowy, Sos czekoladowy,
Sos jadalny, Sos słodko - kwaśny, Sos sojowy, Sos w proszku, Sos
tatarski, Sos teriyaki, Sos żurawinowy - przyprawa, Sosy, Sosy
chrzanowe, Sosy curry, Sosy do sałatek, Sosy do makaronów,
Sosy do gotowania, Sosy grzybowe, Sosy na bazie majonezu,
Sosy na bazie pomidorów, Sosy o smakach orzechowych, Sosy
owocowe, Sosy pikantne, Sosy pomidorowe, Sosy - przyprawy, Sosy sałatkowe, Sosy sałatkowe - dressingi, Sosy salsa, Sosy
w puszkach, Sosy w proszku, Sosy zagęszczone, Sosy zawierające orzechy, Sosy ziołowe, Spaghetti, Spaghetti i klopsy, Spaghetti w sosie pomidorowym w puszce, Sosy do kurczaka, Sosy
do mięsa z grilla, Sosy do ryżu, Sosy do pizzy, Sosy do sałatek
zawierające śmietanę, Sproszkowane sosy w postaci granulowanej, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Suchary, Suche
i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się
z makaronów, Suszone zioła do celów kulinarnych, Suszony
makaron, Syrop spożywczy, Syropy smakowe, Tacos - danie
meksykańskie, Tarty, Tortellini, Tortille, Wafelki, Wafle ryżowe,
Wyroby cukiernicze, Wyroby ciastkarskie z owocami, Wyroby
piekarnicze, Wyroby z kakao, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Wyroby cukiernicze zawierające dżem, Zagęszczacze
warzywne, Zboża, Zbożowe artykuły śniadaniowe, Zboża stosowane do produkcji makaronów, Zboża przetworzone, Zboża
do żywności do spożycia przez ludzi, Zbożowe płatki, Żywność
na bazie kakao.
527245
(220) 2021 04 08
DOTDESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DD

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 20 Meble.
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527253
(220) 2021 04 08
LEGRO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BORZĘCKI

(210)
(731)
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(531)

05.05.19, 05.05.20, 05.03.11, 05.03.13, 26.01.03, 26.01.16,
03.13.05, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 Herbaty ziołowe do celów leczniczych, napary
roślinne do celów leczniczych, napary lecznicze, suplementy
żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, zioła lecznicze.
(210)
(731)
(540)
(540)

527272
(220) 2021 04 09
WILCZYŃSKI JAKUB H&H ENTERTAINMENT, Poznań
(znak słowno-graficzny)
CLUB HAVANA RESTAURANT

(531) 27.05.01, 03.07.17, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 18 Plecaki, Małe plecaki, Plecaki sportowe, Torby
sportowe, Kufry i torby podróżne, Torby podróżne, Torebki
damskie, 25 Paski, Paski do przytrzymywania turniury do obi
(obiage), Paski materiałowe [odzież], Paski [odzież], Paski skórzane [odzież], Paski tekstylne, Paski wykonane z imitacji skóry, Paski z materiału, Odzież, Nakrycia głowy, Części odzieży,
obuwia i nakryć głowy, Obuwie, Spodnie skórzane, Sukienki
skórzane, Skóra (odzież ze -), Płaszcze skórzane.
527257
(220) 2021 04 08
LAJKA CORP. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gdzie jest EIS?
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.24, 24.17.01, 24.17.04
(510), (511) 9 Nagrane płyty CD-i, nagrane płyty CD ROM,
nagrane płyty DVD, nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], nagrane
płyty kompaktowe z muzyką, płyty długogrające, płyty
gramofonowe, płyty kompaktowe z muzyką, płyty nagrane
z dźwiękiem, płyty winylowe, Muzyka cyfrowa do pobrania
dostarczana z witryn internetowych MP3, 25 Bluzy dresowe,
bluzy sportowe, bluzy z kapturem, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, kurtki odzież męska, spodenki, spodnie od dresu,
spodnie sportowe, stroje sportowe, t-shirty z krótkim rękawem, topy [odzież], Odzież sportowa.
527266
(220) 2021 04 08
IZEN LABS SOSNOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zielona
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PYLORI H.PYLORI Naturalna mieszanka ziołowa
suplement diety ORGANIS masa netto: 150 g

(210)
(731)

(531)

01.01.04, 05.01.05, 05.01.16, 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 41 Informacja o imprezach rozrywkowych, Nocne kluby, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Usługi
klubowe w zakresie rozrywki lub nauczania, Usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie
sztuki, Usługi rozrywkowe, Usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, Usługi w zakresie inżynierii dźwięku
do obsługi imprez, Usługi związane z dyskotekami, 43 Biura
zakwaterowania - hotele, pensjonaty, Informowanie i porady
w zakresie przygotowywania posiłków, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
Rezerwacje miejsc w hotelach, Usługi barowe, Usługi hotelowe, Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania
- zarządzanie przyjazdami, wyjazdami, Usługi restauracyjne,
Usługi rezerwacji pokojów, Wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy.
527279
(220) 2021 04 09
BATLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda-Bugaj
(540) (znak słowny)
(540) Lipower
(510), (511) 9 Akumulatorki do powtórnego naładowania, Akumulatorki, elektryczne, Akumulatory do pojazdów,
Akumulatory do pojazdów elektrycznych, Akumulatory,
elektryczne, Akumulatory, elektryczne, do pojazdów, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Baterie akumulatorowe
do mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych, Baterie akumulatorowe litowe, Elektryczne akumulatory do zasilania pojazdów elektrycznych, Ładowarki dla akumulatorów, Skrzynki
akumulatorowe, Akumulatory do projektorów, Akumulatory
samochodowe, Akumulatory typu push-on [wciskane], Akumulatory zapłonowe, Płyty do akumulatorów elektrycznych,
Rozruszniki akumulatorowe, Szklane obudowy do akumulatorów, Urządzenia do ładowania akumulatorów, Urządzenia
do ładowania akumulatorów elektrycznych, Zasilacze przenośne (akumulatory), Baterie litowo-jonowe, Baterie litowe,
Akumulatory litowo-jonowe, Ładowarki akumulatorów litowo-jonowych, Ładowarki, Ładowarki baterii elektrycznych,
(210)
(731)
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Ładowarki do baterii, Ładowarki do baterii słonecznych,
Ładowarki przenośne, Ładowarki sieciowe, Ładowarki USB,
Szybkie ładowarki do urządzeń mobilnych.
(210) 527289
(220) 2021 04 09
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) SO READY!
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe
na bazie warzyw, warzywa konserwowe, gotowane, suszone
w puszkach, przekąski warzywne.
(210)
(731)
(540)
(540)

527294
(220) 2021 04 02
ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
ALUPROF LET’S BUILD A BETTER FUTURE

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.09, 29.01.13
(510), (511) 6 Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne,
Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Architektoniczne elementy konstrukcyjne wykonane z metali nieszlachetnych i ich stopów, Folia aluminiowa laminowana papierem,
Półprodukty z aluminium lub jego stopów, Wsporniki metalowe dla budownictwa, Metalowe konstrukcje i budynki
przenośne, Baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], Budynki będące nieruchomymi konstrukcjami metalowymi,
Budynki o szkielecie metalowym, Konstrukcje budowlane
z metalu, Markizorolety z metalu, Metalowe instalacje ścian
kurtynowych, Metalowe klatki schodowe do budynków, Metalowe konstrukcje, Metalowe kratownice przestrzenne, Metalowe, modułowe elementy budowlane, Metalowe szyny
okienne, Metalowe, strukturalne ramy budowlane, Modułowe konstrukcje metalowe, Przenośne osłony metalowe, Przenośne struktury metalowe, Ruchome ścianki działowe wykonane z metalu [konstrukcje], Słupy metalowe [elementy konstrukcyjne], Ściany kurtynowe z metalu, Ściany ruchome
wykonane z metalu, Ściany z metalu, Szkielety konstrukcyjne
metalowe, Zadaszenia metalowe [konstrukcje], Aluminiowe
materiały uszczelniające do krycia dachów, Aluminiowe powłoki do fasad, Aluminiowe profile do użytku w urządzeniach do wyświetlania lub informacyjnych, Architektoniczne
produkty metalowe do użytku w budownictwie, Artykuły
metalowe do użytku w budownictwie, Dekoracyjne profile
metalowe, Elementy z wyciskanego aluminium, Fasady metalowe, Kształtowniki metalowe, Listwy metalowe, Listwy
profilowane metalowe dla budownictwa, Materiał do pokrywania dachów z metalu, Materiały konstrukcyjne metalowe,
Materiały metalowe dla budownictwa, Metalowe bloki konstrukcyjne, Metalowe elementy dachowe, Metalowe elementy do fasad budynków, Metalowe elementy fasadowe,
Metalowe elewacje ścienne, Metalowe komponenty do budowy fasad, Metalowe materiały budowlane w postaci arkuszy, Metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, Metalowe materiały zbrojeniowe, Metalowe okładziny do fasad,
Metalowe okładziny elewacyjne, Metalowe okładziny ścian
wewnętrznych, Metalowe panele okładzinowe, Metalowe
panele ścianek działowych, Metalowe, modułowe, przenośne elementy budowlane, Metalowe pokrycia dachów, Metalowe pokrycia ścienne do budownictwa, Metalowe profile
wyciskane, Metalowe płyty pokrywowe, Metalowe, termo-
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izolowane konstrukcje fasadowe o podwójnej izolacji, Mocowania z metali do szkła, Oblicówka aluminiowa, Okładziny
metalowe do użytku w budownictwie, Panele konstrukcyjne
metalowe, Płytki metalowe do użytku w budownictwie, Płyty metalowe na pokrycia ścian, Podpory aluminiowe do paneli, Profile metalowe do celów termoizolacyjnych, Płyty
ścienne okładzinowe z metalu, Rynny aluminiowe, Ścianki
działowe (metalowe), inne niż meble, Sufity podwieszane
z metalu, Termoizolowane profile metalowe, Ukształtowane
części metalowe, Żaluzje metalowe w postaci ukośnych
deszczułek, Metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, Oszklone panele [ramy metalowe] do użytku
w budownictwie, Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony
okienne, Akcesoria metalowe do okien, Aluminiowe ramy
do okien przesuwnych, Drzwi aluminiowe, Drzwi i okna metalowe, Elementy drzwiowe metalowe, Markizy metalowe,
Metalowe drzwi roletowe do celów bezpieczeństwa, Metalowe elementy drzwi, Metalowe fasady okienne, Metalowe
okna dachowe, Metalowe, okienne żaluzje zwijane, Metalowe ościeżnice okienne, Metalowe prowadnice do ram okiennych, Metalowe rolety zewnętrzne do kierowania światła,
Metalowe rolki do okien, Metalowe rygle do zasuw okiennych, Metalowe sznury do żaluzji, Metalowe słupki okienne,
Metalowe uszczelki do drzwi, Metalowe uszczelnienia okienne, Metalowe zasuwnice okienne, Metalowe zasuwy do zamykania drzwi, Metalowe zespoły do szyb podwójnych, Metalowe żaluzje architektoniczne, Metalowe żaluzje przeciwsłoneczne do budynków, Metalowe żaluzjowe zespoły
okienne, Odrzwia metalowe, Okiennice metalowe, Okna
aluminiowe, Okna metalowe, Okna żaluzjowe metalowe,
Ościeżnice metalowe, Oszklone drzwi metalowe, Poziome
rolety weneckie [zewnętrzne], z metalu, Profile z metalu
na drzwi, Prowadnice do drzwi przesuwnych [z metalu], Rolety metalowe, Rolety okienne zewnętrzne metalowe, Rolety
zewnętrzne metalowe, Rygle okienne metalowe, Żaluzje
metalowe do użytku zewnętrznego, Żaluzje zwijane metalowe, Zawiasy metalowe do drzwi, Zawiasy z metalu do okien,
Metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone,
będące półproduktami, Aluminium i jego stopy, Blacha aluminiowa, Dyski aluminiowe, Folia aluminiowa, Folie metalowe, Płyty aluminiowe, 19 Niemetalowe drzwi, bramy, okna
i osłony okienne, Drzwi oszklone, niemetalowe, Drzwi przesuwne, niemetalowe, Drzwi szklane, Drzwi wahadłowe niemetalowe, Drzwi wewnętrzne, niemetalowe, Fasady okien
(niemetalowe), Kolorowe szkło okienne, Modyfikowane szkło
okienne [do budownictwa], Moskitiery (Niemetalowe -)
do okien, Moskitiery (Niemetalowe - ) na drzwi, Niemetalowe
drzwi przezroczyste do budynków, Niemetalowe okna świetlikowe do budynków, Niemetalowe ościeżnice do okien,
Niemetalowe ramy do drzwi oszklonych, Niemetalowe ramy
do okien szklanych, Niemetalowe zespoły okien żaluzjowych, Niemetalowe żaluzje zewnętrzne, Okiennice niemetalowe, Okiennice z tworzyw sztucznych, Okna przesuwne
w płaszczyźnie pionowej, nie z metalu, Okna żaluzjowe niemetalowe, Panele szklane, Poziome rolety weneckie [zewnętrzne], nie z metalu lub tkanin, Ramy okienne z drewna
z powłoką aluminiową, Ramy okienne z tworzyw sztucznych,
Rolety [zewnętrzne] z tworzyw sztucznych, Rolety do użytku
zewnętrznego [niemetalowe i nietekstylne], Rolety zewnętrzne do okien (Niemetalowe - ), Szkło pławione [szkło
płaskie typu float] do celów budowlanych, Szkło termoizolacyjne do użytku w budownictwie, Winylowe drzwi przesuwne, Zewnętrzne drzwi, niemetalowe, Żaluzje antywłamaniowe z materiałów niemetalowych, Żaluzje z poziomych listewek [zewnętrzne] nie z metalu lub tkanin, Konstrukcje wykonane z materiałów niemetalowych, Konstrukcyjne elementy
niemetalowe dla budownictwa, Niemetalowe modułowe
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elementy budowlane, Pawilony wykonane z materiałów niemetalowych, Pergole niemetalowe, Ścianki działowe niemetalowe, Ściany osłonowe z materiałów niemetalowych, Ściany ruchome z materiałów niemetalowych, Wiaty autobusowe [konstrukcje] zrobione z materiałów niemetalowych,
Wiaty do ochrony przed deszczem (Niemetalowe -), Niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Bloki szklane
do budownictwa, Części budowlane (Niemetalowe - ), Deskowanie budowlane niemetalowe, Elementy fasad z materiałów niemetalowych, Elementy konstrukcyjne fasad z materiałów niemetalowych, Elementy konstrukcyjne z tworzyw
sztucznych, Elementy konstrukcyjne ze szkła, Elementy szklane do paneli budowlanych, Elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, Elementy ze szkła do szklenia, Fasady
z materiałów niemetalowych, Laminaty z materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie, Listwy niemetalowe,
Materiały budowlane niemetalowe, Materiały niemetalowe
do celów konstrukcyjnych, Materiały okładzinowe (Niemetalowe -), Niemetalowe elementy konstrukcyjne do użytku
w budownictwie, Niemetalowe przemysłowe elementy konstrukcyjne, Ognioodporne uszczelki w postaci materiałów
budowlanych, Ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, Ogniotrwałe materiały nie z metalu, Okiennice (niemetalowe-) [zewnętrzne], Okrycia niemetalowe dla budownictwa, Okładziny (Niemetalowe -) do fasad, Panele okładzinowe z materiałów niemetalowych, Panele okładzinowe
ze szkła, Płytki szklane, Płytki szklane do użytku w budownictwie, Płytki z tworzyw sztucznych, Płyty ścienne niemetalowe, Płytki ścienne z tworzyw sztucznych, Płyty sufitowe,
nie z metalu, Pokrycia ścienne nie z metalu, Profile niemetalowe dla budownictwa, Profile panelowe z materiałów niemetalowych, Ściany wewnętrzne z materiałów niemetalowych, Szklane materiały budowlane, Szklane panele ścienne
[niemetalowa konstrukcja], Szklane ściany, Szkło budowlane,
Szkło hartowane do użytku w budownictwie, Szkło odbijające ciepło do budownictwa, Szkło piankowe do celów budowlanych, Szyby barwione [do użytku w budownictwie],
Szyby laminowane [dla budownictwa], Szyby stosowane
w budownictwie, Wielowarstwowe panele z tworzyw
sztucznych do użytku w budownictwie, Żaluzje [zewnętrzne] niemetalowe i nietekstylne, Żaluzje zwijane (Niemetalowe -), Osłony pancerne, niemetalowe, Drewniane ościeżnice
drzwiowe, Drewniane ramy okien, Drewniane rolety zwijane
do użytku zewnętrznego, Drzwi niemetalowe, Drzwi wykonane z drewna do budynków, Drzwi wykonane z plastiku
do budynków, Drzwiowe (Ościeżnice -) niemetalowe, Elementy szklane do okien, Drzwi lustrzane, Niemetalowe osłony okienne, Okna winylowe, Okna witrażowe, Panele szklane
do drzwi, Szklane drzwi do budynków, Szklane drzwi przezroczyste do budynków, Szkło okienne, Szkło okienne
do użytku w budownictwie, Świetliki, nie z metalu, Budynki
niemetalowe przenośne, Ogrodzenia z tworzyw sztucznych,
Okna świetlikowe wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych do użytku w budynkach, 20 Akcesoria do rolet, niemetalowe, Akcesoria do żaluzji, niemetalowe, Osprzęt do oszkleń
okiennych niemetalowy, Osprzęt niemetalowy do drzwi,
Osprzęt niemetalowy do okien, Rolety okienne tekstylne wewnętrzne, Prowadnice niemetalowe do drzwi przesuwnych,
Rolki do okien, niemetalowe, Rygle do ram okiennych, niemetalowe, Blokady do okien z tworzywa sztucznego, Łączniki do okien niemetalowe, Okucia do drzwi [niemetalowe],
Niemetalowe szyny do drzwi przesuwnych, Zaczepy
do drzwi, niemetalowe, 22 Tekstylne żaluzje zewnętrzne, Taśmy i pasy, Niemetalowe taśmy lub złącza mocujące, Pasy
mocujące, inne niż metalowe, Taśmy do żaluzji, Plandeki,
markizy, namioty i niedopasowane pokrycia, Daszki [marki-
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zy], 35 Koncentracja różnych towarów, która umożliwia łatwy
dostęp klientom kupującym w hurtowniach, sklepach lub
innych punktach sprzedaży aluminiowych systemów budowlanych oraz sklepów z materiałami budowlanymi z metalu lub nie z metalu, w tym systemów okienno-drzwiowych,
systemów fasadowych, systemów przeciwpożarowych, żaluzji i bram, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Zapytania biznesowe, Dochodzenia biznesowe, Usługi outsourcingowe, Reklama, Badania marketingowe, Prezentacja towarów w mediach komunikacyjnych dla handlu detalicznego, Reklama on-line w sieci komputerowej, Wynajem przestrzeni reklamowej, Informacje i porady handlowe dla konsumentów, Kompilacja informacji w komputerowych bazach
danych, Systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, Zarządzanie biznesowe na rzecz osób trzecich,
Promocja inwestycji w branży nieruchomości, w tym centrów handlowych, hotelowych i rozrywkowych, Administracja i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, Wyszukiwanie sponsorów dotyczące klubów sportowych, 37 Budowa biur, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa budynków
edukacyjnych, Budowa budynków instytucjonalnych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków na zamówienie, Budowa obiektów publicznych,
Budowa ścian, Budowa ścian działowych we wnętrzach, Budowa ścian osłonowych, Budowanie nieruchomości, Izolacja
ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, Izolowanie budynków, Konstrukcja i naprawa budynków, Konsultacje budowlane, Montaż okładziny zewnętrznych ścian budynku, Nadzór budowlany, Nakładanie powłok na budynki,
Nakładanie powłok ochronnych na budynki, Usługi budowlane, Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków,
Usługi doradcze dotyczące konstrukcji budynków i innych
struktur, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, Wznoszenie budynków
i innych konstrukcji, Wznoszenie centrów handlowych,
Wznoszenie obszarów mieszkalnych, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, Konserwacja i naprawa budynków, Izolacja ścian zewnętrznych, Izolacja termiczna budynków, Izolowanie budynków gotowych, Konserwacja budynków, Konserwacja
i naprawa części i akcesoriów budynków, Nadzór nad remontami budynków, Naprawa budynków, Naprawa fasad, Naprawa i izolacja połączeń okiennych, Naprawa i konserwacja
budynków biurowych, Naprawa i konserwacja budynków
mieszkalnych, Odnawianie i renowacja budynków, Renowacja i naprawa budynków, Specjalistyczne odnawianie budynków, Restauracja budynków, Usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, Usługi doradcze w zakresie remontów
budynków, Usługi w zakresie nakładania powłok ochronnych
na zewnątrz budynków, Usługi w zakresie remontów budynków, Zbrojenie budynków, Usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet, Czyszczenie okien, Instalacja folii okiennych, Instalowanie i naprawa żaluzji, Instalowanie okien, Instalowanie oszklonych konstrukcji budowlanych, Instalowanie podwójnych szyb, Instalowanie ram
okiennych, Izolacja termiczna okien, Konserwacja okien,
Montaż dodatkowej warstwy szkła, Montaż żaluzji i rolet, Naprawa okien, Naprawa rolet okiennych, Wymiana ram okiennych, Wymiana okien, Wstawianie szkła i wstawianie szyb.
(210)
(731)

527298
(220) 2021 04 06
VOSTI ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Lublin
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Nr ZT22/2021

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOSTI

(210) 527354
(220) 2021 04 12
(731) MARTYNOWSKI MICHAŁ MM CREATE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Drewniak
(510), (511) 19 Domy z prefabrykatów z drewna [zestawy
do montażu], 37 Budownictwo, 42 Projektowanie budynków.

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.03, 26.11.09, 26.11.12
(510), (511) 41 Organizowanie konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych o tematyce związanej z edukacją, oświatą, wychowaniem, nauką, ochroną zdrowia, energetyką,
rozwojem energetyki, odnawialnymi źródłami energii, rozwojem odnawialnych źródeł energii, paliwami alternatywnymi, rozwoje paliw alternatywnych, rozwojem gospodarki, ochroną środowiska, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego oraz promocją i organizacją wolontariatu,
Organizowanie seminariów, sympozjów, szkoleń i kursów
z zakresu edukacji, oświaty, wychowania, nauki, ochrony
zdrowia, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz organizacji wolontariatu, Organizowanie seminariów, sympozjów, szkoleń i kursów z zakresu promocji edukacji, oświaty,
wychowania, nauki, ochrony zdrowia, energetyką, rozwojem energetyki, odnawialnymi źródłami energii, rozwojem
odnawialnych źródeł energii, paliwami alternatywnymi,
rozwoje paliw alternatywnych, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji,
ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego oraz organizacji wolontariatu, Publikowanie,
w tym publikacja elektroniczna i on-line książek, periodyków i tekstów związanych z edukacją, oświatą, wychowaniem, nauką, ochroną zdrowia, energetyką, rozwojem
energetyki, odnawialnymi źródłami energii, rozwojem odnawialnych źródeł energii, paliwami alternatywnymi, rozwoje paliw alternatywnych, rozwojem gospodarki, kultury
i sztuki, opieką i pomocą społeczną, sportem i rekreacją,
ochroną środowiska, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego oraz promocją i organizacją wolontariatu,
42 Doradztwo w zakresie energetyki, rozwoju energetyki,
odnawialnych źródeł energii, rozwoju odnawialnych źródeł
energii, paliw alternatywnych, rozwoju paliw alternatywnych, 45 Usługi w zakresie pomocy i doradztwa prawnego
podmiotom prowadzącym działalność związaną z edukacją, oświatą, wychowaniem, nauką, ochroną zdrowia,
energetyką, rozwojem energetyki, odnawialnymi źródłami
energii, rozwojem odnawialnych źródeł energii, paliwami
alternatywnymi, rozwojem paliw alternatywnych, rozwojem gospodarki, kultury i sztuki, opieką i pomocą społeczną, sportem i rekreacją, ochroną środowiska, ochroną dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocją i organizacją wolontariatu.

(210) 527419
(220) 2021 04 08
(731) DZIK ZOFIA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TUNELOWY ROZWÓJ
(510), (511) 41 Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Edukacja w zakresie rozwoju kultury zarządzania firmą w oparciu o zrównoważony rozwój człowieka, Doradztwo zawodowe, Informacja o edukacji, Organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
warsztatów [szkolenie], Organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Radiowe
programy rozrywkowe, Redagowanie tekstów (innych niż
teksty reklamowe).

(210) 527324
(220) 2021 04 06
(731) S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, US
(540) (znak słowny)
(540) RAID. WSZYSCY POTRZEBUJEMY OCHRONY.
(510), (511) 3 Środki chwastobójcze i do niszczenia robactwa, Insektycydy, Środki odstraszające mole, Środki odstraszające owady, Fungicydy, Środki gryzoniobójcze, Spirale
odstraszające komary, 11 Urządzenia do wydawania insektycydów lub środków odstraszających owady, Lampy i lampiony na świece do odstraszania owadów, 21 Pułapki i łapki
na owady.

527422
(220) 2021 04 08
FUNDACJA HUMANITES - SZTUKA WYCHOWANIA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FIND MASTER
(510), (511) 41 Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Edukacja w zakresie rozwoju kultury zarządzania firmą w oparciu o zrównoważony rozwój człowieka, Doradztwo zawodowe, Informacja o edukacji, Organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
warsztatów [szkolenie], Organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Radiowe
programy rozrywkowe, Redagowanie tekstów (innych niż
teksty reklamowe).
(210)
(731)

(210) 527423
(220) 2021 04 08
(731) EDIPRESSE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MODAGO
(510), (511) 9 Publikacje w postaci elektronicznej do pobrania, Publikacje elektroniczne do pobrania w postaci gazet,
magazynów, czasopism, periodyków, poradników, książek,
Publikacje ładowalne w postaci elektronicznej z Internetu,
Programy i oprogramowanie komputerowe, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje mobilne, Programy, oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, Aplikacje, programy, oprogramowanie komputerowe do przesyłania, przetwarzania i edytowania filmów, obrazów, grafiki,
tekstu i dźwięku, Oprogramowanie do prowadzenia sklepu
on-line, Oprogramowanie ułatwiające dokonywanie zakupów, Oprogramowanie blogów, Fotografie cyfrowe do pobrania, Komputerowe bazy danych, Interaktywne bazy danych, elektroniczne katalogi, Oprogramowanie umożliwiające utrzymywanie baz danych, Oprogramowanie umożliwiające przeglądanie i zamieszczanie ogłoszeń oraz informacji
o produktach i usługach konsumenckich, Oprogramowanie
umożliwiające przeglądanie i zamieszczanie recenzji, reko-
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mendacji i rankingów produktów i usług osób trzecich,
25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Bielizna osobista i nocna, Akcesoria na szyję [odzież], 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
Usługi rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych, Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej,
Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Wynajmowanie nośników reklamowych, Publikowanie
tekstów reklamowych, Usługi tworzenia i zarządzania bazami danych, Usługi pozyskiwania i systematyzowania danych
i informacji do komputerowych baz danych, Usługi kompilacji, aktualizacji i utrzymywania danych i informacji w komputerowych bazach danych, Usługi wyszukiwania danych i informacji w komputerowych bazach danych, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane
on-line, Usługi dostarczania informacji handlowych, Usługi
dostarczania informacji handlowych za pośrednictwem
komputerowych baz danych, Katalogowanie informacji o towarach i usługach, Dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, Usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, Usługi pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów handlowych, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych i motywacyjnych dla klientów, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów rabatowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart i kuponów rabatowych, Zarządzanie
programem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom
uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie z rabatów, Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, Usługi w zakresie promocji sprzedaży na rzecz osób
trzecich, Usługi zarządzania sprzedażą, Zarządzanie biznesowe w zakresie interaktywnej strony internetowej dla użytkowników stosujących aplikacje i oprogramowanie do wyszukiwania, przeglądania i oceniania treści internetowych,
w celu zamawiania i nabywania towarów i usług, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów i usług, Zapewnianie
recenzji, rekomendacji i rankingów użytkowników w celach
handlowych lub reklamowych, Informacje na temat rankingu sprzedaży produktów, Obsługa portali internetowych on-line dla sprzedających i kupujących towary i usługi, Usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej i wymiany towarów, w tym
przez Internet: kosmetyków, środków perfumeryjnych i zapachowych, odzieży, obuwia, nakryć głowy, bielizny, strojów
kąpielowych, krawatów, rękawiczek, okularów, artykułów
AGD, urządzeń audio i video, telefonów komórkowych, akcesoriów i sprzętu komputerowego, aparatów fotograficznych,
oświetlenia, sprzętu sportowego, zegarków, biżuterii, mebli,
toreb i portfeli, akcesoriów do odzieży, bielizny stołowej i pościelowej, zasłon, gier i zabawek dla dzieci, Administrowanie
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Doradztwo i informacje na temat obsługi klienta w związku z zakupami dokonywanymi przez Internet, Zarządzania produktami oraz cenami w serwisach internetowych w związku z zakupami dokonywanymi przez Internet, Negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, Pośrednictwo
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego
w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług,
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Zarządzanie administracyjne zamówieniami na zakup w ramach usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Usługi aukcyjne
on-line za pośrednictwem Internetu, Usługi handlowe on-line, w ramach których sprzedający wystawiają produkty
na aukcję a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu,
Usługi w zakresie analizy i porównywania cen, Usługi badania rynku i opinii publicznej, Badania rynku obejmujące sondaże opinii publicznej, Usługi prenumeraty gazet, czasopism
oraz książek osobom trzecim, administrowanie prenumeratą
gazet dla osób trzecich, Organizowanie wystaw, targów
i konkursów w celach reklamowych i handlowych, Usługi
współpracy z blogerami, Usługi zarządzania społecznością
on-line, Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 38 Usługi internetowego
serwisu informacyjnego, Usługi portalu internetowego, Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych, forów,
portali i blogów internetowych, Zapewnianie dostępu
do platform i portali w Internecie, Umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji, zasobów filmowych, książkowych, publikacji, zdjęć, filmów i obrazów za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, Transmisja, udostępnianie i wyświetlanie informacji z komputerowych baz danych, Usługi udostępniania portali internetowych związanych z kulturą, sztuką, rozrywką, modą i stylem,
kreowaniem wizerunku, usługami stylistów, projektowaniem
mody, pokazami mody, zakupami, odzieżą, dodatkami
do odzieży, Komunikacja za pośrednictwem blogów on-line,
Usługi udostępniania internetowego forum dyskusyjnego,
Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych,
Usługi udostępniania komputerowych baz danych i elektronicznych katalogów, Usługi przydzielania dostępu do baz
danych, Zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu
do komputerowych baz danych, Udostępnianie internetowej bazy danych z możliwością wyszukiwania towarów
i usług, Usługi ogłoszeń elektronicznych, Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Usługi w zakresie
przekierowywania do stron internetowych, Usługi elektronicznej transmisji danych i dokumentów, Przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, Przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
Usługi poczty elektronicznej, Wymiana danych elektronicznych, Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 41 Usługi w zakresie edukacji
i nauczania, Usługi edukacyjne związane z modą i stylem,
Usługi edukacyjne związane z kreowaniem wizerunku, Usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, Organizowanie i prowadzenie szkoleń w celach edukacyjnych i kulturalnych, Organizowanie warsztatów szkoleniowych, Doradztwo zawodowe i coaching, Treningi rozwoju osobistego,
Usługi w zakresie organizowania, produkcji, przygotowywania i prowadzenia imprez edukacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych i sportowych, Organizowanie i prowadzenie konkursów, pokazów mody, konferencji, kongresów, wystaw
i targów w celach rozrywkowych, edukacyjnych i dobroczynnych, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji, kongresów, balów i koncertów,
wydarzeń i kampanii społecznych w celach edukacyjnych
i rozrywkowych, Organizowanie i prezentowanie pokazów
rozrywkowych i edukacyjnych dotyczących stylu i mody, Organizowanie i prowadzenie loterii i plebiscytów, Organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania i wręczania
nagród, Przyznawanie nagród w dziedzinie kosmetyki, kosmetologii, urody, mody i stylu, kreowania wizerunku, Usługi
pisania blogów, Publikowanie recenzji, Zapewnianie recenzji,
rekomendacji i rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Usługi filmowania, Produkcja na-
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grań audio i video, Usługi fotograficzne, Fotografika artystyczna, Usługi fotoreportaży, Usługi reporterskie, Usługi informacji o edukacji, imprezach rozrywkowych, sportowych
i kulturalnych, imprezach dobroczynnych, wypoczynku i rekreacji, Usługi związane z rozrywką, Udostępnianie publikacji
on-line ze wskazówkami dotyczącymi mody i stylu, kreowania wizerunku, Usługi konsultacyjne, doradcze i informacyjnie w zakresie wyżej wymienionych usług, 42 Usługi w zakresie projektowania i utrzymywania stron, portali i witryn internetowych dla osób trzecich, Administrowanie stronami internetowymi, Projektowanie, zarządzanie i nadzór forami
dyskusyjnymi on-line, Udostępnianie wyszukiwarek internetowych oraz stron internetowych w celu pozyskiwania informacji, w tym o tematyce społecznej, zdrowotnej, związanych
z psychologią, kosmetologią, kosmetyką, kulturą, sztuką, rozrywką, Udostępnianie wyszukiwarek internetowych oraz
stron internetowych w celu pozyskiwania i dostępu do informacji dotyczących urody, mody i stylu, kreowania wizerunku, projektowania mody i akcesoriów mody, zakupów odzieży i dodatków do odzieży, Udostępnianie miejsc na serwerach, Utrzymywanie baz danych, Usługi projektowania
i opracowywania baz danych, Instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, Hosting komputerowych baz danych, Udostępnianie miejsca w Internecie
na błogi, Usługi kawiarenek internetowych, Hosting serwerów i platform, Hosting stron internetowych, Hosting treści
cyfrowych w Internecie, w tym blogów on-line, Usługi testowania produktów, Testowanie kosmetyków, Usługi w zakresie projektowania mody i akcesoriów mody, Projektowanie
odzieży, obuwia i nakryć głowy, Dostarczanie informacji
na temat usług w zakresie projektowania mody, Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 44 Usługi poradnictwa w zakresie kosmetyki, urody, Udzielanie porad w dziedzinie stylizacji i układania włosów, Usługi doradztwa w zakresie makijażu, Usługi
wizażystów, Udostępnianie informacji o gabinetach kosmetycznych, fryzjerskich, salonach piękności, Usługi doradcze,
konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 45 Usługi doradztwa osobistego w zakresie stylizacji ubioru, Usługi osobistych doradców w zakresie zakupów [personal shopper], Wypożyczanie ubrań, Zindywidualizowane usługi doradztwa w zakresie mody, Informacje
w zakresie mody.
527430
(220) 2021 04 13
DSD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Le journal coco
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Ubrania codzienne.
527431
(220) 2021 04 08
LOVE CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) LOVE CATERING
(510), (511) 39 Dostarczanie żywności przez restauracje, Dostawa żywności, Dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, Usługi w zakresie dostarczania żywności,
41 Prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń fizycznych, Sport
(210)
(731)

Nr ZT22/2021

i fitness, Szkolenia dla personelu w zakresie technologii żywności, Szkolenia w zakresie cateringu, Szkolenia w zakresie
obchodzenia się z jedzeniem, Szkolenia z prezentacji żywności, Szkolenie w zakresie ćwiczeń grupowych, Świadczenie
usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, Udzielanie
informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony Internetowej on-line, Usługi doradcze
w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi edukacyjne
związane z technologią żywności, Usługi klubów zdrowia
[zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi sportowe i w zakresie
fitnessu, Usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], Usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych
[fitness], Zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, 43 Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Dostarczanie
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Imprezy
firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, Katering
obejmujący żywność i napoje dla instytucji, Katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, Katering obejmujący
żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami transportem (catering), Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Świadczenie usług cateringowych obejmujących
żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, Udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności
i napojów, Usługi cateringu zewnętrznego, Usługi doradcze
dotyczące żywności, Usługi doradcze w dziedzinie cateringu
obejmującego żywność i napoje, Usługi doradcze w zakresie
przygotowania żywności, Usługi restauracji sprzedających
posiłki na wynos, Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, Wynajem mebli, bielizny
stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, 44 Doradztwo dietetyczne, Doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Leczenie w zakresie kontroli wagi
ciała, Udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, Udzielanie informacji żywieniowych
w zakresie żywności przeznaczonej do redukcji Masy ciała
do celów medycznych, Udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała, Usługi dietetyków.
527432
(220) 2021 04 08
BRACIA ZIÓŁKOWSCY-PALARNIA KAWY
SPÓŁKA JAWNA, Stromiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRACIA ZIÓŁKOWSCY PALARNIA KAWY
(210)
(731)

Nr ZT22/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 01.15.15, 02.09.14, 05.07.27, 26.01.02, 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 30 Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa słodowa, Kawa mielona, Kawa bezkofeinowa, Kawa rozpuszczalna, Mrożona kawa, Czekoladowa kawa, Kawa liofilizowana,
Kawa nienaturalna, Kawa niepalona, Torebki z kawą, Kapsułki z kawą, Kawa w formie mielonej, Kawa w formie parzonej, Kawa w postaci całych ziaren, Gotowa kawa i napoje
na bazie kawy, Kawa [palona, w proszku, granulowana lub
w napojach], Substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], Przetworzone ziarna, Ziarna
kawy, Mielone ziarna kawy, Palone ziarna kawy, Ziarna kawy
powlekane cukrem, Aromaty kawowe, Czekolada, Ekstrakty
kawowe do użytku jako substytuty kawy, Ekstrakty czekoladowe, Esencje kawowe, Ekstrakty z kawy, Ekstrakty z kawy
do stosowania jako aromaty do napojów, Esencja kawowa,
Ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do artykułów
żywnościowych, Herbata, Gotowe napoje kawowe, Gorąca
czekolada, Herbata czarna, Herbata do zaparzania, Herbata
jaśminowa, Herbata miętowa, Herbata mrożona, Mieszanki
kawowe, Mieszanki kawy i cykorii, Mieszanki kawy i słodu,
Mieszanki kawy słodowej i kawy, Mieszanki kawy słodowej
i kakao, Mieszanki wyciągów z kawy słodowej i kawy, Mate
[herbata], Koncentraty kawy, Nadzienia na bazie kawy, Napoje kawowe, Napoje kakaowe z mlekiem, Napoje sporządzane z kawy, Napoje składające się głównie z kawy, Preparaty do sporządzania napojów [na bazie kawy], Yerba mate,
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów: filtry do herbaty, filtry do kawy nieelektryczne, filtry [dripy] nieelektryczne do parzenia kawy, filtry
do kawy, nie z papieru, stanowiące część nieelektrycznych
zaparzaczy do kawy, młynki do kawy mieszadełka do kawy,
kubki do kawy, filiżanki do kawy, miarki do kawy, dzbanki
do kawy ceramiczne serwisy do kawy, nieelektryczne młynki do kawy, ekspresy do kawy, nieelektryczne ciśnieniowe
ekspresy do kawy, dzbanki do kawy, nieelektryczne, ręczne
młynki do kawy, dzbanki nieelektryczne do parzenia kawy,
nieelektryczne dzbanki do parzenia kawy, serwisy do kawy
z porcelany, ekspresy do zaparzania kawy nieelektryczne,
dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, nieelektryczne
spieniacze mleka do kawy, serwisy do kawy [zastawa stołowa], nieelektryczne zaparzacze do kawy z tłokiem, serwisy
do kawy z metali szlachetnych, dzbanki do kawy nie z metali szlachetnych, serwisy do kawy nie z metali szlachetnych,
dzbanki do kawy z metali szlachetnych, inne niż elektryczne,
dzbanki do kawy nieelektryczne i nie z metali szlachetnych,
zestawy filiżanek do kawy składające się z małych filiżanek
i spodków, kawa, kawa aromatyzowana, kawa słodowa, kawa
mielona, kawa bezkofeinowa, kawa rozpuszczalna, mrożona
kawa, czekoladowa kawa, kawa liofilizowana, kawa nienaturalna, kawa niepalona, torebki z kawą, kapsułki z kawą, kawa
w formie mielonej, kawa w formie parzonej, kawa w postaci całych ziaren, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, kawa
[palona, w proszku, granulowana lub w napojach], substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], przetworzone ziarna, ziarna kawy, mielone ziarna
kawy, palone ziarna kawy, ziarna kawy powlekane cukrem,
aromaty kawowe, czekolada, ekstrakty kawowe do użytku
jako substytuty kawy, ekstrakty czekoladowe, esencje kawowe, ekstrakty z kawy, ekstrakty z kawy do stosowania jako
aromaty do napojów, esencja kawowa, ekstrakty z kawy
do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych,
herbata, gotowe napoje kawowe, gorąca czekolada, herbata
czarna, herbata do zaparzania, herbata jaśminowa, herbata
miętowa, herbata mrożona, mieszanki kawowe, mieszanki
kawy i cykorii, mieszanki kawy i słodu, mieszanki kawy słodowej i kawy, mieszanki kawy słodowej i kakao, mieszanki wyciągów z kawy słodowej i kawy, mate [herbata], koncentraty
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kawy, nadzienia na bazie kawy, napoje kawowe, napoje kakaowe z mlekiem, napoje sporządzane z kawy, napoje składające się głównie z kawy, preparaty do sporządzania napojów
[na bazie kawy], yerba mate.
527453
(220) 2021 04 08
GAMING VENUES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ESPOT
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210)
(731)

527454
(220) 2021 04 09
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) MENERO
(510), (511) 5 Produkty lecznicze, wyroby medyczne zawarte w tej klasie, preparaty farmaceutyczne, Substancje
dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu
ludzi, Preparaty stosowane w zaburzeniach erekcji, Produkty
farmaceutyczne w formie tabletek, produkty farmaceutyczne w formie tabletek powlekanych, suplementy diety.
(210)
(731)

527462
(220) 2021 04 08
MARBA-SPORT MARCIN MOCARSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Miszewko
(540) (znak słowny)
(540) crowell
(510), (511) 9 Okulary pływackie, okulary przeciwsłoneczne,
maski do pływania, zatyczki do uszu do nurkowania, zatyczki
do nosa do nurkowania, rurki do nurkowania, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, buty do nurkowania, sprzęt
do nurkowania, kamizelki ratunkowe, 18 Torby plażowe, parasole plażowe, 20 Łóżka plażowe, zadaszone kosze plażowe
wiklinowe, łóżka plażowe z osłonami przeciwwiatrowymi,
materace dmuchane, poduszki dmuchane, materace piankowe, boje cumownicze, leżaki do opalania, pływające nadmuchiwane materace, pływające nadmuchiwane siedzenia,
meble nadmuchiwane, 22 Parawany [osłony przed wiatrem],
24 Ręczniki plażowe, ręczniki kąpielowe, koce piknikowe,
25 Bikini, czepki kąpielowe, daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], japonki, kąpielówki, kąpielowe kostiumy, kapelusze plażowe, kapelusze słomkowe, kombinezony piankowe,
kostiumy kąpielowe z usztywnianymi miseczkami, koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące przed
promieniowaniem UV, nakrycia głowy, odzież surfingowa,
okrycia głowy z daszkiem, rękawice do nurkowania, sandały
kąpielowe, sandały i buty plażowe, stroje jednoczęściowe,
stroje plażowe, czapki z daszkiem, chusty plażowe, kombinezony do nart wodnych, odzież codzienna, skarpety do sportów wodnych, kaszkiety, chusty pareo, 27 Maty plażowe,
28 Płetwy pływackie, płetwy surfingowe, płetwy do nurkowania, deski do pływania, deski do uprawiania sportów
wodnych, narty wodne, piłki sportowe nadmuchiwane, piłki
do waterpolo, płetwy do desek surfingowych, płetwy do desek windsurfingowych, torby przystosowane do noszenia
sprzętu sportowego, urządzenia pływackie do pływania,
wiązania do nart wodnych, zabawki do użytku w basenach,
zabawki dmuchane, zabawki do piasku, zabawki do wody,
łopatki pływackie, piłki plażowe, dmuchane zabawki do jeżdżenia, rękawki do pływania, rękawiczki pływackie, liny torowe [sprzęt pływacki], nadmuchiwane zabawki do basenu,
(210)
(731)
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nadmuchiwane zabawki do kąpieli, akcesoria nadmuchiwane do basenów, 35 Usługi sklepów detalicznych on-line
obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone
on-line w zakresie artykułów bagażowych, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi w zakresie
zamówień on-line, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem do nurkowania, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Dostarczanie
informacji gospodarczych i handlowych on-line, Kampanie
marketingowe, Marketing telefoniczny, Marketing internetowy, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych,
Organizowanie aukcji, Organizowanie aukcji internetowych,
Organizowanie pokazów handlowych, Reklama i marketing,
Reklama on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych.
527464
(220) 2021 04 09
VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PASTELOWE
(510), (511) 35 Biznesowe zarządzanie inwestycjami budowlanymi, 36 Usługi w zakresie zarządzania i administrowania
nieruchomościami, nadzór inwestorski w zakresie finansów,
usługi wynajmu pomieszczeń biurowych i budynków, usługi
w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, usługi w zakresie zarządzania majątkiem nieruchomym, usługi kupna
i sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, finansowe zarządzanie
inwestycjami, 37 Usługi w zakresie budownictwa, przygotowywanie terenów pod budowę, wznoszenie kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części, usługi w zakresie
nadzoru budowlanego, przebudowy, remonty budynków,
usługi inżynierskie w zakresie budownictwa lądowego, wykonywanie robót wykończeniowych, 39 Wynajmowanie
garaży i miejsc parkingowych, 42 Opracowywanie projektów technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, usługi nadzoru
inspekcji technicznej, usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie projektowania architektonicznego i budowlanego,
44 Projektowanie i urządzanie przestrzeni zielonej wokół budynków biurowych i handlowych, 45 Obsługa prawna inwestycji budowlanych.

Nr ZT22/2021

przebudowy, remonty budynków, usługi inżynierskie
w zakresie budownictwa lądowego, wykonywanie robót
wykończeniowych, 39 Wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, 42 Opracowywanie projektów technicznych,
ekspertyzy inżynieryjne, usługi nadzoru inspekcji technicznej, usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz
biur i pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie projektowania architektonicznego i budowlanego, 44 Projektowanie i urządzanie przestrzeni zielonej wokół budynków
biurowych i handlowych, 45 Obsługa prawna inwestycji
budowlanych.
(210)
(731)
(540)
(540)

527485
(220) 2021 04 13
STRYCHARCZUK EWELINA PAREO & JULIET, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
PJ PAREO & JULIET

(210)
(731)

527466
(220) 2021 04 09
VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SPICHRZOWE
(510), (511) 35 Biznesowe zarządzanie inwestycjami budowlanymi, 36 Usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, nadzór inwestorski w zakresie
finansów, usługi wynajmu pomieszczeń biurowych i budynków, usługi w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, usługi w zakresie zarządzania majątkiem nieruchomym, usługi kupna i sprzedaży nieruchomości, wynajem
mieszkań, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
finansowe zarządzanie inwestycjami, 37 Usługi w zakresie budownictwa, przygotowywanie terenów pod budowę, wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części, usługi w zakresie nadzoru budowlanego,
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 03.07.19, 29.01.02, 29.01.11, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.18
(510), (511) 25 Tuniki.
(210)
(731)
(540)
(540)

527508
(220) 2021 04 14
SZWEDO GRZEGORZ PHU DUODOM, Stalowa Wola
(znak słowno-graficzny)
DUODOM www.duodom.pl

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 Materiały budowlane niemetalowe: okna,
drzwi, stolarka budowlana, Drewno budowlane, Betonowe
elementy budowlane, Budowlane (konstrukcje -) niemetalowe, Elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe,
Zaprawy budowlane, Cement, Wapno, Beton, Cegła, Deski
drewniane, podłogowe, Parkiet, Krokwie dachowe, Rynny
(dachowe -) niemetalowe, Granit, Kamień budowlany, kruszywo, tłuczeń, Płyty cementowe, Płyty brukowe, 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Wycena
nieruchomości, Opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów budynków, budowli, 37 Przygotowywanie terenu pod budowę, Wznoszenie niemetalowych budynków,
budowli lub ich części, budynków mieszkalnych i przemysłowych, Wykonywanie instalacji budowlanych zewnętrznych,
Wykonywanie wykończeniowych robót budowlanych, układanie nawierzchni dróg, placów, Usługi nadzoru budowlanego, Wykonywanie robót prac remontowo-budowlanych,
Wykonawstwo instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych,
cieplnych, elektrycznych, gazowych, klimatyzacji, Tynkowanie, Wykonywanie i instalowanie elementów stolarki budowlanej, malowanie powierzchni, Usługi dekarskie, Murowanie,
Rozbiórka budynków, Montaż rusztowań, Wynajem sprzętu
budowlanego.

Nr ZT22/2021
(210)
(731)
(540)
(540)
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527513
(220) 2021 04 09
SYPNIEWSKI TOMASZ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
MGW TRAINING MOVE WELL. FEEL WELL.

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Obuwie sportowe, nakrycia głowy, odzież w tym
odzież treningowa, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna w tym
sprzedaż on-line suplementów diety, odżywek dla sportowców,
odzieży, obuwia, nakryć głowy, reklama, usługi marketingowe,
usługi lobbingu handlowego, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, organizowanie targów handlowych, promowanie
towarów i usług w formie w formie sponsorowania wydarzeń
sportowych, doradztwo w zakresie strategii komunikacyjnych
public relations, doradztwo w zakresie strategii komunikacyjnych
w reklamie, zapewnienie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym lub
przemysłowym, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, 41 Usługi klubów fitness, organizowanie pokazów fitness,
usługi instruktażu gimnastyki, usługi poprawiania kondycji fizycznej indywidualnie i w klubach zdrowia, usługi w zakresie rozrywki
i rekreacji, organizowanie imprez rozrywkowych i rekreacyjnych,
działalność edukacyjna związana z szeroko pojętą tematyką zdrowego odżywiania - warsztaty, prowadzenie kursów o tematyce
związanej z żywieniem, kursy instruktażowe w zakresie odchudzania, prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów w zakresie
zdrowego odżywiania, organizowanie obozów treningowych
połączonych z warsztatami kulinarnymi, prowadzenie błoga,
dzienników internetowych, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji elektronicznej, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania.
527541
(220) 2021 04 14
FRUFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Balin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Frufi
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne,
40 Przetwarzanie żywności i napojów.

(210)
(731)
(540)
(540)
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527545
(220) 2021 04 14
ROZPĘDOWSKA AGATA, Wągrowiec
(znak słowno-graficzny)
agathaer

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
527552
(220) 2021 04 14
HOLIVERSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Holiverse
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.
(210)
(731)

527554
(220) 2021 04 14
COEMI WIŚNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Chechło Pierwsze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COEMI LINGERIE
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Bielizna, Body [bielizna], Biustonosze, Halki, Gorsety, Komplety koszulek i spodenek, Komplety
sportowe, Opaski na głowę, Sukienki, Topy [odzież], Bluzki,
Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Tuniki, Spodnie dresowe, Bluzy dresowe, Kombinezony, Koszule, Koszule nocne,
Spodnie, Spodenki, Spódnice, Szlafroki, Podomki, Skarpety,
Rajstopy, Pończochy, Szale, Rękawice, Obuwie, Nakrycia głowy, Czapki, Kapelusze, Opaski, Opaski na oczy.
527559
(220) 2021 04 14
GIEŁDA WŁÓKNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e e-włókno

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 09.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i nabywać
w ofercie hurtowej lub wysyłkowej, w składzie fabrycznym,
w witrynie internetowej oraz sprzedaży bezpośredniej dotyczącej włókien, przędz oraz wyrobów z włókien i przędz, Doradztwo biznesowe, Usługi importowo-eksportowe, Organizowanie targów i wystaw, Badanie rynku, Promocyjne usługi
handlowe, Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż
produktów.
527591
(220) 2021 04 13
ETISOFT SMART SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) FrostBot
(510), (511) 7 Roboty przemysłowe, roboty transportujące,
roboty mobilne, wózki mobilne, samojezdne wózki transportowe, platformy jezdne, automatyczne wózki, nawigujące, maszyny, silniki do maszyn, urządzenia do przenoszenia
i transportu, 12 Pojazdy i środki transportu, części i akcesoria
do pojazdów.
(210)
(731)

527592
(220) 2021 04 13
ETISOFT SMART SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) IntraFleet
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane,
urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, 42 Usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi w zakresie technologii
informacyjnych.
(210)
(731)

527661
(220) 2021 04 18
POKRZYWKA MAŁGORZATA GOSPODARSTWO
RYBACKIE KRZYWOSZYN, Osowo Lęborskie
(540) (znak słowny)
(540) Pstrąg Miłkowany
(510), (511) 40 Przetwórstwo ryb.
(210)
(731)

527662
(220) 2021 04 18
NUTRIGATE RÓŻEWSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NutriSky
(210)
(731)

(531) 26.01.06, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Białkowe suplementy diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi,
Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Naturalne suplementy diety do leczenia klaustrofobii,
Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Probiotyki (suplementy), Suplementy
dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety

Nr ZT22/2021

dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suplementy
diety dla ludzi, Suplementy diety dla niemowląt, Suplementy
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety do użytku medycznego,
Suplementy diety składające się z witamin, Suplementy diety
sporządzone głównie z minerałów.
527663
(220) 2021 04 18
NUTRIGATE RÓŻEWSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NUTRIGATE
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.12, 26.03.23, 27.05.05
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi,
Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Mineralne suplementy
diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Białkowe suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Probiotyki
(suplementy), Odżywcze suplementy diety, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety dla niemowląt, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy
diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety i preparaty
dietetyczne, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym,
Suplementy diety składające się z witamin, Suplementy diety
sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Suplementy diety w płynie, Suplementy diety z białkiem sojowym, Suplementy diety zawierające białko, Suplementy diety zawierające kazeinę.
527664
(220) 2021 04 18
IZEN LABS SOSNOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zielona
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FEMME ENDOMETRIUM Naturalna mieszanka
ziołowa suplement diety ORGANIS masa netto: 120 g

(210)
(731)

(531)

26.04.02, 26.04.15, 05.05.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15,
03.13.05
(510), (511) 5 Herbaty ziołowe do celów leczniczych, napary roślinne do celów leczniczych, napary lecznicze, napoje
lecznicze, suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, zioła
lecznicze.

Nr ZT22/2021
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527671
(220) 2021 04 19
CHRZAN-KUMOROWSKA AGNIESZKA HODOWLA
KOTÓW RASOWYCH WHITE&LILAC*PL, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) White&Lilac*PL
(210)
(731)

(531) 03.06.01, 03.01.06, 27.05.01, 27.05.05, 24.17.25
(510), (511) 44 Hodowla zwierząt, Hodowla zwierząt rasowych, Hodowla psów, Hodowle psów, Hodowla kotów, Hodowle kotów, Usługi hodowli kotów.
(210) 527672
(220) 2021 04 14
(731) IGNIBIT SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) IGNIBIT
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Komputerowe programy operacyjne, Nagrane programy komputerowe, Oprogramowanie komputerowe [programy], Programy komputerowe do pobrania, Interaktywne multimedialne programy
komputerowe, Wstępnie nagrane programy komputerowe,
Programy sterujące komputerowe, nagrane, Programy komputerowe do gier, programy komputerowe do zarządzania
projektami, Programy komputerowe do zarządzania sieciami,
Użytkowe programy komputerowe do pobrania, Programy
komputerowe do obsługi pojazdów, Programy komputerowe
do celów edukacji, Programy komputerowe do nagranych
gier, Edukacyjne programy komputerowe dla dzieci, Programy
komputerowe dotyczące spraw finansowych, Programy komputerowe do przetwarzania obrazów, Programy komputerowe do obsługi gier, Programy komputerowe do przetwarzania
danych, Programy do gier wideo [oprogramowanie komputerowe], Programy komputerowe [software] do gier wideo, Programy komputerowe do użycia w telekomunikacji, Komputerowe programy użytkowe do zarządzania plikami, Programy
komputerowe do projektowania interfejsów użytkownika,
Programy komputerowe do korzystania z Internetu i sieci
www, Pogramy komputerowe do odczytu maszynowego,
stosowane do odtwarzania muzyki, Programy komputerowe
umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, Programy komputerowe do zdalnego łączenia
się z komputerami lub sieciami komputerowymi, Programy
i oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów
wykorzystywane w telefonach komórkowych, Programy komputerowe do telewizji interaktywnej i do interaktywnych gier
i/lub kwizów, Pogramy komputerowe do przeszukiwania zawartości komputerów i sieci komputerowych za pomocą zdalnego sterowania, Komputerowe systemy operacyjne, Oprogramowanie sprzętowe, Akceleratory graficzne, Akceleratory
wideo, Aparatura interfejsowa do komputerów, Aplikacje
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, Aplikacje
do pobrania na smartfony, Aplikacje do przepływu pracy, Programy komputerowe przechowywane w formie cyfrowej,
Programy komputerowe dotyczące sieci lokalnych [LAN], Programy komputerowe do umożliwiania i kontroli dostępu, Pro-
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gramy komputerowe stosowane do elektronicznych systemów kasowych, Oprogramowanie komputerowe [programy]
do zarządzania bazami danych, Programy komputerowe
umożliwiające dostęp i korzystanie z Internetu, Programy
komputerowe do użytku w autonomicznym kierowaniu pojazdami, Programy komputerowe do użytku w autonomicznej
kontroli pojazdów, Programy komputerowe do użytku
we wspomaganym kierowaniu pojazdami, Programy komputerowe do użytku w autonomicznej nawigacji pojazdów, Programy komputerowe do przetwarzania plików z muzyką cyfrową, Programy komputerowe do gier wideo i gier komputerowych, Programy komputerowe do edytowania obrazów,
dźwięku i wideo, Programy komputerowe do zapewniania
widoku 360 stopni dookoła pojazdu, Sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej, Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, Oprogramowanie gier, Dyski gier komputerowych,
Oprogramowanie gier elektronicznych, Ładowalne programy
gier komputerowych, Programy do gier do automatów do gier
wideo, Sprzęt komputerowy do gier komputerowych i gier
hazardowych, Programy interaktywnych gier wideo, Nagrane
oprogramowanie gier komputerowych, Nagrane programy
gier komputerowych, Oprogramowanie gier komputerowych
rozrywkowych, Programy do interaktywnych gier multimedialnych, Oprogramowanie do gier do użytku z konsolami
do gier wideo, Programy interaktywnych multimedialnych
gier komputerowych, Aplikacje komputerowe do pobrania,
Aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami
komputerowymi do noszenia na sobie, Aplikacje mobilne
do zamawiania taksówek, Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Firmware (oprogramowanie wbudowane w urządzenie) i oprogramowanie do papierosów elektronicznych,
Freeware [oprogramowanie darmowe], Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Interaktywne oprogramowanie
komputerowe umożliwiające wymianę informacji, Interaktywne oprogramowanie komputerowe zapewniające informacje
co do nawigacji i podróży, Interaktywne oprogramowanie
multimedialne do rozgrywania gier, interaktywne programy
gier komputerowych, Interfejsy komputerowe, Kartridże
[oprogramowanie] do użytku z komputerami, Karty magnetyczne stanowiące oprogramowanie komputerowe, Kodowane karty dostępu do oprogramowania komputerowego,
Oprogramowanie dekoderów, Oprogramowanie czytników
kart, Oprogramowanie bioinformatyczne, Oprogramowanie
adaptacyjne, Narzędzia do opracowywania oprogramowania
komputerowego, Mobilne aplikacje, Komputery do zarządzania urządzeniami sterującymi do samolotów, Komputerowe
wygaszacze ekranu, do pobrania, Komputerowe oprogramowanie użytkowe do urządzeń komputerowych do noszenia
na sobie, Komputerowe oprogramowanie użytkowe do kompresji danych, Komputerowe oprogramowanie użytkowe
do telefonów komórkowych, Komputerowe oprogramowanie
użytkowe, Komputerowe oprogramowanie narzędziowe
[do wykonywania komputerowych prac konserwacyjnych],
Komputerowe oprogramowanie graficzne, Komputerowe
oprogramowanie do pracy zespołowej [groupware], Komputerowe oprogramowanie antywirusowe, Kompilatory, Kodowane programy, Oprogramowanie do interaktywnej rozrywki,
Oprogramowanie do inżynierii budowy maszyn, Oprogramowanie do inżynierii chemicznej, Oprogramowanie do inżynierii elektrycznej, Oprogramowanie do komponowania muzyki,
Oprogramowanie do komputerów osobistych przeznaczone
dla rozrywki interaktywnej, Oprogramowanie do handlu w ramach globalnej sieci telekomunikacyjnej, Oprogramowanie
do eliminacji hałasu, Oprogramowanie do fotointerpretacji
obrazów satelitarnych, oprogramowanie do edytowania,
Oprogramowanie do budownictwa wodno-lądowego, Oprogramowanie do automatyzacji fabryki, Oprogramowanie dla
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nauczycieli, Oprogramowanie dla nauki, Oprogramowanie dla
studentów, Oprogramowanie do analizy danych biznesowych, Oprogramowanie do analizy mowy, Oprogramowanie
do analizy twarzy, Oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line, Oprogramowanie do aplikacji komputerowych
do gier, Oprogramowanie diagnostyczne i do rozwiązywania
problemów, Oprogramowanie do produkcji, Oprogramowanie do operacyjnego zarządzania przenośnymi kartami magnetycznymi i elektronicznymi, Oprogramowanie do opracowywania stron internetowych, Oprogramowanie do ochrony
prywatności, Oprogramowanie do muzyki, Słuchawki do gier
z wirtualną rzeczywistością, Oprogramowanie rzeczywistości
wirtualnej, Oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej,
Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do edukacji medycznej, Okulary do rzeczywistości wirtualnej, Komputery
i sprzęt komputerowy, Sprzęt peryferyjny do komputerów, Audiowizualne zestawy słuchawkowe do grania w gry wideo,
Oprogramowanie do wirtualnej klasy, 28 Gry elektroniczne,
Edukacyjne gry elektroniczne, Przenośne [podręczne] gry
elektroniczne, Elektroniczne gry planszowe, Przenośne [podręczne] elektroniczne gry wideo, Elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, Gry elektroniczne inne niż te przystosowane
do użytku jedynie z odbiornikami telewizyjnymi, Gry, Urządzenia do gier, Maszyny do gier, Konsole do gier, Myszy do gier
komputerowych, Urządzenia do gier komputerowych, Kontrolery do konsoli gier, 41 Usługi w zakresie gier w rzeczywistości
wirtualnej świadczone on-line z sieci komputerowej, Usługi
gier, organizowanie gier, Usługi gier on-line, Usługi w zakresie
gier wojennych, Udostępnianie interaktywnych gier komputerowych on-line, Wypożyczanie maszyn do gier wideo, Udostępnianie gier komputerowych on-line, 42 Projektowanie
i opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej,
Projektowanie i opracowywania oprogramowania do gier
komputerowych oraz oprogramowania do wirtualnej rzeczywistości, Aktualizacja oprogramowania komputerowego
na rzecz osób trzecich, Aktualizacja oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, Aktualizowanie
stron internetowych, Udostępnianie wirtualnych systemów
komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, Udostępnianie wirtualnych środowisk komputerowych poprzez chmury
obliczeniowe, Opracowywanie programów do symulacji eksperymentów lub serii eksperymentów w wirtualnym laboratorium optycznym, Projektowanie gier, Opracowywanie oprogramowania gier komputerowych, Programowanie komputerowe w zakresie gier wideo i gier komputerowych, Projektowanie oprogramowania do gier wideo, Opracowywanie oprogramowania do gier wideo.
(210)
(731)
(540)
(540)

527673
(220) 2021 04 14
IGNIBIT SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
IGNIBIT

(531)

Nr ZT22/2021

26.04.01, 26.04.05, 26.04.07, 26.04.12, 26.04.18, 26.11.01,
26.11.12, 26.03.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Komputerowe programy operacyjne, Nagrane programy komputerowe, Oprogramowanie komputerowe [programy], Programy komputerowe do pobrania, Interaktywne multimedialne programy
komputerowe, Wstępnie nagrane programy komputerowe,
Programy sterujące komputerowe, nagrane, Programy komputerowe do gier, programy komputerowe do zarządzania
projektami, Programy komputerowe do zarządzania sieciami, Użytkowe programy komputerowe do pobrania, Programy komputerowe do obsługi pojazdów, Programy komputerowe do celów edukacji, Programy komputerowe do nagranych gier, Edukacyjne programy komputerowe dla dzieci,
Programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, Programy komputerowe do przetwarzania obrazów, Programy
komputerowe do obsługi gier, Programy komputerowe
do przetwarzania danych, Programy do gier wideo [oprogramowanie komputerowe], Programy komputerowe [software] do gier wideo, Programy komputerowe do użycia w telekomunikacji, Komputerowe programy użytkowe do zarządzania plikami, Programy komputerowe do projektowania
interfejsów użytkownika, Programy komputerowe do korzystania z Internetu i sieci www, Pogramy komputerowe
do odczytu maszynowego, stosowane do odtwarzania muzyki, Programy komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, Programy komputerowe do zdalnego łączenia się z komputerami lub sieciami komputerowymi, Programy i oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów wykorzystywane w telefonach komórkowych, Programy komputerowe do telewizji
interaktywnej i do interaktywnych gier i/lub kwizów, Pogramy komputerowe do przeszukiwania zawartości komputerów i sieci komputerowych za pomocą zdalnego sterowania,
Komputerowe systemy operacyjne, Oprogramowanie sprzętowe, Akceleratory graficzne, Akceleratory wideo, Aparatura
interfejsowa do komputerów, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, Aplikacje do pobrania
na smartfony, Aplikacje do przepływu pracy, Programy komputerowe przechowywane w formie cyfrowej, Programy
komputerowe dotyczące sieci lokalnych [LAN], Programy
komputerowe do umożliwiania i kontroli dostępu, Programy
komputerowe stosowane do elektronicznych systemów kasowych, Oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, Programy komputerowe umożliwiające dostęp i korzystanie z Internetu, Programy komputerowe do użytku w autonomicznym kierowaniu pojazdami,
Programy komputerowe do użytku w autonomicznej kontroli pojazdów, Programy komputerowe do użytku we wspomaganym kierowaniu pojazdami, Programy komputerowe
do użytku w autonomicznej nawigacji pojazdów, Programy
komputerowe do przetwarzania plików z muzyką cyfrową,
Programy komputerowe do gier wideo i gier komputerowych, Programy komputerowe do edytowania obrazów,
dźwięku i wideo, Programy komputerowe do zapewniania
widoku 360 stopni dookoła pojazdu, Sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej, Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, Oprogramowanie gier, Dyski gier komputerowych,
Oprogramowanie gier elektronicznych, Ładowalne programy gier komputerowych, Programy do gier do automatów
do gier wideo, Sprzęt komputerowy do gier komputerowych
i gier hazardowych, Programy interaktywnych gier wideo,
Nagrane oprogramowanie gier komputerowych, Nagrane
programy gier komputerowych, Oprogramowanie gier komputerowych rozrywkowych, Programy do interaktywnych
gier multimedialnych, Oprogramowanie do gier do użytku
z konsolami do gier wideo, Programy interaktywnych multi-
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medialnych gier komputerowych, Aplikacje komputerowe
do pobrania, Aplikacje mobilne do pobrania do użytku
z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, Aplikacje mobilne do zamawiania taksówek, Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Firmware (oprogramowanie
wbudowane w urządzenie) i oprogramowanie do papierosów elektronicznych, Freeware [oprogramowanie darmowe],
Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Interaktywne
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, Interaktywne oprogramowanie komputerowe zapewniające informacje co do nawigacji i podróży, Interaktywne oprogramowanie multimedialne do rozgrywania gier,
interaktywne programy gier komputerowych, Interfejsy
komputerowe, Kartridże [oprogramowanie] do użytku
z komputerami, Karty magnetyczne stanowiące oprogramowanie komputerowe, Kodowane karty dostępu do oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie dekoderów,
Oprogramowanie czytników kart, Oprogramowanie bioinformatyczne, Oprogramowanie adaptacyjne, Narzędzia
do opracowywania oprogramowania komputerowego, Mobilne aplikacje, Komputery do zarządzania urządzeniami sterującymi do samolotów, Komputerowe wygaszacze ekranu,
do pobrania, Komputerowe oprogramowanie użytkowe
do urządzeń komputerowych do noszenia na sobie, Komputerowe oprogramowanie użytkowe do kompresji danych,
Komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, Komputerowe oprogramowanie użytkowe,
Komputerowe oprogramowanie narzędziowe [do wykonywania komputerowych prac konserwacyjnych], Komputerowe oprogramowanie graficzne, Komputerowe oprogramowanie do pracy zespołowej [groupware], Komputerowe
oprogramowanie antywirusowe, Kompilatory, Kodowane
programy, Oprogramowanie do interaktywnej rozrywki,
Oprogramowanie do inżynierii budowy maszyn, Oprogramowanie do inżynierii chemicznej, Oprogramowanie do inżynierii elektrycznej, Oprogramowanie do komponowania
muzyki, Oprogramowanie do komputerów osobistych przeznaczone dla rozrywki interaktywnej, Oprogramowanie
do handlu w ramach globalnej sieci telekomunikacyjnej,
Oprogramowanie do eliminacji hałasu, Oprogramowanie
do fotointerpretacji obrazów satelitarnych, oprogramowanie
do edytowania, Oprogramowanie do budownictwa wodno-lądowego, Oprogramowanie do automatyzacji fabryki,
Oprogramowanie dla nauczycieli, Oprogramowanie dla nauki, Oprogramowanie dla studentów, Oprogramowanie
do analizy danych biznesowych, Oprogramowanie do analizy mowy, Oprogramowanie do analizy twarzy, Oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line, Oprogramowanie
do aplikacji komputerowych do gier, Oprogramowanie diagnostyczne i do rozwiązywania problemów, Oprogramowanie do produkcji, Oprogramowanie do operacyjnego zarządzania przenośnymi kartami magnetycznymi i elektronicznymi, Oprogramowanie do opracowywania stron internetowych, Oprogramowanie do ochrony prywatności, Oprogramowanie do muzyki, Słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością, Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, Oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do edukacji medycznej, Okulary do rzeczywistości wirtualnej, Komputery i sprzęt komputerowy, Sprzęt peryferyjny do komputerów, Audiowizualne
zestawy słuchawkowe do grania w gry wideo, Oprogramowanie do wirtualnej klasy, 28 Gry elektroniczne, Edukacyjne
gry elektroniczne, Przenośne [podręczne] gry elektroniczne, Elektroniczne gry planszowe, Przenośne [podręczne]
elektroniczne gry wideo, Elektroniczne gry edukacyjne dla
dzieci, Gry elektroniczne inne niż te przystosowane do użytku jedynie z odbiornikami telewizyjnymi, Gry, Urządzenia
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do gier, Maszyny do gier, Konsole do gier, Myszy do gier komputerowych, Urządzenia do gier komputerowych, Kontrolery
do konsoli gier, 41 Usługi w zakresie gier w rzeczywistości
wirtualnej świadczone on-line z sieci komputerowej, Usługi
gier, organizowanie gier, Usługi gier on-line, Usługi w zakresie gier wojennych, Udostępnianie interaktywnych gier komputerowych on-line, Wypożyczanie maszyn do gier wideo,
Udostępnianie gier komputerowych on-line, 42 Projektowanie i opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, Projektowanie i opracowywania oprogramowania
do gier komputerowych oraz oprogramowania do wirtualnej rzeczywistości, Aktualizacja oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, Aktualizacja oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, Aktualizowanie stron internetowych, Udostępnianie wirtualnych
systemów komputerowych poprzez chmury obliczeniowe,
Udostępnianie wirtualnych środowisk komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, Opracowywanie programów
do symulacji eksperymentów lub serii eksperymentów
w wirtualnym laboratorium optycznym, Projektowanie gier,
Opracowywanie oprogramowania gier komputerowych,
Programowanie komputerowe w zakresie gier wideo i gier
komputerowych, Projektowanie oprogramowania do gier
wideo, Opracowywanie oprogramowania do gier wideo.
(210)
(731)
(540)
(540)

527680
(220) 2021 04 14
STANISZEWSKI WALDEMAR OMEGA, Izabelin
(znak słowno-graficzny)
the Kong JAKOŚĆ PREMIUM

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Papier higieniczny, Ręczniki papierowe,
Chusteczki higieniczne.
527683
(220) 2021 04 14
CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) (znak słowny)
(540) CASTOMAT
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery służące do sortowania, przechowywania i wydawania paczek
i przesyłek, 9 Urządzenia automatyczne i ich części służące
do sortowania i wydawania paczek i przesyłek, urządzenia
i programy komputerowe do obsługi elektronicznych systemów powiadamiania za pośrednictwem SMS lub Internetu,
39 Usługi w zakresie transportu, pakowania, przechowywania i dostarczania przesyłek i paczek, usługi kurierskie, dostarczanie przesyłek, dostarczanie towarów zamówionych przez
Internet, dostarczanie informacji o składowaniu towarów
oraz o transporcie towarów.
(210)
(731)

(210) 527691
(220) 2021 04 15
(731) TARASENKO IHOR, Skwyra, UA
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Grona ŁAZANECZKI

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, Gofry, Wafle, Pierożki
na bazie mąki, Herbatniki, Wyroby cukiernicze do dekoracji
świątecznych choinek, Krakersy, Wyroby cukiernicze na bazie
migdałów, Ptifurki [ciasteczka], Ciasteczka, Chrupiące ciastka
z kremem (Profiterole), Herbatniki słodowe, Słodycze, Herbatniki petit-beurre, Tarty (z owocami), Ciasta, Słodycze owocowe, Ciastka.
(210)
(731)
(540)
(540)

527696
(220) 2021 04 15
BENTKOWSKI MARCIN MARBEN, Bydgoszcz
(znak słowno-graficzny)
Cortez

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.09.02, 24.09.11, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 35 Usługi w zakresie informacji handlowej, Usługi w zakresie informacji handlowych dostarczanych poprzez
dostęp do komputerowych baz danych, Usługi w zakresie
analizy cen, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Administracja biznesowa w zakresie
transportu i dostaw, Administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, Administrowanie dotyczące
marketingu, Administrowanie sprawami przedsiębiorstwa,
Administrowanie w zakresie oceny przedsiębiorstw, Doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, Doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące
rekrutacji personelu, Planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej, Nadzór nad zarządzaniem działalnością
gospodarczą, Monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób
trzecich, Doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, Doradztwo w zarządzaniu przemysłowym,
w tym analizy kosztów i zysków, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla firm handlowych
i przemysłowych, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach
franchisingu, Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, Pomoc przy
prowadzeniu franszyz, Gromadzenie informacji związanych
z reklamą, Kampanie marketingowe, Informacja marketingowa, Marketing imprez i wydarzeń, Pośrednictwo w zakresie
reklamy, Planowanie strategii marketingowych, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego,
Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu,
Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, Ogłoszenia drobne, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Promocja
sprzedaży, Usługi handlu detalicznego związane z napojami
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alkoholowymi, Zaopatrzenie osób trzecich w napoje alkoholowe [zakup towarów dla innych przedsiębiorców], Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi
(z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej w związku
z piwem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Kawiarnia, Kafeterie [bufety], Lodziarnie, Oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, Pizzerie, Przygotowywanie posiłków i napojów, Snack-bary, Serwowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi barów
kawowych, Usługi kawiarni, Usługi herbaciarni, Usługi kateringowe, Usługi restauracji fast-food, Winiarnie, Zapewnianie
żywności i napojów w restauracjach.
527697
(220) 2021 04 15
KUROWSKI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra
(540) (znak słowny)
(540) GERMANIA MINT
(510), (511) 6 Metalowe pudełka do przechowywania, Statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, Sztabki metali
nieszlachetnych, Obrobione metale nieszlachetne, 14 Monety do kolekcjonowania, Zestawy monet do celów kolekcjonerskich, Medaliony wykonane z metali nieszlachetnych,
Sztabki złota, Medale, Medale powlekane metalami szlachetnymi, Medale wykonane z metali szlachetnych, Medaliony,
Monety, Żetony miedziane, Sztabki metali szlachetnych,
16 Albumy kolekcjonerskie, Blistry, Albumy na monety, Pudełka z papieru lub kartonu, Opakowania z tworzyw sztucznych, 40 Odlewnictwo metali, Usługi produkcji i wykańczania metali, Usługi w zakresie obróbki metalu, Odzyskiwanie
metali szlachetnych, Galwanizowanie metali, Rafinacja metali, Wykańczanie metali, Tłoczenie metali, Tłoczenie metalu,
Wytapianie metali, Recykling metali, Kucie metali, Powlekanie metalu, Obróbka metali, Odlewanie metali, Obróbka metalu [tłoczenie], Obróbka metalu [kucie], Platerowanie i laminowanie metali.
(210)
(731)

(210) 527698
(220) 2021 04 19
(731) IMAGE POWER SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.11.13, 29.01.12
(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
on-line, Udostępnianie gier komputerowych on-line, Udostępnianie gier za pośrednictwem systemów komputero-
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wych, 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)

527719
(220) 2021 04 13
JACKIEWICZ DARIUSZ OPTIMAL, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
czystoscihigiena.pl

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Prowadzenie sprzedaży sklepowej, bezpośredniej oraz poprzez strony internetowe, detalicznej i hurtowej w zakresie: antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, preparaty antystatyczne do celów
domowych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia, preparaty do czyszczenia rur
odpływowych, inne detergenty niż używane w procesach
produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty do użytku osobistego (wyroby perfumeryjne), mydła
dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, preparaty do usuwania farb, środki (pasty) do konserwacji skóry, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, preparaty do mycia, mydła, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, oleje czyszczące, olejki
toaletowe, preparaty do czyszczenia tapet papierowych,
odświeżacze powietrza, wosk do podłogi, wosk do parkietów, pasty do podłogi i mebli, preparaty do zmywania pasty
do podłóg, kamień do polerowania, preparaty do polerowania, środki do polerowania, ściereczki, woski do polerowania,
środki do nadawania połysku, popiół wulkaniczny do czyszczenia, powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, preparaty do usuwania rdzy, środki do wygładzania
stosowane w pralnictwie, wybielacze stosowane w pralnictwie, preparaty do prania, preparaty do prania chemicznego,
preparaty do przetykania rur odpływowych, saszetki zapachowe do bielizny, soda krystaliczna do czyszczenia, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szmatki do czyszczenia, wózki hotelowe, płyny do spryskiwaczy do szyb, szampony, preparaty do szorowania podłóg, ściereczki do czyszczenia nasączone detergentami, środki do szorowania, środki
do zmiękczania tkanin, produkty toaletowe, waciki (przybory
toaletowe), wosk do skór, środki do wybłyszczania stosowane w pralnictwie, wywabiacze plam, środki do zmiękczania tkanin, buteleczki, butelki, otwieracze do butelek,
narzędzia do czyszczenia ręcznego, dozowniki metalowe
do papierowych ręczników, wózki do mycia podłóg, płyny
do zmywarek, płyny do mycia naczyń, środki dezynfekcyjne,
preparaty do zabezpieczania podłóg, zmywarki do naczyń,
dozowniki do mydła, dozowniki do papieru toaletowego,
uchwyty toaletowe na gąbki, gąbki do celów domowych,
gąbki toaletowe, grzebienie, łapki na insekty, łyżki do butów,
ircha do czyszczenia, kosmetyczki na przybory toaletowe,
kosmetyczki na przybory toaletowe mocowane na stałe,
przybory kosmetyczne, kosze do użytku domowego, kosze na odpadki, kosze na śmieci, kubki, kubki z papieru lub
tworzyw sztucznych, kubły na śmieci, przybory kuchenne,
pojemniki do kuchni, miotełki do usuwania kurzu z mebli,
ściereczki do wycierania mebli, miotły, mopy, łapki, pułapki
lub packi na muchy, mydelniczki, naczynia na mydło, szczotki do mycia naczyń, nici dentystyczne, szczotki do obuwia,
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rękawice ochronne, talerze z papieru, uchwyty na papier
toaletowy, szczoteczki do zębów, szczoteczki do paznokci, pędzle do golenia, ścierki do mycia podłóg, rękawice
do polerowania, urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania do celów domowych, materiały do polerowana,
nabłyszczania, z wyjątkiem preparatów, kamieni, papieru,
przepychaczki do czyszczenia odpływu, rękawice do prac
domowych, serwetniki, spryskiwacze, szczotki, szczotki
do czyszczenia pojemników, szczotki do misek klozetowych,
szczotki do szorowania, szczotki z piór do wycierania kurzu,
zmywaki metalowe do szorowania, ściereczki do wycierania
kurzu, ścierki do mycia podłóg, talerze jednorazowego użytku, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, przybory toaletowe, waciki czyszczące, wiadra, wieszaki na ręczniki
(pręty i koła), wykałaczki, pojemniki na wykałaczki, zmywaki
ścierne do celów kuchennych, stalowe wiórki do czyszczenia, pasty do skór zwierzęcych, płyny do pielęgnacji włosów,
kremy do polerowania, szufelki lub urządzenia do zbierania
okruszyn ze stołu, podkładki sedesowe, dozowniki do podkładek sedesowych, dozowniki na czyściwa przemysłowe,
odplamiacze, maszyny szorująco-zbierające, polerki, zamiatarki, parownice, myjki ciśnieniowe, systemy dozujące, pasty
do mycia rąk, dozowniki do past, ściągaczki do okien, ściągaczki do podłóg, środki odkamieniające, środki do myjni
samochodowych, środki do basenów, środki czyszczące,
piorące, detergenty, preparaty kosmetyczne, proszki piorące,
lotony, spryskiwacze szyb, ręczniki papierowe, nawilżacze,
taśmy antypoślizgowe, wycieraczki, chusteczki papierowe,
higieniczne, papier toaletowy, serwetki papierowe gastronomiczne, dozowniki do ręczników papierowych, pojemniki
na środki czyszczące, ściereczki, gąbki, pady, czyściwa przemysłowe, narzędzia do czyszczenia, odkurzacze, szorowarki, mydelniczki, rozpylacze zapachów, suszarki do rąk, maty
podłogowe, preparaty do krystalizacji, worki na śmieci, worki
sanitarne, worki na odpady higieniczne, 37 Usługi w zakresie:
sprzątania, montowania wyposażenia sanitarnego i konsultacje w zakresie serwisu higieny dotyczące sprzątania i utrzymywania czystości, czyszczenia budynków od wewnątrz,
czyszczenia budynków od zewnątrz, czyszczenia i naprawy
kotłów, czyszczenia okien, czyszczenia pojazdów, dezynfekcji, prania, prania na sucho, wypożyczania maszyn do czyszczenia, wykonywanie instrukcji stosowania środków czystości (plany higieny), 39 Usługi dostarczania środków czystości,
zaopatrzenia, 41 Prowadzenie szkoleń dotyczących działalności gospodarczej, organizowanie i prowadzenie pracowni
specjalistycznych, publikowanie tekstów.
(210)
(731)
(540)
(540)

527730
(220) 2021 04 19
PRĘDKI SEBASTIAN, Chorzów
(znak słowno-graficzny)
C citrono

(531) 29.01.02, 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 35 Usługi w zakresie informacji handlowej, agencji importowo-eksportowych, organizowanie wystaw i pokazów towarów w celach handlowych i reklamowych, usługi
reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, hurtowej i internetowej towarów:
aparatura elektryczna, kable i przewody elektryczne, osprzęt
do kabli i przewodów elektrycznych, systemy prowadzenia
kabli i przewodów, oprawy oświetleniowe i źródła światła,
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osprzęt instalacyjny i siłowy, rozdzielnie elektryczne, odkurzacze centralne, słupy oświetleniowe, systemy instalacji odgromowej, elektryczne urządzenia grzewcze, alarmy, kontrola dostępu, systemy kamer i rejestratorów obrazu, maszyny
i urządzenia sterowane elektrycznie, elektryczne urządzenia
gospodarstwa domowego i do stosowania w rolnictwie,
sprzęt radiowo-telewizyjny, urządzenia do wentylacji, panele
słoneczne do stosowania w ogrzewaniu i do wytwarzania
energii elektrycznej, pompy ciepła, elektryczne stacje ładowania pojazdów, metalowe narzędzia ręczne, elektronarzędzia, odzież robocza.
527731
(220) 2021 04 19
NORDIC LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NL NORDIC LINE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.19
(510), (511) 20 Meble, Meble łączone, Meble domowe, Meble łazienkowe, Meble skórzane, Meble sypialne, Meble tapicerowane, Elementy naroży na meble [nakładki ochronne],
nie z metalu, Meble wielofunkcyjne, Toaletki [meble], Meble
drewniane, Meble wypoczynkowe, Meble do salonu, Meble
do przechowywania, Meble do wnętrz, Lustra [meble].
527736
(220) 2021 04 19
WARPOL.INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WPI WarPol.Info

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.03.23, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Badania biznesowe, Doradztwo biznesowe,
Analizy biznesowe rynków, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Strategiczna analiza biznesowa, Usługi informacji
biznesowej, Sporządzanie raportów biznesowych, Opracowywanie statystyk biznesowych, Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne,
Pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, Usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego,
Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do terminali do płatności elektronicznych, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do terminali do płatności elektronicznych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do kas i kas
fiskalnych, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do kas
i kas fiskalnych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do przyrządów do pomiaru wagi, Usługi handlu hurtowego
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w odniesieniu do przyrządów do pomiaru wagi, 42 Poradnictwo informatyczne, Usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, Zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych [EDP], Doradztwo w dziedzinie automatyzacji biura
i miejsca pracy, Projektowanie systemów informatycznych,
Konwersja kodów informatycznych dla osób trzecich, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne],
Usługi doradztwa informatycznego, Dostarczanie raportów
z zakresu informatyki, Usługi konsultacyjne w zakresie informatyki, Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, Usługi konsultacyjne ekspertów w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych, Zarządzanie usługami w zakresie
technologii informacyjnych [ITSM], Usługi IT w celu ochrony
danych, Projektowanie systemów magazynowania danych,
Projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania
danych, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron
internetowych, Planowanie, projektowanie i rozwój stron
internetowych on-line na rzecz osób trzecich, Udzielanie
informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, Projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania
danych, Projektowanie baz danych, Usługi projektowania
oprogramowania komputerowego, Projektowanie oprogramowania sterowników, Projektowanie pakietów oprogramowania na zamówienie, Doradztwo naukowe, Doradztwo,
konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Doradztwo technologiczne, Doradztwo eksperckie
dotyczące technologii, Doradztwo techniczne w dziedzinie
telekomunikacji, Doradztwo techniczne związane z projektowaniem, Doradztwo w dziedzinie kontroli jakości, Doradztwo w zakresie zapewniania jakości.
(210)
(731)
(540)
(540)

527737
(220) 2021 04 16
MASIER MARCIN INTERCOM, Kraków
(znak słowno-graficzny)
lombard 4u

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.07.01, 26.05.17, 26.05.18
(510), (511) 35 Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży
dla osób trzecich, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Usługi w zakresie kupna, Pozyskiwanie umów
na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, Pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż
produktów, Usługi reklamowe w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi prowadzenia sklepu detalicznego, oferowanie
do sprzedaży w ramach sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej w zakresie biżuterii, artykułów jubilerskich, ozdób jubilerskich, wyrobów jubilerskich
z metali i kamieni szlachetnych, sztucznej biżuterii, broszek,
bransolet, naszyjników, kolczyków, obrączek, zegarków, akcesoriów do zegarków, kamieni szlachetnych, monet, złota
dewizowego, telefonów, urządzeń elektronicznych i akcesoriów do urządzeń elektronicznych, 36 Udzielanie pożyczek
finansowych pod zastaw, Pożyczanie pod zastaw, Pożyczki
pieniężne, wycena biżuterii, Usługi kantorów, kupno i sprzedaż walut, Usługi wymiany walut, rynek dewizowy, Transak-
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cje dewizowe, Transakcje w zakresie wartości dewizowych,
Usługi w zakresie przelewów pieniężnych, Usługi w zakresie
przelewów walutowych, Przelewy funduszy, Usługi przelewu
waluty wirtualnej, Wymiana i przelew środków pieniężnych,
Usługi w zakresie krajowych przelewów pieniędzy, Usługi
w zakresie przelewów pieniędzy elektronicznych, Przelew
funduszy za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, Usługi przelewów pieniężnych przy użyciu kart
elektronicznych, Wycena diamentów, kamieni szlachetnych
i metali szlachetnych, Usługi maklerów kupna i sprzedaży
szlachetnych kruszców, Wycena kamieni szlachetnych i półszlachetnych, Udzielanie informacji związanych z wyceną kamieni szlachetnych, Wymiana towarów, Wymiana finansowa,
37 Naprawa wyrobów jubilerskich, Konserwacja i naprawa
zegarków, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją zegarów i zegarków, Naprawa urządzeń elektronicznych, Serwis urządzeń elektronicznych, Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

527738
(220) 2021 04 16
MASIER MARCIN INTERCOM, Kraków
(znak słowno-graficzny)
TELEFON 4U SKUP I SPRZEDAŻ

29.01.14, 27.05.01, 27.07.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.17,
26.04.18
(510), (511) 35 Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży
dla osób trzecich, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Usługi w zakresie kupna, Pozyskiwanie umów
na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, Pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż
produktów, Usługi reklamowe w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi prowadzenia sklepu detalicznego, oferowanie
do sprzedaży w ramach sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej w zakresie biżuterii, artykułów jubilerskich, ozdób jubilerskich, wyrobów jubilerskich
z metali i kamieni szlachetnych, sztucznej biżuterii, broszek,
bransolet, naszyjników, kolczyków, obrączek, zegarków, akcesoriów do zegarków, kamieni szlachetnych, monet, złota
dewizowego, telefonów, urządzeń elektronicznych i akcesoriów do urządzeń elektronicznych.

69

(540) BROWAR POGÓRZA

(531) 27.05.01, 26.11.08
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo i produkty
piwowarskie, Piwo pełne jasne, Piwo pszeniczne, Piwo rzemieślnicze, Piwo słodowe, Piwo jasne typu ale, Piwo o smaku
kawy, Piwo typu koźlak, Piwo typu saison.
(210) 527804
(220) 2021 04 21
(731) KOWSZYN-SUMARA JOWITA, Tresna
(540) (znak słowny)
(540) REBEL24
(510), (511) 38 Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, Transmisja wiadomości za pośrednictwem mediów
elektronicznych, Przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości na adresy internetowe [przesyłanie wiadomości internetowych], Usługi przesyłania wiadomości on-line, Elektroniczna transmisja wiadomości, Elektroniczne przekazywanie
wiadomości, Przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, Usługi w zakresie przesyłania wiadomości
wideo, Wspomagana komputerowo transmisja wiadomości,
danych i obrazów, Transmisja filmów wideo, Emisja filmów
za pośrednictwem Internetu, Radiowe usługi informacyjne.

(531)

527746
(220) 2021 04 20
KLIMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) BLAST
(510), (511) 11 Urządzenia, aparatura i instalacje klimatyzacyjne, osuszające, grzewcze oraz wentylacyjne oraz części
do nich, Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Urządzenia, aparatura i instalacje do odzyskiwania ciepła
i ich części.
(210)
(731)

527796
(220) 2021 04 21
DZIMIRA SŁAWOMIR VLOOKUP SOLUTIONS,
Przedmieście Dubieckie
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

527808
(220) 2021 04 21
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Skrzypocare multi
(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 do celów leczniczych, Dietetyczne środki
spożywcze do celów leczniczych, Substancje dietetyczne
do celów leczniczych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, Produkty biobójcze,
Produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do celów medycznych lub
weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych
lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, Plastry, Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały opatrunkowe, Środki sanitarne
do celów medycznych, Środki odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone dla nauk me(210)
(731)
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dycznych, 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 leczniczych, Strzykawki do celów medycznych, Aparaty i narzędzia
weterynaryjne, Wyżej wskazane towary nie są przeznaczone
do dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej.
527809
(220) 2021 04 21
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Neurydynium
(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 do celów leczniczych, Dietetyczne środki
spożywcze do celów leczniczych, Substancje dietetyczne
do celów leczniczych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, Produkty biobójcze,
Produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do celów medycznych lub
weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych
lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, Plastry, Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały opatrunkowe, Środki sanitarne
do celów medycznych, Środki odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
Środki dezynfekcyjne, Wyżej wskazane towary nie są przeznaczone do dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej, 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 leczniczych, Strzykawki do celów medycznych, Aparaty i narzędzia
weterynaryjne, Wyżej wskazane towary nie są przeznaczone
do dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej.
(210)
(731)

527811
(220) 2021 04 21
NEVERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) polski chłód

(531) 01.17.11, 01.17.13, 01.17.25, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Urządzenia i instalacje chłodnicze, Urządzenia
chłodnicze do wystawiania żywności, Urządzenia chłodnicze
do użytku komercyjnego, Urządzenia chłodnicze w postaci
ławek, Urządzenia grzewcze lub chłodnicze do wydawania
gorących i zimnych napojów, Urządzenia klimatyzacyjne,
Centralne urządzenia klimatyzacyjne, Urządzenia klimatyzacyjne do użytku handlowego, Urządzenia klimatyzacyjne
do celów przemysłowych Instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], Połączone urządzenia grzewcze
i klimatyzacyjne, Miejscowo uruchamiane urządzenia klimatyzacyjne [do celów przemysłowych], Urządzenia wentylacyjne, Urządzenia wentylacyjne zasilane energią słoneczną, Urządzenia grzewcze, Przenośne urządzenia grzewcze,
Przemysłowe urządzenia grzewcze, Urządzenia grzewcze
do pomieszczeń, Urządzenia i instalacje grzewcze, Połączone urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, Urządzenia grzewcze zasilane energią słoneczną, Elektryczne promiennikowe
urządzenia grzewcze, 37 Usługi instalacyjne i naprawcze,
Usługi instalacyjne czyszczenie, naprawy i konserwacja.
(210) 527823
(220) 2021 04 19
(731) GIBAS TOMASZ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) kogifi
(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, 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 oprogramo-
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wania, 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, 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
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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 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 prze-znaczonych
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
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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 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
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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 oprogramowania 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,
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Prowadzenie wy-cen 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 on-line nie do pobrania do zarządzania bazami danych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego on-line nie do pobrania
do sieci i serwerów komputerowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania on-line 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 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
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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.
527834
(220) 2021 04 20
GARDEN E-COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reda
(540) (znak słowny)
(540) frosk.pl
(510), (511) 35 Prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej.
(210)
(731)

527836
(220) 2021 04 20
GARDEN E-COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reda
(540) (znak słowny)
(540) naturlo.pl
(510), (511) 35 Prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej.
(210)
(731)

527838
(220) 2021 04 20
GARDEN E-COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reda
(540) (znak słowny)
(540) azallo.pl
(510), (511) 35 Prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej.
(210)
(731)

527882
(220) 2021 04 20
EMC INSTYTUT MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EMC SZPITALE EMC Instytut Medyczny SA

(210)
(731)

(531) 03.07.17, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 36 Prowadzenie agencji pośrednictwa handlu
nieruchomościami, zarządzanie, administrowanie, wycena,
wynajem, kupno, sprzedaż nieruchomości, administrowanie
ubezpieczeniami medycznymi i planami opieki zdrowotnej, 41 Organizowanie i prowadzenie kursów, konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, szkoleń oraz zjazdów
w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowego stylu życia, nauczanie, prowadzenie klubów zdrowia, organizowanie
imprez sportowych i rekreacyjnych, usługi w zakresie publikowania tekstów medycznych, 42 Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i ochrony
zdrowia, 43 Usługi związane z podawaniem potraw i napojów, catering, usługi w zakresie prowadzenia barów, restauracji i hoteli, usługi w zakresie domów opieki dla ludzi w podeszłym wieku, 44 Usługi medyczne, higieniczne, fizykoterapia,
gabinety odnowy biologicznej, prowadzenie szpitali, lecznic,
klinik, hospicjów, sanatoriów.
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(210) 527894
(220) 2021 04 20
(731) BOREK AGNIESZKA, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) KONOPIANKA
(510), (511) 5 Zioła lecznicze, Syropy do użytku farmaceutycznego, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Preparaty
terapeutyczne do kąpieli, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Preparaty fitoterapeutyczne do celów
medycznych, Odżywcze suplementy diety, Płyny do celów
farmaceutycznych, Olejki lecznicze, Odświeżacze do ubrań
i tkanin, Odżywcze suplementy diety, Mydła antybakteryjne,
Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, Nalewki do celów medycznych, Napary lecznicze, Napoje stosowane w lecznictwie,
Maści do celów farmaceutycznych, Maści do leczenia oparzeń
słonecznych, 32 Aperitify bezalkoholowe, Barley Wine [piwo],
Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa,
Wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, Cydr bezalkoholowy,
Drinki na bazie piwa, Esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych, Koktajle
bezalkoholowe, Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe],
Lemoniada, Moszcz, Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie
miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców,
Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje energetyzujące, Proszek do wytwarzania napojów gazowanych, Napoje izotoniczne, Napoje
na bazie owoców lub warzyw, Napoje na bazie ryżu inne niż
substytuty mleka, Napoje na bazie soi, inne niż substytuty
mleka, Napoje serwatkowe, Napoje sportowe wzbogacane
proteinami, Napój imbirowy, Orszada, Bezalkoholowe napoje z soków owocowych, Owocowe nektary, bezalkoholowe,
Pastylki do napojów gazowanych, Piwo, Piwo słodowe, Sok
pomidorowy[napój], Napoje bezalkoholowe z Sarsaparilli,
Shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], Soki, Soki
warzywne [napoje], Sorbety [napoje], Syrop do lemoniady, Syropy do napojów, Winogrona (Moszcz -), niesfermentowany,
Woda [napoje], Woda gazowana, Woda gazowana [Preparaty
do produkcji wody gazowanej], Woda litowa, Woda mineralna
[napoje], Woda selcerska, Woda sodowa, Woda stołowa.
(210)
(731)
(540)
(540)

527898
(220) 2021 04 20
KĘDZIA GABRIELA ART MASTERS, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
EE EXACT

527903
(220) 2021 04 19
APARTAMENTY GALICJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl
(540) (znak słowny)
(540) Apartamenty Galicja
(510), (511) 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi
obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Zakwaterowanie
na pobyt czasowy, Usługi w zakresie obozów turystycznych [zakwaterowanie], Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Zakwaterowanie tymczasowe świadczone przez rancza dla turystów, Dostarczanie
obiektów i sprzętu na wystawy handlowe [zakwaterowanie], Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, Zapewnianie zaplecza mieszkalnego w ramach opieki społecznej
[tymczasowe zakwaterowanie], Świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli, Usługi w zakresie
rezerwacji pokojów hotelowych, Rezerwacja pokojów
hotelowych dla podróżnych, Usługi w zakresie wynajmu
pokojów, Rezerwowanie pokojów dla podróżnych, Usługi
rezerwacji pokojów, Udostępnianie miejsc noclegowych
w hotelach, Wynajmowanie pokoi, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Tymczasowy wynajem pokoi,
Rezerwacja zakwaterowania, Rezerwacja pokoi, Usługi
w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi informacji,
doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego.
(210)
(731)

(210) 527927
(220) 2021 04 22
(731) ZAMARSKI MICHAŁ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) ICIDE
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania na smartfony, Mobilne
aplikacje, Aplikacje do pobrania, Aplikacje komputerowe
do pobrania, 28 Urządzenia do gier, Kontrolery do konsoli
gier, Kontrolery do gier komputerowych, 35 Usługi handlu
detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
Remontowanie budynków, Usługi w zakresie remontów budynków, Nakładanie wylewki posadzkowej, Budowa ścian,
Tynkowanie, Usługi tynkowania, Malowanie, Układanie płytek podłogowych, Montaż drzwi, Instalacja mebli, Instalowanie mebli na wymiar, Instalowanie, konserwacja i naprawa
sieci wodno-kanalizacyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalacja urządzeń elektrycznych, Instalacja urządzeń
sanitarnych, Usługi brukarskie, Brukarstwo i kafelkowanie, Naprawa dachów, Konserwacja dachów, Naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji, Spawanie konstrukcji stalowych
do celów budowlanych, Wynajem narzędzi budowlanych,
40 Obróbka metali, 42 Tworzenie stron internetowych, Programowanie komputerów.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 Artykuły odzieżowe, Bluzki koszulki, Codzienne ubrania, Płaszcze, Garnitury, Odzież sportowa, Odzież
imitująca skóry, Sukienki, Dżinsy (odzież), Buty, Torebki, Paski,
Kombinacje (odzież).

Nr ZT22/2021

527930
(220) 2021 04 22
GÓRSKI KAROL, Grębocin
(znak słowno-graficzny)
ergodom Budujemy Tobie przyszłość

Nr ZT22/2021
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(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 36 Finansowanie projektów deweloperskich,
Usługi finansowe dotyczące nieruchomości, Dostarczanie
nieruchomości na rzecz osób trzecich.
(210)
(731)
(540)
(540)

527933
(220) 2021 04 22
TULEDA MARIUSZ, Górsk
(znak słowno-graficzny)
PROFESS
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(531)

29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.15, 03.13.01,
03.13.24
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe, Kursy
szkoleniowe, Usługi szkolenia zawodowego, Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, Usługi edukacyjne w postaci szkół
kosmetycznych.
527947
(220) 2021 04 23
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Yogi
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 24.15.13, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 28 Artykuły myśliwskie i wędkarskie, Przynęty
wędkarskie, Zanęty wędkarskie.
(210) 527934
(220) 2021 04 22
(731) SAWKA BARTŁOMIEJ MIJUBA SUSHI, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) Mijuba
(510), (511) 30 Sushi, 43 Usługi restauracji sprzedających
sushi.
(210) 527936
(220) 2021 04 22
(731) WYSŁUGOCKA ANGELIKA, Dobra
(540) (znak słowny)
(540) Karma bOOmerang
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt.
527939
(220) 2021 04 23
ZHEJIANG ZOJE SEWING TECHNOLOGY CO., LTD.,
Yuhuan, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZOJE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 7 Maszyny do szycia, Maszyny do zszywania,
Prasownice, Krosna, Obicia do zgrzeblarek [części maszyn],
Silniki napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Maszyny
dziewiarskie, Maszyny do cerowania, Maszyny do oplatania,
Maszyny dla włókiennictwa, Napędy pedałowe do maszyn
do szycia, Sortownice, Maszyny farbiarskie, Maszyny do obróbki skóry, Maszyny do cienkiego wycinania skóry, Krajarki
[maszyny], Maszyny do obrębiania, Obrotowe prasy parowe
do tkanin, przenośne.
527941
(220) 2021 04 23
GORTAT-STANISŁAWSKA ŻANETA BROADWAY
BEAUTY, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) broadway beauty

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.24,
26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 31 Karma dla psów, Karma dla kotów, Żwirek
dla kotów, Puszkowane pożywienie dla psów, Przysmaki dla
psów [jadalne], Karmy w puszce przeznaczone dla psów,
Przysmaki dla kotów [jadalne], Karmy w puszce przeznaczone dla kotów.
(210)
(731)
(540)
(540)

527957
(220) 2021 04 23
CIEPLIŃSKI MARCIN MNM CIEPLIŃSCY, Olsztyn
(znak słowno-graficzny)
NICOLSON

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 02.01.08, 02.01.16, 02.01.23
(510), (511) 25 Spodnie wierzchnie, Krótkie spodnie,
Spodnie dresowe, Spodnie do ćwiczeń fizycznych, Spodnie
do gry w golfa, Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie
i kamizelki, Czapki wełniane, Czapki bejsbolówki, Czapki dziane, Czapki z daszkiem, Czapki i czapeczki sportowe,
Czapki do gry w golfa, Ubrania codzienne, Koszulki do tenisa,
Koszulki z nadrukami, Funkcjonalne koszulki termoaktywne,
Koszulki polo z dzianiny, Koszulki bez rękawów do biegania,
Koszulki do gry w rugby, Bluzy dresowe, Kurtki bluzy, Bluzy
polarowe, Bluzy sportowe z kapturem, Spodnie sztruksowe,
Spodnie dziecięce, Eleganckie spodnie, Spodnie kolarskie.
(210) 527982
(220) 2021 04 23
(731) ZAWADZKI WOJCIECH, Poznań
(540) (znak słowny)
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(540) CADAVER
(510), (511) 9 Płyty kompaktowe z muzyką, Nagrane kasety
magnetofonowe, Nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, Płyty winylowe, Muzyczne nagrania wideo, Nagrane
dyski wideo, Książki audio, Muzyka cyfrowa do pobrania,
Podkładki pod myszy komputerowe, Okulary przeciwsłoneczne, Publikacje elektroniczne, Taśmy magnetyczne,
25 Koszulki z nadrukami, Koszulki bez rękawów, T-shirty
z krótkim rękawem, Bluzy dresowe, Bluzy z kapturem, Krótkie
spodnie, Dżinsy, Spodnie dresowe, Długie kurtki, Kurtki pilotki, Ocieplane kurtki, Kurtki bez rękawów, Kurtki wierzchnie,
Czapki z daszkiem, Czapki dziane, Rękawiczki dziane, Szaliki,
Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, 41 Udostępnianie rozrywki
multimedialnej za pomocą strony internetowej, Publikowanie piosenek, Publikowanie plakatów, Publikowanie słów piosenek w postaci książek, Organizowanie festiwali, Koncerty
muzyczne na żywo, Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Komponowanie muzyki dla osób trzecich, Publikacje
multimedialne.
(210)
(731)
(540)
(540)

527994
(220) 2021 04 23
DYMACZ JAKUB SAUERSAND, Kraków
(znak słowno-graficzny)
Ziarenko

(531)

29.01.07, 29.01.11, 27.03.11, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15,
26.01.18, 26.01.19, 26.01.20, 05.07.27, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.11
(510), (511) 30 Kawa, Kawa w postaci całych ziaren, Kawa
mielona.

(210) 528011
(220) 2021 04 25
(731) WÓJCIK MACIEJ AKARDIA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) elkardia
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(210) 528016
(220) 2021 04 25
(731) WÓJCIK MACIEJ AKARDIA, Lublin
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 29.01.01, 29.01.11, 02.09.01, 26.02.07, 26.02.14
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.

Nr ZT22/2021

528017
(220) 2021 04 25
AUTOGALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Autogala Care by Sweden
(510), (511) 9 Aplikacje mobilne, Oprogramowanie komputerowe do mobilnych aplikacji umożliwiających interakcje
i łączenie pomiędzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi,
Oprogramowanie komputerowe do obsługi pojazdów, Aplikacje komputerowe do sterowania pojazdami, Aplikacje
komputerowe do automatycznej kontroli jazdy do użytku
w samochodach, Urządzenia do automatycznej kontroli jazdy do użytku w samochodach, Aplikacje komputerowe
do urządzeń nawigacyjnych do pojazdów, Urządzenia nawigacyjne do samochodów, 12 Pojazdy i środki transportu, Samochody, Samochody osobowe i części konstrukcyjne
do nich, Samochody dostawcze, Części i akcesoria do pojazdów lądowych, Mechanizmy napędowe, w tym silniki do pojazdów lądowych, Osłony do silników pojazdów lądowych,
Dopalacze do silników pojazdów lądowych, Rozruszniki
do pojazdów lądowych, Wały napędowe do pojazdów lądowych, Amortyzatory [części pojazdów], Hamulce do pojazdów, Sprzęt hamulcowy do pojazdów, Klocki hamulcowe
do pojazdów, Klocki hamulcowe do samochodów, Hamulcowe części do pojazdów, Systemy hamulcowe do pojazdów,
Szczęki hamulcowe do pojazdów, Tarcze hamulcowe, Układy
hamulcowe do pojazdów i części do nich, Zestawy hamulcowe do pojazdów, Zaciski hamulca tarczowego do pojazdów
lądowych, Dźwignie hamulców ręcznych do pojazdów, Cylindry hamulca głównego, Linki hamulców do pojazdów,
Bębny hamulcowe, Cylindry amortyzujące [części do pojazdów], Karoserie do pojazdów, Części karoserii do pojazdów,
Nadwozia pojazdów, Części nadwozia pojazdów, Deski rozdzielcze, Kierownice, Drzwi do pojazdów, Klamki do drzwi
pojazdów lądowych, Sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, Elektroniczne urządzenia
zabezpieczające przed kradzieżą do pojazdów, Elektroniczne urządzenia alarmowe zabezpieczające przed kradzieżą
do pojazdów, Dźwiękowe alarmy cofania do pojazdów, Koła
i opony oraz gąsienicowe układy bieżne do pojazdów, Konsole stanowiące części wnętrz pojazdów, Łączniki hydrauliczne do pojazdów, Metalowe haki holownicze do pojazdów, Mocowania haków holowniczych, Obwody hydrauliczne do pojazdów, Ochronne okładziny do wnęk w tapicerce
w pojazdach, Ochronne osłony termiczne do pojazdów,
Okładziny do pojazdów, Oparcia do siedzeń pojazdów, Osie
pojazdów, Osłony aerodynamiczne do pojazdów, Osłony
boczne do pojazdów, Osłony ochronne do pojazdów
[ukształtowane], Osłony na otwory głośników w pojazdach,
Podwozia pojazdów, Półki przystosowane do użytku w pojazdach, Przednie lub tylne szyby do pojazdów, Przeguby
homokinetyczne [części pojazdów], Przeguby kulowe [części
pojazdów], Przewody paliwowe do pojazdów, Ramiona
do wycieraczek, Resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów,
Siedzenia do pojazdów, Spoilery do pojazdów, Sprężyny
amortyzujące do pojazdów, Stojaki na napoje do pojazdów,
Systemy kontroli stabilności do użytku w pojazdach, Szyby
do pojazdów, Turbiny do pojazdów lądowych, Tuleje do pojazdów, Zawieszenia do pojazdów, Zderzaki do pojazdów,
Zębatki kierownicze do pojazdów, Wycieraczki przednich
świateł, Bieżniki opon, Dętki [do opon samochodowych],
Kołpaki, Koła zębate tarczowe stanowiące części pojazdów
lądowych, Pompy powietrza do samochodów, Sprzęt naprawczy do opon, Urządzenia do montażu opon, Urządzenia
do pompowania opon, Blokady kierownicy, Pasy bezpieczeństwa do pojazdów, Poduszki powietrzne do pojazdów,
Uchwyty do regulacji pasów bezpieczeństwa, Bagażniki
(210)
(731)

Nr ZT22/2021
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do pojazdów, Pokrywy bagażników samochodowych, Pojemniki przystosowane do użytku w bagażnikach pojazdów,
Błotniki, Dachy przesuwane do pojazdów, Elektryczne szyberdachy do pojazdów, Części wykończenia wnętrza samochodów, Sprzęgła do pojazdów lądowych, Elementy sprzęgła i przekładni maszynowych do pojazdów lądowych, Mechanizmy sprzęgła do samochodów, Tarcze sprzęgła do pojazdów lądowych, Dźwignie do sprzęgieł do pojazdów lądowych, Dźwignie zmiany biegów do samochodów, Skrzynie
biegów do pojazdów lądowych, Gałki dźwigni zmiany biegów do pojazdów lądowych, Mechanizmy zmiany biegów
do pojazdów lądowych, Osłony górne skrzyni biegów
do pojazdów lądowych, Elektryczne urządzenia zmiany biegów do silników pojazdów lądowych, Misy olejowe stanowiące części skrzyń biegów pojazdów lądowych, Fotele samochodowe, Przenośne foteliki dziecięce do samochodów,
Poduszki przystosowane do użytku w pojazdach, Dopasowane pokrowce na pojazdy, Ochronne pokrowce do pojazdów [dopasowane], Pokrowce na siedzenia pojazdów, Pokrowce na zagłówki do pojazdów, Kierunkowskazy do pojazdów, Klamki do drzwi samochodowych, Łańcuchy do samochodów, Łożyska kół do pojazdów lądowych, Lusterka boczne do pojazdów, Lusterka wsteczne, Maski do pojazdów,
Mechanizmy przekładniowe do pojazdów lądowych, Nadwozia samochodowe, Osie [części pojazdów lądowych], Panele ozdobne do nadwozi pojazdów, Podłokietniki do pojazdów, Przeguby uniwersalne do pojazdów lądowych, Przekładnie do pojazdów lądowych, Ramki do tablic rejestracyjnych, Szyberdachy do samochodów, Wycieraczki do przednich szyb, Zawieszenia kół, Zderzaki samochodowe, Zbiorniki paliwowe do pojazdów lądowych, Zbiorniki utrzymujące
poziom płynów w układach hamulcowych do pojazdów,
Elektryczne napędy do pojazdów, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line w zakresie następujących towarów:
aplikacje mobilne, oprogramowanie komputerowe do mobilnych aplikacji umożliwiających interakcje i łączenie pomiędzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi, oprogramowanie
komputerowe do obsługi pojazdów, aplikacje komputerowe
do sterowania pojazdami, aplikacje komputerowe do automatycznej kontroli jazdy do użytku w samochodach, urządzenia do automatycznej kontroli jazdy do użytku w samochodach, aplikacje komputerowe do urządzeń nawigacyjnych do pojazdów, urządzenia nawigacyjne do samochodów, pojazdy i środki transportu, samochody, samochody
osobowe i części konstrukcyjne do nich, samochody dostawcze, części i akcesoria do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe, w tym silniki do pojazdów lądowych, osłony
do silników pojazdów lądowych, dopalacze do silników pojazdów lądowych, rozruszniki do pojazdów lądowych, wały
napędowe do pojazdów lądowych, amortyzatory [części pojazdów], hamulce do pojazdów, sprzęt hamulcowy do pojazdów, klocki hamulcowe do pojazdów, klocki hamulcowe
do samochodów, hamulcowe części do pojazdów, systemy
hamulcowe do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów,
tarcze hamulcowe, układy hamulcowe do pojazdów i części
do nich, zestawy hamulcowe do pojazdów, zaciski hamulca
tarczowego do pojazdów, dźwignie hamulców ręcznych
do pojazdów, cylindry hamulca głównego, linki hamulców
do pojazdów, bębny hamulcowe, cylindry amortyzujące
[części do pojazdów], karoserie do pojazdów, części karoserii
do pojazdów, nadwozia pojazdów, części nadwozia pojazdów, deski rozdzielcze, kierownice, drzwi do pojazdów, klamki do drzwi pojazdów lądowych, sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej świadczone on-line w zakresie następujących to-
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warów: elektroniczne urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą do pojazdów, elektroniczne urządzenia alarmowe zabezpieczające przed kradzieżą do pojazdów, dźwiękowe
alarmy cofania do pojazdów, koła i opony oraz gąsienicowe
układy bieżne do pojazdów, konsole stanowiące części
wnętrz pojazdów, łączniki hydrauliczne do pojazdów, metalowe haki holownicze do pojazdów, mocowania haków holowniczych, obwody hydrauliczne do pojazdów, ochronne
okładziny do wnęk w tapicerce w pojazdach, ochronne osłony termiczne do pojazdów, okładziny do pojazdów, oparcia
do siedzeń pojazdów, osie pojazdów, osłony aerodynamiczne do pojazdów, osłony boczne do pojazdów, osłony
ochronne do pojazdów [ukształtowane], osłony na otwory
głośników w pojazdach, podwozia pojazdów, półki przystosowane do użytku w pojazdach, przednie lub tylne szyby
do pojazdów, przeguby homokinetyczne [części pojazdów],
przeguby kulowe [części pojazdów], przewody paliwowe
do pojazdów, ramiona do wycieraczek, resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, siedzenia do pojazdów, spoilery do pojazdów, sprężyny amortyzujące do pojazdów, stojaki na napoje do pojazdów, systemy kontroli stabilności do użytku
w pojazdach, szyby do pojazdów, turbiny do pojazdów lądowych, tuleje do pojazdów, zawieszenia do pojazdów, zderzaki do pojazdów, zębatki kierownicze do pojazdów, wycieraczki przednich świateł, bieżniki opon, dętki [do opon samochodowych], kołpaki, koła zębate tarczowe stanowiące
części pojazdów lądowych, pompy powietrza do samochodów, sprzęt naprawczy do opon, urządzenia do montażu
opon, urządzenia do pompowania opon, blokady kierownicy, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, poduszki powietrzne
do pojazdów, uchwyty do regulacji pasów bezpieczeństwa,
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line w zakresie następujących towarów: bagażniki do pojazdów, pokrywy bagażników samochodowych, pojemniki przystosowane
do użytku w bagażnikach pojazdów, błotniki, dachy przesuwane do pojazdów, elektryczne szyberdachy do pojazdów,
części wykończenia wnętrza samochodów, sprzęgła do pojazdów lądowych, elementy sprzęgła i przekładni maszynowych do pojazdów lądowych, mechanizmy sprzęgła do samochodów, tarcze sprzęgła do pojazdów lądowych, dźwignie do sprzęgieł do pojazdów lądowych, dźwignie zmiany
biegów do samochodów, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, gałki dźwigni zmiany biegów do pojazdów lądowych, mechanizmy zmiany biegów do pojazdów lądowych,
osłony górne skrzyni biegów do pojazdów lądowych, elektryczne urządzenia zmiany biegów do silników pojazdów lądowych, misy olejowe stanowiące części skrzyń biegów pojazdów lądowych, fotele samochodowe, przenośne foteliki
dziecięce do samochodów, poduszki przystosowane
do użytku w pojazdach, dopasowane pokrowce na pojazdy,
ochronne pokrowce do pojazdów [dopasowane], pokrowce
na siedzenia pojazdów, pokrowce na zagłówki do pojazdów,
kierunkowskazy do pojazdów, klamki do drzwi samochodowych, łańcuchy do samochodów, łożyska kół do pojazdów
lądowych, lusterka boczne do pojazdów, lusterka wsteczne,
maski do pojazdów, mechanizmy przekładniowe do pojazdów lądowych, nadwozia samochodowe, osie [części pojazdów lądowych], panele ozdobne do nadwozi pojazdów,
podłokietniki do pojazdów, przeguby uniwersalne do pojazdów lądowych, przekładnie do pojazdów lądowych, ramki
do tablic rejestracyjnych, szyberdachy do samochodów, wycieraczki do przednich szyb, zawieszenia kół, zderzaki samochodowe, zbiorniki paliwowe do pojazdów lądowych, zbiorniki utrzymujące poziom płynów w układach hamulcowych
do pojazdów, elektryczne napędy do pojazdów, Zarządzanie
flotą pojazdów [dla osób trzecich], 36 Usługi pośrednictwa
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ubezpieczeniowego, Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenia od wypadków samochodowych,
Usługi ubezpieczeniowe związane z awariami mechanicznymi, Usługi gwarancji finansowych w zakresie zwrotu kosztów
poniesionych na skutek wypadku lub awarii pojazdów, Usługi ubezpieczeń gwarancji, Usługi gwarancji w zakresie pojazdów, Usługi gwarancji ubezpieczenia w przypadku awarii
mechanicznej silnika, Usługi gwarantowania ubezpieczeń
od wypadków, Usługi ubezpieczeniowe związane z kradzieżą własności osobistej, Zapewnianie gwarancji na lądowe
pojazdy silnikowe, Zapewnianie gwarancji związanych z używanymi silnikowymi pojazdami lądowymi, Usługi w zakresie
organizacji ubezpieczenia, Usługi doradztwa i pośrednictwa
związane z ubezpieczeniami pojazdów, Usługi doradztwa
i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami od wypadków,
Usługi pośrednictwa w ubezpieczeniach samochodowych,
Usługi pośrednictwa w ubezpieczeniach transportowych,
Usługi pośrednictwa w usługach doradczych w zakresie
ubezpieczeń, Usługi pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń
innych niż na życie, Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, Usługi informacyjne i konsultacyjne w zakresie ubezpieczeń i finansów, Udzielanie informacji dotyczących usług finansowych i ubezpieczeniowych, Udzielanie informacji
związanych z zawieraniem ubezpieczeń innych niż na życie,
Usługi finansowe związane z ubezpieczeniami, Usługi wyceny, uregulowania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, Wyceny dla celów ubezpieczeniowych, Wycena i obsługa roszczeń ubezpieczeniowych, Zawieranie umów
ubezpieczeniowych innych niż na życie, Likwidacja szkód
z tytułu ubezpieczenia innego niż na życie, Usługi udzielania
pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Usługi kredytowe
dotyczące pojazdów mechanicznych, Pośrednictwo w umowach kredytowych, Pośrednictwo w zakresie zakupu na raty,
Doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, Usługi konsultingowe dotyczące udzielania pożyczek, Udostępnianie funduszy na sprzedaż ratalną
i leasing, Usługi finansowania samochodów, Usługi finansowania składek ubezpieczeniowych, Usługi finansowe w zakresie zakupu pojazdów, Usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, Usługi w zakresie finansowania zakupów
na raty (leasing), Finansowanie leasingu pojazdów, Usługi
w zakresie organizowania kredytów, Usługi zarządzania w zakresie transakcji związanych z pożyczkami, Zabezpieczone
pożyczki udzielane w celu sfinansowania depozytu pojazdów silnikowych, Zabezpieczone pożyczki udzielane w celu
sfinansowania postanowień umów ratalnych na pojazdy silnikowe, Wycena używanych samochodów, Udzielanie informacji związanych z wyceną samochodów używanych, Wynajem nieruchomości i powierzchni biurowej, 37 Naprawa
i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników pojazdów mechanicznych i części do nich, Naprawa
i wykańczanie karoserii samochodowej dla osób trzecich,
Konserwacja i naprawa opon, Wulkanizacja opon samochodowych [naprawa], Usługi w zakresie montażu opon, Ustawianie zbieżności [wyrównywanie] opon, Wymiana kół, Wymiana opon, Przegląd pojazdów, Serwis pojazdów, Serwisowanie (przegląd) silników pojazdów, Odnawianie pojazdów,
Czyszczenie i polerowanie pojazdów silnikowych, Mycie pojazdów, Usługi tuningu pojazdów, Nakładanie farb przeciwrdzewnych na pojazdy, Malowanie pojazdów mechanicznych, Odświeżanie lakieru samochodu, Tapicerowanie siedzeń w pojazdach, Usługi stacji obsługi pojazdów, Usługi
stacji naprawy pojazdów, Usługi napraw awarii pojazdów,
Doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, Montaż [instalowanie] części do pojazdów, Instalowanie urządzeń zapobiegających kradzieżom, Usługi informacyjne i doradcze związane z naprawą pojazdów, 39 Usługi transportowe, Usługi
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w zakresie transportu samochodami ciężarowymi, Usługi
w zakresie organizowania transportu, Odbiór, transport i dostawa towarów, Logistyka transportu, Przewożenie i dostarczanie towarów, Transport drogowy, Transport samochodowy, Składowanie i dostarczanie towarów, Transport i składowanie towarów, Usługi dostawcze, Usługi spedycyjne, Dostarczanie pojazdów, Ładowanie i wyładowanie pojazdów,
Przechowywanie pojazdów, Przechowywanie części do pojazdów mechanicznych, Udostępnianie miejsc parkingowych, Udostępnianie obiektów parkingowych, Usługi w zakresie garażowania pojazdów, Wynajem garaży i miejsc parkingowych, Wynajem pojazdów, Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów samochodowych, Organizowanie wynajmu pojazdów, Organizowanie wypożyczania pojazdów,
Udostępnianie pojazdów do wynajmu, Usługi pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdów, Usługi holowania samochodów.
528020
(220) 2021 04 25
AUTOGALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cyber Dealer

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.09, 29.01.12, 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23,
26.11.03, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.12, 26.01.06
(510), (511) 9 Aplikacje mobilne, Oprogramowanie komputerowe do mobilnych aplikacji umożliwiających interakcje i łączenie pomiędzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi, Oprogramowanie komputerowe do obsługi pojazdów, Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, Aplikacje komputerowe do sterowania pojazdami, Aplikacje komputerowe
do automatycznej kontroli jazdy do użytku w samochodach,
Urządzenia do automatycznej kontroli jazdy do użytku w samochodach, Aplikacje komputerowe do urządzeń nawigacyjnych do pojazdów, Urządzenia nawigacyjne do samochodów,
12 Pojazdy i środki transportu, Samochody, Samochody osobowe i części konstrukcyjne do nich, Samochody dostawcze,
Części i akcesoria do pojazdów lądowych, Mechanizmy napędowe, w tym silniki do pojazdów lądowych, Osłony do silników pojazdów lądowych, Dopalacze do silników pojazdów
lądowych, Rozruszniki do pojazdów lądowych, Wały napędowe do pojazdów lądowych, Amortyzatory [części pojazdów],
Hamulce do pojazdów, Sprzęt hamulcowy do pojazdów, Klocki hamulcowe do pojazdów, Klocki hamulcowe do samochodów, Hamulcowe części do pojazdów, Systemy hamulcowe
do pojazdów, Szczęki hamulcowe do pojazdów, Tarcze hamulcowe, Układy hamulcowe do pojazdów i części do nich, Zestawy hamulcowe do pojazdów, Zaciski hamulca tarczowego
do pojazdów lądowych, Dźwignie hamulców ręcznych do pojazdów, Cylindry hamulca głównego, Linki hamulców do pojazdów, Bębny hamulcowe, Cylindry amortyzujące [części
do pojazdów], Karoserie do pojazdów, Części karoserii do pojazdów, Nadwozia pojazdów, Części nadwozia pojazdów, Deski rozdzielcze, Kierownice, Drzwi do pojazdów, Klamki
do drzwi pojazdów lądowych, Sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, Elektroniczne
urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą do pojazdów,
Elektroniczne urządzenia alarmowe zabezpieczające przed
kradzieżą do pojazdów, Dźwiękowe alarmy cofania do pojaz-
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dów, Koła i opony oraz gąsienicowe układy bieżne do pojazdów, Konsole stanowiące części wnętrz pojazdów, Łączniki
hydrauliczne do pojazdów, Metalowe haki holownicze do pojazdów, Mocowania haków holowniczych, Obwody hydrauliczne do pojazdów, Ochronne okładziny do wnęk w tapicerce
w pojazdach, Ochronne osłony termiczne do pojazdów, Okładziny do pojazdów, Oparcia do siedzeń pojazdów, Osie pojazdów, Osłony aerodynamiczne do pojazdów, Osłony boczne
do pojazdów, Osłony ochronne do pojazdów [ukształtowane],
Osłony na otwory głośników w pojazdach, Podwozia pojazdów, Półki przystosowane do użytku w pojazdach, Przednie
lub tylne szyby do pojazdów, Przeguby homokinetyczne [części pojazdów], Przeguby kulowe [części pojazdów], Przewody
paliwowe do pojazdów, Ramiona do wycieraczek, Resory
[sprężyny] zawieszenia pojazdów, Siedzenia do pojazdów,
Spoilery do pojazdów, Sprężyny amortyzujące do pojazdów,
Stojaki na napoje do pojazdów, Systemy kontroli stabilności
do użytku w pojazdach, Szyby do pojazdów, Turbiny do pojazdów lądowych, Tuleje do pojazdów, Zawieszenia do pojazdów, Zderzaki do pojazdów, Zębatki kierownicze do pojazdów, Wycieraczki przednich świateł, Bieżniki opon, Dętki
[do opon samochodowych], Kołpaki, Koła zębate tarczowe
stanowiące części pojazdów lądowych, Pompy powietrza
do samochodów, Sprzęt naprawczy do opon, Urządzenia
do montażu opon, Urządzenia do pompowania opon, Blokady kierownicy, Pasy bezpieczeństwa do pojazdów, Poduszki
powietrzne do pojazdów, Uchwyty do regulacji pasów bezpieczeństwa, Bagażniki do pojazdów, Pokrywy bagażników
samochodowych, Pojemniki przystosowane do użytku w bagażnikach pojazdów, Błotniki, Dachy przesuwane do pojazdów, Elektryczne szyberdachy do pojazdów, Części wykończenia wnętrza samochodów, Sprzęgła do pojazdów lądowych, Elementy sprzęgła i przekładni maszynowych do pojazdów lądowych, Mechanizmy sprzęgła do samochodów, Tarcze sprzęgła do pojazdów lądowych, Dźwignie do sprzęgieł
do pojazdów lądowych, Dźwignie zmiany biegów do samochodów, Skrzynie biegów do pojazdów lądowych, Gałki dźwigni zmiany biegów do pojazdów lądowych, Mechanizmy
zmiany biegów do pojazdów lądowych, Osłony górne skrzyni
biegów do pojazdów lądowych, Elektryczne urządzenia zmiany biegów do silników pojazdów lądowych, Misy olejowe stanowiące części skrzyń biegów pojazdów lądowych, Fotele samochodowe, Przenośne foteliki dziecięce do samochodów,
Poduszki przystosowane do użytku w pojazdach, Dopasowane pokrowce na pojazdy, Ochronne pokrowce do pojazdów
[dopasowane], Pokrowce na siedzenia pojazdów, Pokrowce
na zagłówki do pojazdów, Kierunkowskazy do pojazdów,
Klamki do drzwi samochodowych, Łańcuchy do samochodów, Łożyska kół do pojazdów lądowych, Lusterka boczne
do pojazdów, Lusterka wsteczne, Maski do pojazdów, Mechanizmy przekładniowe do pojazdów lądowych, Nadwozia samochodowe, Osie [części pojazdów lądowych], Panele ozdobne do nadwozi pojazdów, Podłokietniki do pojazdów, Przeguby uniwersalne do pojazdów lądowych, Przekładnie do pojazdów lądowych, Ramki do tablic rejestracyjnych, Szyberdachy
do samochodów, Wycieraczki do przednich szyb, Zawieszenia
kół, Zderzaki samochodowe, Zbiorniki paliwowe do pojazdów
lądowych, Zbiorniki utrzymujące poziom płynów w układach
hamulcowych do pojazdów, Elektryczne napędy do pojazdów, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line w zakresie następujących towarów: aplikacje mobilne, oprogramowanie komputerowe do mobilnych aplikacji umożliwiających interakcje i łączenie pomiędzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi, oprogramowanie komputerowe do obsługi pojazdów,
oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, aplikacje komputerowe do sterowania pojazdami, aplikacje kompu-
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terowe do automatycznej kontroli jazdy do użytku w samochodach, urządzenia do automatycznej kontroli jazdy do użytku w samochodach, aplikacje komputerowe do urządzeń nawigacyjnych do pojazdów, urządzenia nawigacyjne do samochodów, pojazdy i środki transportu, samochody, samochody
osobowe i części konstrukcyjne do nich, samochody dostawcze, części i akcesoria do pojazdów lądowych, mechanizmy
napędowe, w tym silniki do pojazdów lądowych, osłony do silników pojazdów lądowych, dopalacze do silników pojazdów
lądowych, rozruszniki do pojazdów lądowych, wały napędowe do pojazdów lądowych, amortyzatory [części pojazdów],
hamulce do pojazdów, sprzęt hamulcowy do pojazdów, klocki
hamulcowe do pojazdów, klocki hamulcowe do samochodów, hamulcowe części do pojazdów, systemy hamulcowe
do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów, tarcze hamulcowe, układy hamulcowe do pojazdów i części do nich, zestawy hamulcowe do pojazdów, zaciski hamulca tarczowego
do pojazdów, dźwignie hamulców ręcznych do pojazdów,
cylindry hamulca głównego, linki hamulców do pojazdów,
bębny hamulcowe, cylindry amortyzujące [części do pojazdów], karoserie do pojazdów, części karoserii do pojazdów,
nadwozia pojazdów, części nadwozia pojazdów, deski rozdzielcze, kierownice, drzwi do pojazdów, klamki do drzwi pojazdów lądowych, sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe
i bezpieczeństwa do pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line w zakresie następujących towarów: elektroniczne urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą do pojazdów,
elektroniczne urządzenia alarmowe zabezpieczające przed
kradzieżą do pojazdów, dźwiękowe alarmy cofania do pojazdów, koła i opony oraz gąsienicowe układy bieżne do pojazdów, konsole stanowiące części wnętrz pojazdów, łączniki hydrauliczne do pojazdów, metalowe haki holownicze do pojazdów, mocowania haków holowniczych, obwody hydrauliczne
do pojazdów, ochronne okładziny do wnęk w tapicerce w pojazdach, ochronne osłony termiczne do pojazdów, okładziny
do pojazdów, oparcia do siedzeń pojazdów, osie pojazdów,
osłony aerodynamiczne do pojazdów, osłony boczne do pojazdów, osłony ochronne do pojazdów [ukształtowane], osłony na otwory głośników w pojazdach, podwozia pojazdów,
półki przystosowane do użytku w pojazdach, przednie lub
tylne szyby do pojazdów, przeguby homokinetyczne [części
pojazdów], przeguby kulowe [części pojazdów], przewody paliwowe do pojazdów, ramiona do wycieraczek, resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, siedzenia do pojazdów, spoilery
do pojazdów, sprężyny amortyzujące do pojazdów, stojaki
na napoje do pojazdów, systemy kontroli stabilności do użytku w pojazdach, szyby do pojazdów, turbiny do pojazdów lądowych, tuleje do pojazdów, zawieszenia do pojazdów, zderzaki do pojazdów, zębatki kierownicze do pojazdów, wycieraczki przednich świateł, bieżniki opon, dętki [do opon samochodowych], kołpaki, koła zębate tarczowe stanowiące części
pojazdów lądowych, pompy powietrza do samochodów,
sprzęt naprawczy do opon, urządzenia do montażu opon,
urządzenia do pompowania opon, blokady kierownicy, pasy
bezpieczeństwa do pojazdów, poduszki powietrzne do pojazdów, uchwyty do regulacji pasów bezpieczeństwa, Usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line w zakresie następujących towarów: bagażniki do pojazdów, pokrywy bagażników
samochodowych, pojemniki przystosowane do użytku w bagażnikach pojazdów, błotniki, dachy przesuwane do pojazdów, elektryczne szyberdachy do pojazdów, części wykończenia wnętrza samochodów, sprzęgła do pojazdów lądowych,
elementy sprzęgła i przekładni maszynowych do pojazdów
lądowych, mechanizmy sprzęgła do samochodów, tarcze
sprzęgła do pojazdów lądowych, dźwignie do sprzęgieł
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do pojazdów lądowych, dźwignie zmiany biegów do samochodów, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, gałki dźwigni zmiany biegów do pojazdów lądowych, mechanizmy
zmiany biegów do pojazdów lądowych, osłony górne skrzyni
biegów do pojazdów lądowych, elektryczne urządzenia zmiany biegów do silników pojazdów lądowych, misy olejowe stanowiące części skrzyń biegów pojazdów lądowych, fotele samochodowe, przenośne foteliki dziecięce do samochodów,
poduszki przystosowane do użytku w pojazdach, dopasowane pokrowce na pojazdy, ochronne pokrowce do pojazdów
[dopasowane], pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce
na zagłówki do pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów,
klamki do drzwi samochodowych, łańcuchy do samochodów,
łożyska kół do pojazdów lądowych, lusterka boczne do pojazdów, lusterka wsteczne, maski do pojazdów, mechanizmy
przekładniowe do pojazdów lądowych, nadwozia samochodowe, osie [części pojazdów lądowych], panele ozdobne
do nadwozi pojazdów, podłokietniki do pojazdów, przeguby
uniwersalne do pojazdów lądowych, przekładnie do pojazdów lądowych, ramki do tablic rejestracyjnych, szyberdachy
do samochodów, wycieraczki do przednich szyb, zawieszenia
kół, zderzaki samochodowe, zbiorniki paliwowe do pojazdów
lądowych, zbiorniki utrzymujące poziom płynów w układach
hamulcowych do pojazdów, elektryczne napędy do pojazdów, Zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich], Zarządzanie relacjami z klientami, 36 Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych,
Ubezpieczenia od wypadków samochodowych, Usługi ubezpieczeniowe związane z awariami mechanicznymi, Usługi
gwarancji finansowych w zakresie zwrotu kosztów poniesionych na skutek wypadku lub awarii pojazdów, Usługi ubezpieczeń gwarancji, Usługi gwarancji w zakresie pojazdów, Usługi
gwarancji ubezpieczenia w przypadku awarii mechanicznej
silnika, Usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków,
Usługi ubezpieczeniowe związane z kradzieżą własności osobistej, Zapewnianie gwarancji na lądowe pojazdy silnikowe,
Zapewnianie gwarancji związanych z używanymi silnikowymi
pojazdami lądowymi, Usługi w zakresie organizacji ubezpieczenia, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami od wypadków, Usługi pośrednictwa
w ubezpieczeniach samochodowych, Usługi pośrednictwa
w ubezpieczeniach transportowych, Usługi pośrednictwa
w usługach doradczych w zakresie ubezpieczeń, Usługi pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie, Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, Usługi informacyjne
i konsultacyjne w zakresie ubezpieczeń i finansów, Udzielanie
informacji dotyczących usług finansowych i ubezpieczeniowych, Udzielanie informacji związanych z zawieraniem ubezpieczeń innych niż na życie, Usługi finansowe związane
z ubezpieczeniami, Usługi wyceny, uregulowania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, Wyceny dla celów ubezpieczeniowych, Wycena i obsługa roszczeń ubezpieczeniowych,
Zawieranie umów ubezpieczeniowych innych niż na życie, Likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż na życie,
Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe,
Usługi kredytowe dotyczące pojazdów mechanicznych, Pośrednictwo w umowach kredytowych, Pośrednictwo w zakresie zakupu na raty, Doradztwo dotyczące pożyczek i usługi
związane z uzyskiwaniem pożyczek, Usługi konsultingowe
dotyczące udzielania pożyczek, Udostępnianie funduszy
na sprzedaż ratalną i leasing, Usługi finansowania samochodów, Usługi finansowania składek ubezpieczeniowych, Usługi
finansowe w zakresie zakupu pojazdów, Usługi finansowe
w zakresie pożyczek pieniężnych, Usługi w zakresie finansowania zakupów na raty (leasing), Finansowanie leasingu pojazdów, Usługi w zakresie organizowania kredytów, Usługi zarzą-
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dzania w zakresie transakcji związanych z pożyczkami, Zabezpieczone pożyczki udzielane w celu sfinansowania depozytu
pojazdów silnikowych, Zabezpieczone pożyczki udzielane
w celu sfinansowania postanowień umów ratalnych na pojazdy silnikowe, Wycena używanych samochodów, Udzielanie
informacji związanych z wyceną samochodów używanych,
Wynajem nieruchomości i powierzchni biurowej, 37 Naprawa
i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników pojazdów mechanicznych i części do nich, Naprawa i wykańczanie karoserii samochodowej dla osób trzecich, Konserwacja i naprawa opon, Wulkanizacja opon samochodowych
[naprawa], Usługi w zakresie montażu opon, Ustawianie zbieżności [wyrównywanie] opon, Wymiana kół, Wymiana opon,
Przegląd pojazdów, Serwis pojazdów, Serwisowanie (przegląd) silników pojazdów, Odnawianie pojazdów, Czyszczenie
i polerowanie pojazdów silnikowych, Mycie pojazdów, Usługi
tuningu pojazdów, Nakładanie farb przeciwrdzewnych na pojazdy, Malowanie pojazdów mechanicznych, Odświeżanie lakieru samochodu, Tapicerowanie siedzeń w pojazdach, Usługi
stacji obsługi pojazdów, Usługi stacji naprawy pojazdów,
Usługi napraw awarii pojazdów, Doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, Montaż [instalowanie] części do pojazdów,
Instalowanie urządzeń zapobiegających kradzieżom, Usługi
informacyjne i doradcze związane z naprawą pojazdów,
39 Usługi transportowe, Usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi, Usługi w zakresie organizowania
transportu, Odbiór, transport i dostawa towarów, Logistyka
transportu, Przewożenie i dostarczanie towarów, Transport
drogowy, Transport samochodowy, Składowanie i dostarczanie towarów, Transport i składowanie towarów, Usługi dostawcze, Usługi spedycyjne, Dostarczanie pojazdów, Ładowanie i wyładowanie pojazdów, Przechowywanie pojazdów,
Przechowywanie części do pojazdów mechanicznych, Udostępnianie miejsc parkingowych, Udostępnianie obiektów
parkingowych, Usługi w zakresie garażowania pojazdów,
Wynajem garaży i miejsc parkingowych, Wynajem pojazdów, Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów samochodowych, Organizowanie wynajmu pojazdów, Organizowanie wypożyczania pojazdów, Udostępnianie pojazdów
do wynajmu, Usługi pomocy drogowej w przypadku awarii
pojazdów, Usługi holowania samochodów.
528021
(220) 2021 04 25
POLPENTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osielsko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCORIA RESTAURACJA
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 24.17.01, 24.17.02,
26.11.01, 26.11.05, 26.11.13, 29.01.02, 29.01.11
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi barów i restauracji, Restauracje oferujące dania na wynos, Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, Usługi kateringowe.
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528022
(220) 2021 04 26
KARPIŃSKI GRZEGORZ WOOD & PLAY, Gryfino
(znak słowno-graficzny)
Wood & Play

29.01.12, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.09, 26.11.10,
27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 24.17.01, 26.03.23
(510), (511) 19 Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne z drewna i sztucznego drewna, Niemetalowe konstrukcje
i budynki przenośne, Obudowy stanowiące budynki niemetalowe przenośne, Domy z prefabrykatów z drewna [zestawy
do montażu], Domki ogrodowe wykonane z materiałów niemetalowych, Niemetalowe wiaty do przechowywania, Garaże prefabrykowane, nie z metalu, Drzwi do garaży (nie z metalu), Altany [konstrukcje niemetalowe], Przenośne altanki
składające się głównie nie z metalu, Niemetalowe materiały
ogrodzeniowe, Płoty, parkany niemetalowe, Ogrodzenia (płoty) graniczne z materiałów niemetalowych, Niemetalowe panele ogrodzeniowe, Pergole niemetalowe, Ruchome podesty
[konstrukcje] zrobione z materiałów niemetalowych, Szklarnie
modułowe, niemetalowe, Deski, Belki, Słupy drewniane, Niemetalowe słupki ogrodzeniowe, Płyty pilśniowe, Membrany
dachowe z PCV, Membrany do pokryć dachowych, Pokrycia
dachowe z gontów, Gonty bitumiczne, Pokrycia dachowe,
niemetalowe, Oranżerie wykonane z drewna, Elementy konstrukcyjne z drewna, Budki ogrodowe z drewna, Materiały
budowlane z drewna, Deski tarasowe z drewna miękkiego,
Deski tarasowe z drewna twardego, Budowle drewniane,
Przenośne konstrukcje drewniane, Prefabrykowane konstrukcje niemetalowe, Pomieszczenia gospodarcze (konstrukcje
budowlane niemetalowe), Daszki wykonane z materiału niemetalowego [konstrukcje], Niemetalowe ścianki przenośne,
Przenośne budynki niemetalowe wyposażone w toaletę,
Boazeria niemetalowa, Deski budowlane wykonane z drewna i żywic wodoodpornych, Płyty drewniane, Prefabrykowane szklarnie, niemetalowe, 28 Wyposażenie placów zabaw
i wesołych miasteczek, Piaskownice [wyposażenie placów
zabaw], Piaskownice (artykuły do zabawy), Przyrządy na place
zabaw wykonane z drewna, Przyrządy na place zabaw wykonane z tworzyw sztucznych, Huśtawki, Siedzenia do huśtawek dla dzieci, Zjeżdżalnie [wyposażenie placów zabaw],
Modułowe domki do zabawy, Drabinki [przedmioty do zabawy], Meble zabawkowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i/lub
hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji
następujących towarów: materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne z drewna i sztucznego drewna, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, obudowy stanowiące
budynki niemetalowe przenośne, domy z prefabrykatów
z drewna [zestawy do montażu], domki ogrodowe wykonane
z materiałów niemetalowych, niemetalowe wiaty do przechowywania, garaże prefabrykowane, nie z metalu, drzwi
do garaży (nie z metalu), altany [konstrukcje niemetalowe],
przenośne altanki składające się głównie nie z metalu, nieme-
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talowe materiały ogrodzeniowe, płoty, parkany niemetalowe,
ogrodzenia (płoty) graniczne z materiałów niemetalowych,
niemetalowe panele ogrodzeniowe, pergole niemetalowe,
ruchome podesty [konstrukcje] zrobione z materiałów niemetalowych, szklarnie modułowe, niemetalowe, deski, belki,
słupy drewniane, niemetalowe słupki ogrodzeniowe, płyty
pilśniowe, membrany dachowe z PCV, membrany do pokryć
dachowych, pokrycia dachowe z gontów, gonty bitumiczne, pokrycia dachowe, niemetalowe, oranżerie wykonane
z drewna, elementy konstrukcyjne z drewna, budki ogrodowe z drewna, materiały budowlane z drewna, deski tarasowe
z drewna miękkiego, deski tarasowe z drewna twardego, budowle drewniane, przenośne konstrukcje drewniane, prefabrykowane konstrukcje niemetalowe, pomieszczenia gospodarcze (konstrukcje budowlane niemetalowe), daszki wykonane z materiału niemetalowego [konstrukcje], niemetalowe
ścianki przenośne, przenośne budynki niemetalowe wyposażone w toaletę, boazeria niemetalowa, deski budowlane wykonane z drewna i żywic wodoodpornych, płyty pilśniowe,
płyty drewniane, prefabrykowane szklarnie, niemetalowe,
wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, piaskownice [wyposażenie placów zabaw], piaskownice (artykuły
do zabawy), przyrządy na place zabaw wykonane z drewna,
przyrządy na place zabaw wykonane z tworzyw sztucznych,
huśtawki, siedzenia do huśtawek dla dzieci, zjeżdżalnie [wyposażenie placów zabaw], modułowe domki do zabawy, drabinki [przedmioty do zabawy], meble zabawkowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

528026
(220) 2021 04 26
CHYŁA BŁAŻEJ, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
Dr Makeup

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów do makijażu,
41 Prowadzenie kursów szkoleniowych on-line w zakresie kosmetyki i urody, Prowadzenie kursów szkoleniowych on-line
w zakresie pielęgnacji urody, Usługi szkoleniowe i instruktażowe on-line z zakresu makijażu, Produkcja prezentacji audiowizualnych do celów szkoleniowych z zakresu makijażu,
Produkcja filmów szkoleniowych, Udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo z zakresu makijażu, Usługi pisania blogów, Udostępnianie elektronicznych
publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line (nie do pobrania), Udostępnianie informacji on-line
związanych z mediami audiowizualnymi, 44 Usługi doradztwa on-line w zakresie makijażu, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone on-line lub osobiście.
(210) 528039
(220) 2018 02 02
(731) Intersnack Group GmbH & Co. KG, Düsseldorf, DE
(540) (znak słowny)
(540) Crixy
(510), (511) 30 Wytłaczana i granulowana oraz i w inny sposób wyprodukowana lub przetworzona tapioka, maniok, ryż,
kukurydza, pszenica lub inne produkty zbożowe oraz produkty z imbiru, będące wyrobami cukierniczymi, Pikantne
herbatniki i precle.
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(210) 528040
(220) 2021 04 21
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) SOLITA
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania u ludzi, Preparaty i substancje farmaceutyczne stosowane w urologii.
528043
(220) 2021 04 26
CHARSZNICKIE POLA NATURY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) zakwasok
(510), (511) 29 Bakłażany przetworzone, Galaretki, dżemy,
kompoty, pasty owocowe i warzywne, Cebulki marynowane, Czerwona słodka papryka, przetworzona, Czosnek konserwowy, Dipy, Ekstrakty warzywne do gotowania, Ekstrakty
z warzyw do konsumpcji, Gotowe produkty z warzyw, Grzyby konserwowane, Kapusta kwaszona, Kapusta, przetworzona, Karczochy konserwowe, Kiszone warzywa [kimchi],
Koncentraty na bazie warzyw przeznaczone do gotowania,
Koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, Konserwowane warzywa, Korniszony, Krojone warzywa, Marynowana
kalarepa, Marynowana ostra papryka, Marynowana rzodkiewka, Mieszanki warzywne, Ogórki kiszone, Oliwki nadziewane, Oliwki [przetworzone], Owoce przetworzone, Owoce
marynowane, Pasta warzywna, Pikle, Pokrojone warzywa,
Pomidory konserwowane, Pomidory, przetworzone, Produkty z suszonych owoców, Przeciery warzywne, Przetworzone
buraki, Przetworzone cebule, Purée z warzyw, Soczewica
konserwowana, Sok cytrynowy do celów kulinarnych, Soki
roślinne do gotowania, Szparagi, przetworzone, Szpinak
[przetworzony], Warzywa fermentowane, Warzywa przetworzone, Warzywa suszone, 32 Soki z kiszonych warzyw,
owocowo-warzywne, Wyciągi do sporządzania napojów
z kiszonek warzywnych, Napoje na bazie wyciągów z kiszonych warzyw.
(210)
(731)

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

528052
(220) 2021 04 22
GOSZCZYŃSKA ALEKSANDRA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Parola Cafe

(531) 05.07.01, 05.07.27, 27.05.01
(510), (511) 30 Kawa, Kawa słodowa, Kawa aromatyzowana,
Kawa w formie parzonej, Kawa w formie mielonej, Torebki
z kawą, Kapsułki z kawą, Mrożona kawa, Kawa rozpuszczalna, Kawa bezkofeinowa, Kawa niepalona, Kawa nienaturalna, Kawa liofilizowana, Kawa w postaci całych ziaren, Kawa,
herbata, kakao i namiastki tych towarów, Substytuty kawy
[sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę].
528069
(220) 2021 04 21
THE PARASIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) THE PARASIGHT
(510), (511) 9 Gry komputerowe, Oprogramowanie gier,
Oprogramowanie do gier do użytku z konsolami do gier wideo, Dane zapisane elektronicznie, Dane zapisane magnetycznie, Dyski optyczne zapisane, Zapisane pliki danych, Gry
wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Dyski gier komputerowych, Gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie
komputerowe], Nagrane programy gier komputerowych,
Oprogramowanie do gier wideo, Programy do gier wideo,
Oprogramowanie komputerowe do zarządzania grami on-line,
Oprogramowanie do gier, które wytwarza lub wyświetla wyniki zakładów dokonanych przez maszyny do gier, Programy
do gier wideo do pobrania, Informacje do pobrania nawiązujące do gier, Oprogramowanie do aplikacji komputerowych
do gier, Oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej,
Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, Kino wirtualnej rzeczywistości [VR], Oprogramowanie do rzeczywistości
rozszerzonej, Oprogramowanie do gier z rzeczywistością
rozszerzoną, Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do symulacji, Oprogramowanie do rzeczywistości
wirtualnej i rozszerzonej, Programy gier komputerowych
do pobierania, Programy gier elektronicznych do pobrania,
Programy gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem Internetu [oprogramowanie], Programy gier komputerowych do symulacji obrotu papierami wartościowymi
[oprogramowanie], Programy interaktywnych gier wideo,
Programy interaktywnych multimedialnych gier komputerowych, Aplikacje komputerowe do pobrania, Edukacyjne
oprogramowanie komputerowe, Edukacyjne programy
komputerowe dla dzieci, Oprogramowanie rzeczywistości
wirtualnej do edukacji, Oprogramowanie do rzeczywistości
rozszerzonej do edukacji, Interaktywne multimedialne programy komputerowe, Programy interaktywnych multimedialnych gier komputerowych, Oprogramowanie do komputerów osobistych przeznaczone dla rozrywki interaktywnej,
Oprogramowanie komputerowe umożliwiające korzystanie
z gier komputerowych, Programy komputerowe, Programy
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Programy
komputerowe nagrane, Programy komputerowe przechowywane w formie cyfrowej, Animowane filmy rysunkowe
w postaci filmów kinematograficznych, Film kinematograficzny, naświetlony, Filmy rysunkowe animowane, Kinematograficzne filmy, 41 Udostępnianie gier komputerowych
on-line, Usługi gier on-line, Usługi rozrywkowe w zakresie
gier komputerowych i wideo, Usługi w zakresie gier elektronicznych, w tym udostępnianie gier on-line lub za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Udostępnianie gry
komputerowej, do której użytkownicy mają dostęp poprzez
globalną sieć i/lub Internet, Udostępnianie gier za pośrednictwem systemów komputerowych, Udostępnianie gry
komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci,
Usługi gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem
światowej sieci komputerowej, Usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi
w zakresie gier w rzeczywistości wirtualnej świadczone on-line z sieci komputerowej, Usługi w zakresie gier elektronicznych dostarczanych z komputerowych baz danych lub
za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi
w zakresie gier elektronicznych, w tym udostępnianie gier
on-line lub za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Usługi salonów gier wirtualnej rzeczywistości, Gry
internetowe [nie do pobrania], Organizowanie gier z udziałem publiczności, Usługi w zakresie gier do celów rozrywkowych, Informacje on-line z dziedziny rozrywki z zakresu
gier komputerowych, Usługi w zakresie gier elektronicznych,
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Organizowanie gier edukacyjnych, 42 Projektowanie gier,
Projektowanie oprogramowania do gier komputerowych,
Projektowanie i opracowywania oprogramowania do gier
komputerowych oraz oprogramowania do wirtualnej rzeczywistości, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania gier komputerowych, Programowanie komputerowe
w zakresie gier wideo, Opracowywanie oprogramowania
gier komputerowych, Opracowywanie oprogramowania
gier komputerowych, Opracowywanie oprogramowania
komputerowego dla osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie
i opracowywania oprogramowania do gier komputerowych
oraz oprogramowania do wirtualnej rzeczywistości, Programowanie komputerowe dla osób trzecich, Programowanie
komputerowe w zakresie gier komputerowych, Programowanie komputerowe w zakresie gier wideo i gier komputerowych, Diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, Edycja programów komputerowych, Konwersja
kodów informatycznych dla osób trzecich, Opracowywanie
i aktualizacja oprogramowania komputerowego.
528071
(220) 2021 04 21
THE PARASIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BLACKTAIL
(510), (511) 9 Gry komputerowe, Oprogramowanie gier,
Oprogramowanie do gier do użytku z konsolami do gier
wideo, Dane zapisane elektronicznie, Dane zapisane magnetycznie, Dyski optyczne zapisane, Zapisane pliki danych, Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Dyski
gier komputerowych, Informacje do pobrania nawiązujące
do gier, Programy gier komputerowych do pobierania, Programy gier elektronicznych do pobrania, Programy komputerowe nagrane, Programy komputerowe przechowywane
w formie cyfrowej, Animowane filmy rysunkowe w postaci
filmów kinematograficznych, Film kinematograficzny, naświetlony, Filmy rysunkowe animowane, Kinematograficzne
filmy, Dyski kompaktowe audio, video i audio-video, Dyski
magnetyczne, Nośniki do rejestracji dźwięku i obrazu, Płyty
CD i DVD wysokiej rozdzielczości do gier, Oprogramowanie
gier, Gry do salonów gier, Oprogramowanie gier, Programy
gier dla urządzeń przenośnych, w tym telefonów komórkowych, Programy komputerowe nagrane, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Komputery oraz
ich części, 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Medaliony, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, Naszyjniki
[biżuteria], 16 Materiały biurowe, Druki, Afisze, plakaty, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Książki, Komiksy, Czasopisma [periodyki], 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele
i inne artykuły służące do przenoszenia, Torby [pokrowce]
na ubrania do podróży, Etui na klucze, Sakwy, Etui, futerały
na dokumenty, Plecaki, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy,
28 Figurki do zabawy wykonane z tworzyw sztucznych, Figurki zabawkowe do kolekcjonowania, Figurki do zabawy,
Figurki akcji do zabawy, Gry i akcesoria do gier, Przenośne
[podręczne] gry komputerowe, Gry elektroniczne, Przenośne
[podręczne] aparaty do gier wideo, Zabawki, Karty do gry,
Gry fabularne, Gry planszowe, Elektroniczne gry planszowe,
41 Udostępnianie gier komputerowych on-line, Usługi gier
on-line, Usługi rozrywkowe w zakresie gier komputerowych
i wideo, Usługi w zakresie gier elektronicznych, w tym udostępnianie gier on-line lub za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej.
(210)
(731)
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528083
(220) 2021 04 22
BIG BONJOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) BIG BONJOUR
(510), (511) 30 Artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], Bezy, Budynie deserowe, Bułeczki z czekoladą, Bułeczki z dżemem, Bułeczki z owocami,
Bułki z cynamonem, Chleb, Czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba, Czekolada na polewy lub posypki, Czekoladki, Desery czekoladowe, Gofry, Gofry czekoladowe, Gofry
z polewą czekoladową, Kremy budyniowe custard [pieczone
desery], Kremy czekoladowe, Kremy czekoladowe do smarowania, Kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania,
Lodowe słodycze, Lodowe wyroby cukiernicze, Marcepan,
Marcepan w czekoladzie, Mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone torty jogurtowe,
Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, Mrożone wyroby cukiernicze na patyku, Musy, Musy czekoladowe, Musy
deserowe, Musy [słodycze], Musy [wyroby cukiernicze], Pasty
czekoladowe [do smarowania], Pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, Pasty na bazie czekolady, Preparaty do produkcji słodyczy, Produkty na bazie czekolady,
Przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych,
Słodycze lodowe, Smakowe wyroby cukiernicze na bazie
cukru, Sos czekoladowy, Wyroby cukiernicze mrożone, Wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, Wyroby cukiernicze na bazie pomarańczy, Wyroby cukiernicze
o smaku czekoladowym, Wyroby cukiernicze płynne, Wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, Wyroby cukiernicze zawierające dżem, Wyroby cukiernicze zawierające
galaretkę, Wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, Wyroby
piekarnicze, Żywność na bazie kakao, Żywność zawierająca
kakao [jako główny składnik], Ciasta lodowe, Desery lodowe,
Desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait],
Jadalne lody owocowe, Lody, Lody mleczne, Lody o smaku
czekoladowym, Lody owocowe, Lody wielosmakowe, Lody
z owocami, Lody wodne [sorbety], Lody zawierające czekoladę, Mrożone ciasta jogurtowe, Mieszanki na sorbety [lody],
Mrożone kremy budyniowe, Napoje mrożone na bazie kawy,
Napoje mrożone na bazie kakao, Napoje mrożone na bazie
czekolady, Napoje z lodów, Owocowe lody, Sorbety, Sorbety [lody], Tort lodowy, Biała herbata, Cappuccino, Czekolada,
Czekolada mleczna, Czekolada pitna, Czekoladowa kawa,
Czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie produktów
mlecznych lub warzyw, Espresso, Herbata, Herbata czarna,
Herbata Earl Grey, Herbata imbirowa, Herbata jaśminowa,
Herbata mrożona, Herbata lipowa, Herbata w torebkach,
Herbaty, Herbata zielona, Herbaty owocowe, Herbaty o smaku cytryny [nielecznicze], Kawa, Napoje czekoladowe,
Napoje czekoladowe z mlekiem, Chleb, Świeży chleb,
Chleb chrupki, Chleb bezglutenowy, Chleb i bułki, Bułki,
Słodkie bułki, Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego],
Bułki chrupiące, Miękkie bułeczki, Bułeczki słodkie, Słodkie bułeczki, Drożdżowe bułeczki, Brioszki [drożdżowe
bułeczki], Bułka maślana [brioszka] z dżemem, Ciasto
na słodkie wypieki, Ciasto na wypieki, Chrupiące pieczywo, Wyroby piekarnicze zawierające kremy, Wyroby
piekarnicze zawierające owoce, Wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, Nadzienia czekoladowe do wyrobów piekarniczych, Wyroby piekarnicze, Tarty, Ciastka,
Kawa, Kawa w formie parzonej, Kawałeczki czekolady
do deserów, Kawałki ciast, Mrożona kawa, Kawa niepalona, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Kawa w postaci
całych ziaren, Herbata, Herbata czarna, Herbata zielona,
Biała herbata, Herbata mrożona.
(210)
(731)
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528085
(220) 2021 04 22
BIG BONJOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIG BONJOUR BOULANGERIE

(210)
(731)
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ka] z dżemem, Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto na wypieki,
Chrupiące pieczywo, Wyroby piekarnicze zawierające kremy,
Wyroby piekarnicze zawierające owoce, Wyroby piekarnicze
zawierające kremy i owoce, Nadzienia czekoladowe do wyrobów piekarniczych, Wyroby piekarnicze, Tarty, Ciastka, Kawa,
Kawa w formie parzonej, Kawałeczki czekolady do deserów,
Kawałki ciast, Mrożona kawa, Kawa niepalona, Kawa mielona,
Kawa rozpuszczalna, Kawa w postaci całych ziaren, Herbata, Herbata czarna, Herbata zielona, Biała herbata, Herbata
mrożona.
528088
(220) 2021 04 22
GPRE MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) globalworth
(210)
(731)

(531)

26.01.02, 26.01.16, 26.02.07, 26.11.08, 26.11.25, 26.13.01,
26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 30 Artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], Bezy, Budynie deserowe, Bułeczki z czekoladą, Bułeczki z dżemem, Bułeczki z owocami,
Bułki z cynamonem, Chleb, Czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba, Czekolada na polewy lub posypki, Czekoladki, Desery czekoladowe, Gofry, Gofry czekoladowe, Gofry
z polewą czekoladową, Kremy budyniowe custard [pieczone
desery], Kremy czekoladowe, Kremy czekoladowe do smarowania, Kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania,
Lodowe słodycze, Lodowe wyroby cukiernicze, Marcepan,
Marcepan w czekoladzie, Mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone torty jogurtowe,
Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, Mrożone wyroby cukiernicze na patyku, Musy, Musy czekoladowe, Musy
deserowe, Musy [słodycze], Musy [wyroby cukiernicze], Pasty
czekoladowe [do smarowania], Pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, Pasty na bazie czekolady, Preparaty do produkcji słodyczy, Produkty na bazie czekolady,
Przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych,
Słodycze lodowe, Smakowe wyroby cukiernicze na bazie
cukru, Sos czekoladowy, Wyroby cukiernicze mrożone, Wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, Wyroby cukiernicze na bazie pomarańczy, Wyroby cukiernicze
o smaku czekoladowym, Wyroby cukiernicze płynne, Wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, Wyroby cukiernicze zawierające dżem, Wyroby cukiernicze zawierające
galaretkę, Wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, Wyroby
piekarnicze, Żywność na bazie kakao, Żywność zawierająca
kakao [jako główny składnik], Ciasta lodowe, Desery lodowe,
Desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait],
Jadalne lody owocowe, Lody, Lody mleczne, Lody o smaku
czekoladowym, Lody owocowe, Lody wielosmakowe, Lody
z owocami, Lody wodne [sorbety], Lody zawierające czekoladę, Mrożone ciasta jogurtowe, Mieszanki na sorbety [lody],
Mrożone kremy budyniowe, Napoje mrożone na bazie kawy,
Napoje mrożone na bazie kakao, Napoje mrożone na bazie
czekolady, Napoje z lodów, Owocowe lody, Sorbety, Sorbety [lody], Tort lodowy, Biała herbata, Cappuccino, Czekolada,
Czekolada mleczna, Czekolada pitna, Czekoladowa kawa,
Czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie produktów
mlecznych lub warzyw, Espresso, Herbata, Herbata czarna,
Herbata Earl Grey, Herbata imbirowa, Herbata jaśminowa,
Herbata mrożona, Herbata lipowa, Herbata w torebkach,
Herbaty, Herbata zielona, Herbaty owocowe, Herbaty o smaku cytryny [nielecznicze], Kawa, Napoje czekoladowe, Napoje
czekoladowe z mlekiem, Chleb, Świeży chleb, Chleb chrupki,
Chleb bezglutenowy, Chleb i bułki, Bułki, Słodkie bułki, Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Bułki chrupiące, Miękkie
bułeczki, Bułeczki słodkie, Słodkie bułeczki, Drożdżowe bułeczki, Brioszki [drożdżowe bułeczki], Bułka maślana [briosz-

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości,
Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 36 Wynajem powierzchni biurowej, Usługi wynajmu mieszkań, Dzierżawa
i wynajem pomieszczeń komercyjnych i handlowych, Wynajem nieruchomości, Agencje nieruchomości, Zarządzanie
nieruchomościami, Zarządzanie budynkami mieszkalnymi,
Usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości,
Wycena nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Administrowanie nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Organizowanie wynajmu nieruchomości,
37 Usługi budowlane, Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, Wznoszenie budynków i innych konstrukcji,
Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie
konstruowania budynków, Naprawa budynków, Czyszczenie
budynków, Czyszczenie przemysłowe budynków, Instalacja
systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, Instalowanie systemów wykrywania pożarów, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Instalowanie
i naprawa wind, Konserwacja wind, Naprawa wind, Naprawa
lub konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, Budowa stoisk i sklepów targowych, Budownictwo, Nadzór budowlany.
(210)
(731)
(540)
(540)

528110
(220) 2021 04 26
WINNICKI MICHAŁ ENTERTAINMENT, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
antena HD

(531) 16.01.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 38 Cyfrowa transmisja głosu, Telekomunikacja,
Usługi telekomunikacyjne, Bezprzewodowa transmisja
i nadawanie programów telewizyjnych, Emisja abonowanych programów telewizyjnych, Emisja filmów za pośrednictwem Internetu, Emisja i transmisja programów telewizyjnych za opłatą [pay-per-view], Emisja programów tele-
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wizyjnych i radiowych, Emisja programów telewizyjnych
i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych lub bezprzewodowych, Emisja programów telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą
[pay-per-view], Emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, Emisja telewizyjna, Emisja treści
wideo, Emitowanie filmów kinowych za pośrednictwem
satelitów, Emitowanie filmów kinowych za pośrednictwem telewizji, Emitowanie i transmitowanie programów
telewizji kablowej, Interaktywne usługi teletekstowe,
Nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewodowe, Nadawanie i transmisja programów
telewizyjnych, Nadawanie informacji finansowych przez
telewizję, Nadawanie informacji finansowych przez satelitę, Nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji,
Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie programów telewizyjnych drogą satelitarną, Nadawanie programów telewizji kablowej, Nadawanie programów telewizyjnych i radiowych, Nadawanie programów w telewizji,
Nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, Nadawanie programów za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Nadawanie
programów za pośrednictwem Internetu, Nadawanie
programów związanych z telezakupami, Nadawanie symultaniczne telewizji za pośrednictwem globalnych sieci komunikacyjnych, Internetu i sieci bezprzewodowych,
Nadawanie telewizji kablowej, Nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu,
Transmisja programów telewizyjnych, Rozpowszechnianie
programów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, Usługi emisji radiowej, telewizyjnej
i kablowej, Usługi emisji satelitarnej w zakresie wydarzeń
sportowych, Usługi emisji satelitarnej w zakresie rozrywki,
Usługi emisji satelitarnej w zakresie działalności gospodarczej, Usługi emisji telewizyjnej w telefonach komórkowych, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Usługi edukacyjne i instruktażowe, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi w zakresie przedstawień na żywo.
(210)
(731)
(540)
(540)

528121
(220) 2021 04 27
TRĄBKA MICHAŁ, Lubartów
(znak słowno-graficzny)
MiTra Clinic Sp. z o.o.
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(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kremy do skóry, Płyny oczyszczające, Zestawy kosmetyków, 5 Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Kremy do użytku dermatologicznego, Leczniczy krem do twarzy, Preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób skóry.
(210)
(731)
(540)
(540)

528123
(220) 2021 04 27
BARTNIKOWSKI DAMIAN, Legnica
(znak słowno-graficzny)
APT AMBASADOR POLSKIEGO TRANSPORTU

(531) 01.17.11, 06.07.01, 26.03.23, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi w zakresie rozliczeń, Rachunkowość,
księgowość i audyt, 41 Usługi szkolenia zawodowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

528125
(220) 2021 04 27
KUBICKA BEATA, Nowa Wola
(znak słowno-graficzny)
BARANKOWO

(531) 03.04.11, 03.04.24, 27.05.01
(510), (511) 43 Usługi w zakresie wynajmu pokojów.
(210)
(731)
(540)
(540)

528126
(220) 2021 04 27
KLINGENBERG MAKSYM, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
Akademia Odrodzenia

(531) 03.11.03, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 44 Ambulatoryjna opieka medyczna.
528122
(220) 2021 04 23
FARMACIA VERDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ODEXIM
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 05.03.13, 02.09.15, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.16, 26.01.19
(510), (511) 41 Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia w zakresie odżywiania, Usługi doradztwa edukacyjnego, Doradztwo zawodowe
i coaching, Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Szkolenie w zakresie zdrowia i wellness.
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528132
(220) 2021 04 27
TEZAURUS TECHNOLOGIE PAKOWANIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEZAURUS
(210)
(731)

Nr ZT22/2021

(540) SERAFINOWE SMAKI

(531)

29.01.13, 03.07.21, 03.07.24, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05,
26.04.15, 26.04.16, 26.11.02, 26.11.07, 26.11.10, 26.13.25,
27.05.01
(510), (511) 7 Maszyny do pakowania.

(210) 528140
(220) 2021 04 27
(731) KOTLIŃSKA ANNA KLINIKA LAKTACYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Objaw Góry Fuji
(510), (511) 41 Nauczanie i szkolenia, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przekazywanie know-how [szkolenia].
(210)
(731)
(540)
(540)

528142
(220) 2021 04 27
GOŚCINIAK ŁUKASZ ELEVENSTORY, Jarocin
(znak słowno-graficzny)
elevenstory

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież męska, damska i dziecięca.
528143
(220) 2021 04 26
KAPTAN FOOD SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wolica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SALMAYO

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 29 Mleko, Jogurty, 30 Sosy, Sosy (przyprawy],
Sambal oelek (sos z czerwonej mielonej papryki), Pikantne
sosy, czatnej i pasty, Majonez, Sosy na bazie majonezu, Pasty do smarowania na bazie majonezu, Pasty do smarowania
na bazie majonezu i keczupu, Ketchup.
528147
(220) 2021 04 26
PIEKARNIA KURPIOWSKA SERAFIN ŻUBROWSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Serafin
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 26.01.01, 11.01.01
(510), (511) 5 Chleb dla diabetyków, Cukier do celów medycznych, Cukierki do celów leczniczych, Cukier mlekowy
do celów farmaceutycznych, Cukier skrystalizowany do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana
do celów leczniczych lub medycznych, Dodatki mineralne
do żywności, Dodatki do pasz do celów leczniczych, Glukoza
do celów medycznych, Guma do żucia do celów leczniczych,
Herbata lecznicza, Korzenie lekarskie, Mleczko pszczele
do celów medycznych, Mleko w proszku dla niemowląt, Nalewki do celów leczniczych, Napoje lecznicze, Oleje lecznicze, Pasza lecznicza dla zwierząt, Preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, Preparaty medyczne do odchudzania,
Produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów
medycznych, Skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, Tran, Wyroby cukiernicze do celów leczniczych,
Zioła lecznicze, Żywność dla niemowląt, 29 Bekon, Białka jajek, Białko do celów kulinarnych, Biały ser z chudego mleka,
Bita śmietana, Preparaty do produkcji bulionu, Cebula konserwowana, Chipsy owocowe, Chipsy ziemniaczane, Confity
z kaczki, Czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, Czosnek konserwowy, Daktyle, Drób, nieżywy, Dziczyzna, Dżem imbirowy,
Dżemy, Ekstrakty mięsne, Falafel, Fasolka konserwowa, Flaki,
Galaretki, Galaretki owocowe, Galarety mięsne, Konserwowane ryby, Konserwowane warzywa, Konserwy rybne, Korniszony, Kotlety sojowe, Kotlety z tofu, Krążki z cebuli, Krem
na bazie masła, Krokiety, Kukurydza cukrowa, przetworzona,
Groszek konserwowy, Grzyby konserwowane, Hot dogi
w cieście kukurydzianym, Hummus jako pasta z ciecierzycy,
Ikra rybia przetworzona, Imbir kandyzowany, Imbir marynowany, Imbir konserwowany, Jadalne suszone kwiaty, Jagody,
konserwowane, Jaja, Jaja w proszku, Jogurt, Kapusta kwaszona, Kapusta kiszona garnirowana, Karczochy konserwowe,
Kaszanka, Kiełbaski do hot dogów, Kiełbaski w cieście, Kiszone warzywa jako kimchi, Klipfisz [solony i suszony dorsz], Koktajle jajeczne bezalkoholowe, Koktajle mleczne, Kompot żurawinowy, Kompozycje owoców przetworzonych, Koncentraty na bazie owoców przeznaczone do gotowania, Koncentraty na bazie warzyw przeznaczone do gotowania,
Koncentraty rosołowe, Kumys jako napój mleczny, Kwaśna
śmietana, Łój spożywczy, Margaryna, Marmolada, Masło, Masło arachidowe, Masło kakaowe, Masło kokosowe jako olej
kokosowy, Miąższ owoców, Mięso i wędliny, Mięso konserwowane, Mięso liofilizowane, Mięso solone, Migdały mielone, Mleczne produkty, Mleko, Mleko albuminowe, Mleko kokosowe, Mleko kokosowe do celów kulinarnych, Mleko migdałowe, Mleko migdałowe do celów kulinarnych, Mleko
owsiane, Mleko ryżowe, Mleko ryżowe do celów kulinarnych,
Mleko skondensowane, Mleko sojowe, Mleko w proszku,
Mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, Mrożone
owoce, Nadziewane roladki z kapusty, Napoje mleczne
z przewagą mleka, Napoje na bazie mleka kokosowego, Na-
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poje na bazie mleka migdałowego, Napoje na bazie mleka
orzechowego, Napoje zawierające bakterie kwasu mlekowego, Nasiona słonecznika przetworzone, Nasiona przetworzone, Oliwki konserwowane, Omlety, Orzechy aromatyzowane,
Orzechy kandyzowane, Orzechy laskowe, przetworzone,
Orzechy preparowane, Orzechy ziemne przetworzone,
Osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne, Ostrygi, nieżywe,
Owoce gotowane, Owoce konserwowane, Owoce konserwowane w alkoholu, Owoce lukrowane, Owoce przetworzone, Owoce w puszkach, Papryka konserwowana, Pasta z cukinii, Pasta z oberżyny, Pasta z owoców tłoczonych, Pasty
do kromek zawierające tłuszcz, Pasty do smarowania na bazie warzyw, Pasty na bazie orzechów, Pasztet z wątróbki, Pektyna do celów kulinarnych, Pierożki na bazie ziemniaków, Pikle, Placki ziemniaczane, Płatki ziemniaczane, Podpuszczka,
Potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, Produkty serowarskie,
Przecier jabłkowy, Przecier pomidorowy, Przeciery rybne,
Przeciery warzywne, Przekąski na bazie owoców, Przetwory
do zup jarzynowych, Pyłki kwiatowe jako żywność, Raki, nieżywe, Ratatouille, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Sardynki, nieżywe, Satay, Ser twarogowy, Serwatka, Sfermentowane pieczone mleko, Skórki owocowe, Smalec, Smażone
placuszki twarogowe, Smażone ziemniaki (placki ziemniaczane), Soczewica konserwowana, Soja konserwowana spożywcza, Sok cytrynowy do celów kulinarnych, Sok pomidorowy do gotowania, Soki roślinne do gotowania, Substytuty
mleka, Szpik kostny zwierzęcy jadalny, Szynka, Śmietana jako
produkty mleczarskie, Śmietana na bazie warzyw, Tłuszcze
jadalne, Tofu, Trufle konserwowane, Warzywa gotowane,
Warzywa liofilizowane, Warzywa przetworzone, Warzywa
suszone, Warzywa w puszkach, Wątroba, White pudding,
Wieprzowina, Wiórki kokosowe, Wodorosty konserwowe,
Wywar, bulion, Yakitori, Zsiadłe mleko, Zupy, Składniki
do sporządzania zup, Żelatyna, Żółtka jajek, Żywność przygotowywana z ryb, 30 Aromaty do ciast, Batony lukrecjowe
stosowane jako cukiernictwo, Batony zbożowe, Biszkopty,
Bibimbap jako ryż z warzywami i wołowiną, Budynie, Budyń
ryżowy, Bułeczki słodkie, Bułeczki z czekoladą, Bułka tarta,
Bułki, Burrito, Chałwa, Cheeseburgery, Chipsy jako produkty
zbożowe, Chleb, Chleb bezdrożdżowy, Chleb bezglutenowy,
Chow-chow jako przyprawa, Chrupiące ciastka z kremem
(Profiterole), Chutney, Ciasta, Ciasteczka, Ciastka, Ciastka ryżowe, Ciasto jako masa do pieczenia, Ciasto w proszku, Ciasto
mączne, Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto na wypieki, Ciasto
w proszku, Creme brûlées, Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Cukier, Cukier palmowy, Cukierki, Curry jako przyprawa, Cykoria, Cynamon, Czekolada, Czekolada pitna, Dania
liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron,
Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż,
Dodatki piekarskie i ciastkarskie, Dodatki dla cukiernictwa,
Dekoracje cukiernicze do ciast, Dodatki glutenowe do celów
kulinarnych, Drożdże, Dulce de leche [kajmak], Enzymy
do ciast, Galaretki owocowe jako słodycze, Glazury do szynki,
Glukoza do celów spożywczych, Gluten jako artykuł spożywczy, Gofry, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Goździki
jako przyprawa, Gryka, przetworzona, Grzanki, Jiaozi (pierogi
nadziewane), Herbata, Herbatniki, Jogurt mrożony jako lody
spożywcze, Kanapki, Kanapki z parówką jako hot dog, Kapary, Karmelki jako cukierki, Kasze spożywcze, Keczup, Kiełki
pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, Kostki lodu, Krakersy, Krakersy ryżowe, Kukurydza mielona, Kukurydza palona, Kukurydza prażona jako popcorn, Kakao, Kanapki, Kapary,
Kasze spożywcze, Kawa, Keczup jako sos, Kostki lodu, Krakersy, Kremy do ciast, Kukurydza mielona, palona, pop-corn,
Kurkuma do żywności, Kuskus jako kasza, Laksa, Lizaki lodowe, Lody, Lód naturalny lub sztuczny, Lód pokruszony ze słodzoną czerwoną fasolą, Lukier do ciast, Lukier lustrzany jako
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polewa lustrzana, Lukrecja w cukiernictwie, Lizaki lodowe,
Lody, Lód naturalny lub sztuczny, Lód pokruszony ze słodzoną czerwoną fasolą, Imbir jako przyprawa, Makaron nitki, Makaron rurki, Makaroniki jako wyroby cukiernicze, Makaroniki
kokosowe, Makarony, Marynaty, Mieszanki ciasta, Mieszanki
na naleśniki słone, Mięsne sosy, Mięso zapiekane w cieście,
Musy czekoladowe, Musy deserowe, Majonezy, Makarony
jako paski. Makarony jako rurki, Marcepan, Mąka, Mąka ziemniaczana, Melasa, Mieszanki piekarskie i ciastkarskie, Mieszanki i koncentraty do produkcji lodów, Mieszanki i koncentraty
cukiernicze deserów i ciast w proszku, Mieszanki wieloziarniste przeznaczone dla wyrobów piekarskich i ciastkarskich,
Mięso w chlebie, Mięso w cieście, Miód, Muesli, Musztarda,
Naleśniki, Płatki owsiane, Ocet, Pepitki, Pieczywo imbirowe,
Pieprz, Piernik, Pierożki ravioli, Pizze, Placki, Płatki zbożowe,
Polepszacze do wyrobów piekarskich i ciastkarskich, Polewy
do ciast, Posypki i dodatki smakowe do pieczywa i wyrobów
ciastkarskich, Potrawy na bazie mąki, Półprodukty żywnościowe w proszku na bazie mąki, Pralinki, Produkty spożywcze na bazie owsa, Produkty żywnościowe ze skrobi, Propolis, Proszki spulchniające do pieczenia, Proszki do sporządzania lodów, Przyprawy, Przyprawy smakowe jako sosy, marynaty, puddingi, Naleśniki, Naleśniki słone, Onigiri jako kulki
ryżowe, Opłatki, Galaretki owocowe jako słodycze, Pałeczki
lukrecjowe jako wyroby cukiernicze, Papier jadalny, Papka ryżowa do celów kulinarnych, Pasztet w cieście (pâte en
croûte), Pielmieni, Piernik, Pierożki na bazie mąki, Pierożki ravioli, Pizza, Placki, Placki z kimchi [kimchijeon], Podpłomyki
na bazie ziemniaków, Pomadki jako cukierki, Pralinki, Preparaty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, Produkty
spożywcze na bazie owsa, Produkty wiążące do kiełbas,
Proszki do sporządzania lodów, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie zbóż, Ptifurki jako ciasteczka, Puddingi, Quiche,
Ramen jako japońskie danie na bazie makaronu, Ryż, Rollsy,
Roślinne preparaty zastępujące kawę, Sajgonki, Słodycze
owocowe, Sorbety jako lody, Spaghetti, Suchary, Syrop cukrowy do celów spożywczych, Szafran, Środki wiążące do lodów spożywczych, Sago, Siemię lniane do celów kulinarnych
jako przyprawa, Skrobia do celów spożywczych, Skrystalizowany cukier kamienny, Słodycze, Słodycze ozdobne na choinkę, Słodziki, Słód do celów spożywczych, Sosy do polewania deserów, Sosy jako przyprawy, Sól do konserwowania
żywności, Spaghetti, Suchary, Sushi, Stabilizatory do śmietany, Tabule, Tako, Tapioka, Tacos jako danie meksykańskie, Tarty, Tarty z owocami, Tortille, Udon jako makaron japoński,
Wafle ryżowe, Wanilia, Wermiszel, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, Wyroby
cukiernicze na bazie migdałów, Wyroby cukiernicze na bazie
orzechów arachidowych, Wyroby czekoladowe do dekoracji
ciast, Wyroby piekarnicze i ciastkarskie, Wysokoproteinowe
batoniki zbożowe, Zaczyn, Zielenina jako przyprawy, Zioła
konserwowane jako przyprawy, Żele i zagęstniki, Żywność
na bazie mąki, 35 Agencje importowe i eksportowe, Agencje
reklamowe, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
Badania rynku, Badania w zakresie biznesu, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej Opinie, Organizowanie wystaw lub targów w celach
handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja
sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń
sportowych, Reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklamy korespondencyjne, Reklamy prasowe, Reklamy
radiowe, Reklamy telewizyjne, Zaopatrzenie osób trzecich
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych
przedsiębiorstw, Usługi handlu detalicznego w zakresie wy-
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robów piekarniczych, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, poprzez Internet z wyrobami: spożywczymi, rolnymi, pasz dla
zwierząt, tytoniu, kwiatów, mięsa i wędlin, wyrobów mleczarskich, napojów, wyrobów z ryb, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 43 Bary szybkiej obsługi jako
snack-bary, Dekorowanie ciast, Dekorowanie żywności,
Domy turystyczne, Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, Kafeterie jako bufety, Motele, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, Pensjonaty, Restauracje samoobsługowe,
Rzeźbienie w jedzeniu, Usługi barowe, Usługi osobistych kucharzy, Usługi restauracyjne, Wynajmowanie sal na zebrania,
Wypożyczanie urządzeń do gotowania.
(210) 528151
(220) 2021 04 27
(731) ACHTELIK ANNA, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) As Night Falls
(510), (511) 9 Muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana
na witrynach internetowych MP3, Nagrane płyty kompaktowe z muzyką, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach,
Muzyka cyfrowa do pobrania, Nagrania wideo z muzyką,
41 Publikowanie piosenek, Dostarczanie rozrywki w postaci
nagranej muzyki, Organizacja i przeprowadzanie koncertów
muzycznych, Rozrywka z udziałem muzyki, koncerty muzyczne, Organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, Publikowanie plakatów, Organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, Rezerwacje koncertów, Udostępnianie muzyki
cyfrowej z internetowych stron MP3, Udostępnianie muzyki
cyfrowej z Internetu, Usługi rozrywkowe świadczone przez
grupę muzyczną, Usługi rozrywkowe w postaci występów
koncertowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

528155
(220) 2021 04 27
PRUSATOR ŁUKASZ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
EASYBIKE.PL Wypożyczalnie i Wycieczki Ebike

(531) 01.15.03, 15.09.10, 18.01.05, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 42 Platforma jako usługa [PaaS].
528156
(220) 2021 04 26
KORSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze
(540) (znak słowny)
(540) KORSOL
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia,
sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów,
Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mechanizmy
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Kasy
(210)
(731)

Nr ZT22/2021

rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, Urządzenia do gaszenia ognia, Aplikacje komputerowe do pobrania, Komputery, Komputery cienki klient, Komputery do noszenia na ciele
lub w ubraniach, Komputery kieszonkowe [PDA], Komputery
przenośne [podręczne], Monitory [programy komputerowe],
Monitory [sprzęt komputerowy], Napędy dysków do komputera, Pamięci komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Programy
komputerowe nagrane, Programy sterujące komputerowe,
nagrane, Sprzęt komputerowy, Sprzęt peryferyjny do komputerów, 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej,
Administrowanie działalności gospodarczej, Prace biurowe,
Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do
-), Komputerowe zarządzanie plikami, 38 Telekomunikacja,
Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych,
42 Badania oraz usługi, - naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, Analizy przemysłowe i usługi badawcze, Projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
Analizy systemów komputerowych, Chmura obliczeniowa, Digitalizacja dokumentów [skanowanie], Doradztwo dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania
i rozbudowy sprzętu komputerowego, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Hosting serwerów, Hosting
stron internetowych, Instalacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego,
Kontrola jakości, Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Konwersja programów komputerowych
i danych, inna niż konwersja fizyczna, Monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa
danych, Odzyskiwanie danych komputerowych, Opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, Opracowywanie platform komputerowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], Programowanie komputerów, Projektowanie oprogramowania
komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych,
Przechowywanie danych elektronicznych, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika,
Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Usługi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi podmiotów
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi szyfrowania
danych, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

528160
(220) 2021 04 26
ŁYCZEWSKI JACEK, Żodyń
(znak słowno-graficzny)
BLOOM

Nr ZT22/2021
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(531) 27.05.01, 24.17.08
(510), (511) 12 Wycieraczki do szyb, wycieraczki przednie
do pojazdów, pióra wycieraczek do szyb przednich, wycieraczki tylne do pojazdów, pióra do tylnych wycieraczek pojazdów, adaptery do wycieraczek pojazdów, gumki do piór
wycieraczek, części do wycieraczek samochodowych, części
i akcesoria do pojazdów.

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TM Home

528161
(220) 2021 04 27
KIJEWSKI ANDRZEJ NAVCOMM-ANDRZEJ KIJEWSKI,
Sopot
(540) (znak słowny)
(540) BUY&FLY
(510), (511) 9 Aerometry, anteny, aparaty informatyczne,
instrumenty do wyznaczania azymutu, barometry, boje
sygnalizacyjne, busole, procesory CPU, aparaty do rejestrowania czasu, dalmierze, daszki (osłony oczu), urządzenia
diagnostyczne, dyktafony, urządzenia do transmisji i namierzania dźwięku, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne kontakty,
aparatura do przetwarzania informacji, interfejsy, kalkulatory,
przyrządy pomiarowe, kombinezony ochronne dla lotników,
komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, palmtopy, laptopy, komutatory, przyrządy
miernicze, suwaki logarytmiczne, maszty radiotelegraficzne, przyrządy meteorologiczne, telekomunikacyjne zespoły
nadawczo-odbiorcze, urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, nakolanniki, komputery pokładowe do nawigacji, urządzenia do nawigacji satelitarnej, ochronne kaski dla
uprawiania sportu, ochronne okulary dla uprawiania sportu,
okulary przeciwsłoneczne, przenośna aparatura do radiokomunikacji, słuchawki, aparatura do sygnalizacji morskiej,
wariometry, wysokościomierze, zatyczki do uszu, urządzenia
do zdalnego sterowania, złączki, świetlne znaki nawigacyjne.

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

(210)
(731)

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

528167
(220) 2021 04 27
SAWICKI MICHAŁ, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
BioCoBag THE FUTURE IS GREEN

528176
(220) 2021 04 26
ESCAPADOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kamperomania.pl
(210)
(731)

(531) 18.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 Kampery, Kampery [pojazdy rekreacyjne], Samochody pikapy z zabudową typu kamper [pojazdy rekreacyjne], 39 Wypożyczanie i wynajem pojazdów.
528177
(220) 2021 04 26
ESCAPADOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) kamperomania
(510), (511) 12 Kampery, Kampery [pojazdy rekreacyjne], Samochody pikapy z zabudową typu kamper [pojazdy rekreacyjne], 39 Wypożyczanie i wynajem pojazdów.
(210)
(731)

528181
(220) 2021 04 27
AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Auropect
(510), (511) 5 Leki do stosowania w objawowym leczenie
chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny.
(210)
(731)

(531) 05.03.14, 24.15.02, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.03
(510), (511) 16 Worki na śmieci, 18 Torby na zakupy.
528168
(220) 2021 04 26
INTECHSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szubin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) laserowe cięcie gięcie blach INTECHSTAL
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.07, 26.11.10
(510), (511) 40 Obróbka metali, trasowanie laserem.
(210)
(731)

528174
(220) 2021 04 26
TMHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

528182
(220) 2021 04 27
BĄK GRZEGORZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE, Smardzewice
(540) (znak słowny)
(540) Kludo
(510), (511) 20 Meble, Meble domowe, Meble łączone,
Meble kuchenne, Meble sypialne, Stoliki, Stoliki kawowe,
Stoliki salonowe, Stoliki nocne, Stoliki do herbaty, Stoliki
przy kanapie, Stoliki na kółkach do serwowania, Ławki,
Ławki metalowe, Ruchome ławki, Ławki z półkami, Konsole [meble], Stoły [meble], Stoły konferencyjne, Stoły
kuchenne, Stoły biurowe, Biurka i stoły, Krzesła, Krzesła
składane, Krzesła biurowe, Krzesła stołowe, Krzesła obrotowe, Krzesła konferencyjne, Poduszki na krzesła, Regały
metalowe, Regały składane, Regały [meble], Systemy półkowe [regały], Regały drewniane [meble], Regały do przechowywania, Biblioteczki [regały na książki], Pufy [meble],
Pufy typu sako, Stołki robocze, Stołki obrotowe, Stołki
(210)
(731)
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barowe, Wysokie stołki [meble], Klękosiady [stołki-klęczniki], Fotele-leżanki do zabiegów kosmetycznych, Kanapy,
Kanapo-tapczany, Kanapy rozkładane, Małe dwuosobowe
kanapy, Rozkładane kanapy, Karnisze, Metalowe karnisze,
Karnisze do firanek, Karnisze do zasłon, Wieszaki na kapelusze, Wieszaki do ubrań, Wieszaki do płaszczy, Wieszaki
na krawaty, Wieszaki na klucze [meble], Wieszaki stojące
do ubrań, Niemetalowe wieszaki do odzieży, Zapachowe
wieszaki na ubrania, Niemetalowe wieszaki do półek, Wieszaki na części garderoby, Wieszaki na torby, niemetalowe, Wolnostojące wieszaki na ręczniki [meble], Wieszaki
na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki
na ubrania, Mocowane do ściany wieszaki na narzędzia,
Kwietniki [meble], Donice drewniane w postaci skrzyń,
Meble ogrodowe, Meble ogrodowe drewniane, Meble
ogrodowe z aluminium, Meble ogrodowe wykonane
z metalu, Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble
ogrodowe z tworzyw sztucznych, Szafki [meble], Komody [meble], Komody ścienne, Kredensy, toaletki, komody,
Stojaki, półki, Półki [meble], Lustra [meble], Lustra łazienkowe, Lustra ścienne, Lustra (srebrzone szkło), Ozdobne
lustra, Szafy z lustrami, 21 Wieszaki na ręczniki, Wieszaki
do suszenia odzieży, Wieszaki prętowe na ręczniki, Stojaki,
wieszaki na kubki, Wieszaki na ręczniki [pręty i koła], Wieszaki - obręcze na ręczniki [wyposażenie łazienek], Wieszaki - kółka na ręczniki [wyposażenie łazienek], Donice
ceramiczne, Gliniane donice, Donice szklane, Ozdobne
donice ceramiczne, Donice do roślin, Porcelanowe żardyniery [donice], Donice z tworzyw sztucznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

528208
(220) 2021 04 28
MICKOWSKI PAWEŁ, Zakopane
(znak słowno-graficzny)
Przed Karetką

(531)

29.01.14, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.13, 26.11.22, 02.01.01,
02.01.23, 18.01.07, 18.01.23, 13.01.15, 24.17.25
(510), (511) 41 Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Nauczanie i szkolenia,
Usługi szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi medyczne, Usługi opieki medycznej, Usługi informacji
medycznej, Usługi pomocy medycznej, Usługi oceny
medycznej, Opieka pielęgniarska (Medyczna -), Domowa
opieka pielęgniarska.
(210) 528220
(220) 2021 04 27
(731) McDonald’s Corporation, Oak Brook, US
(540) (znak słowny)
(540) RED CHIKKER
(510), (511) 30 Kanapki z kurczakiem.
528227
(220) 2021 04 28
EUROPEJSKA FUNDACJA AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ
EFAS, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT22/2021

(540) asperIT

(531) 21.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi
projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania.
528228
(220) 2021 04 28
EUROPEJSKA FUNDACJA AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ
EFAS, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) asperIT
(510), (511) 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi
projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania.
(210)
(731)

528235
(220) 2021 04 28
ZIMORODZKI ROMAN GOSPODARSTWO ROLNE,
Omulna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRAWNIKI Z ROLKI GREEN GRASS
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.25, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 31 Trawnik/darń, Maty zawierające nasiona
do kładzenia trawników, Nasiona posiane w matowanych
włóknistych nośnikach do rozmnażania w celu obsiewania
trawników, Trawa, Rośliny naturalne (żywe), Trawy [rośliny],
Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, Nasiona traw, Słód i zboża nieprzetworzone, 35 Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych
lub w zarządzaniu nimi, Wsparcie w dziedzinie zarządzania
przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach
kontraktu franczyzowego, Usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, Informacje na temat sprzedaży
produktów, Usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych,
Organizacja wystaw kwiatów i roślin do celów handlowych
lub reklamowych.
528240
(220) 2021 04 29
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INTERGOS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT22/2021
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(540) PROTECT line

(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 Medyczne i chirurgiczne materiały opatrunkowe, Medyczne opatrunki do ran, Wysterylizowane
opatrunki, Środki opatrunkowe pierwszej pomocy, Odczynniki diagnostyczne do użytku medycznego, Preparaty medyczne, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne,
Kompresy lecznicze, 10 Chirurgiczne pokrowce na obuwie, Czepki chirurgiczne, Czepki ochronne na włosy
do noszenia przez lekarzy, Czepki ochronne na włosy
do noszenia przez dentystów, Fartuchy do badania pacjentów, Fartuchy do użytku chirurgicznego, Jednorazowe rękawice ochronne do celów medycznych, Bioterapeutyczne maski na twarz, Jednorazowe rękawiczki
do celów chirurgicznych, Lateksowe rękawice medyczne,
Chirurgiczna odzież operacyjna, Maski chirurgiczne, Maski higieniczne do celów medycznych, Maski medyczne,
Maski ochronne do użytku przez pracowników medycznych, Maski ochronne na usta do użytku medycznego,
Maski ochronne na nos do użytku medycznego, Odzież
ochronna do celów medycznych, Odzież specjalna używana w salach operacyjnych, Odzież sterylna do użytku
chirurgicznego, Igły do celów medycznych, Igły do strzykawek medycznych, Kaniule, Urządzenia do infuzji do celów leczniczych, Urządzenia do transfuzji krwi, Przyrządy do wykonywania lewatywy do celów medycznych,
Strzykawki jednorazowego użytku, Strzykawki do celów
medycznych, Cewniki medyczne, Zestawy cewników,
Zgłębniki chirurgiczne, Inhalatory tlenowe do celów
medycznych, Maski z tlenem do użytku medycznego,
Urządzenia do monitorowania tlenu do użytku medycznego, Generatory tlenu do celów medycznych, Szpatułki do użytku medycznego, Szpatułki laryngologiczne
do celów medycznych, Wzierniki, Szczoteczki do cytologii, Termometry do użytku medycznego, Ciśnieniomierze do użytku medycznego, Urządzenia do mierzenia
poziomu cukru we krwi, Pojemniki na odpady medyczne, Pojemniki na odpady pochodzenia medycznego,
Pojemniki specjalnie dostosowane do usuwania instrumentów medycznych, strzykawek i innych zanieczyszczonych odpadów medycznych, Urządzenia odsysające
do użytku medycznego, Odsysające zestawy drenażowe
do użytku medycznego, Dreny chirurgiczne do drenażu
ran, Dreny do celów medycznych, Ostrza chirurgiczne,
Medyczne narzędzia ręczne, Elektrody sercowe, Elektrody do odczytu parametrów elektrofizjologicznych,
Elektrody do użytku z urządzeniami medycznymi, Worki
na mocz, Worki izolacyjne do użytku medycznego, Worki
irygacyjne do użytku medycznego, Pojemniki na ciecze
do użytku medycznego, Pojemniczki na próbki do badań medycznych, Probówki na krew do użytku medycznego, Szkiełka przedmiotowe do użytku chirurgicznego,
Noże do celów medycznych, Osłony do przyrządów medycznych, Ostrza do skalpeli, Oprawki do błon rentgenowskich do użytku medycznego.
(210) 528249
(220) 2021 04 29
(731) KRAJANOWSKI TOMASZ, Ostrołęka
(540) (znak słowno-graficzny)

91

(540) PRIMO OSTROŁĘCKIE delikatne

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.14
(510), (511) 29 Nabiał i substytuty nabiału.
528259
(220) 2021 04 29
MARONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Personal PowerON
(510), (511) 9 Urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, Oprogramowanie diagnostyczne i do rozwiązywania problemów, Oprogramowanie, Oprogramowanie
użytkowe, Oprogramowanie biznesowe interaktywne,
Oprogramowanie do testów, 16 Kwestionariusze drukowane, Drukowane materiały szkoleniowe, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 35 Analiza
pracy w celu określenia umiejętności pracownika i innych
wymagań względem tego pracownika, Dobór personelu
[dla osób trzecich], Doradztwa w odniesieniu do rekrutacji
personelu, Doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia,
Doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie planowania kariery, Doradztwo
w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, Konsultacje w zakresie rekrutacji personelu, Ocena potrzeb personelu, Przeprowadzanie programów motywacyjnych dla
pracowników, Przeprowadzanie testów na potrzeby sprawdzenia kompetencji zawodowych, Przeprowadzanie testów
psychologicznych w celu selekcji personelu, Przeprowadzanie testów psychometrycznych w celu doboru personelu,
Testowanie w celu określenia kompetencji zawodowych,
Usługi doradcze w zakresie zarządzania personelem, Usługi
konsultacyjne i doradcze w zakresie zarządzania personelem, Usługi konsultingowe związane z personelem, Usługi
planowania kariery, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne
w związku z planowaniem biznesowym, Porady i informacje
dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami, Usługi doradztwa biznesowego, 41 Analizowanie wyników testów i danych edukacyjnych dla osób trzecich, Badania edukacyjne,
Budowanie zespołu (edukacja), Coaching w zakresie życia
osobistego [life coaching], Doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Doradztwo zawodowe, Doradztwo
zawodowe i coaching, Kursy samoświadomości [szkolenia],
Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Kursy
w zakresie rozwoju osobistego, Ocena orientacji zawodowej, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie warsztatów i seminariów w zakresie
samoświadomości, Organizacja i przeprowadzanie kursów
edukacyjnych, Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizacja szkoleń, Organizowanie i prowadzenie seminariów,
Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie kursów szkoleniowych, Organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych
kursach, Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na kursach zawodowych, Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych seminariach,
Prowadzenie kursów, Prowadzenie kursów, seminariów
(210)
(731)
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i warsztatów, Prowadzenie seminariów szkoleniowych dla
klientów, Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, Seminaria, Szkolenia biznesowe, Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia personelu, Szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy
pracodawcami i pracownikami, Testy edukacyjne, Trening
rozwoju osobistego, Trening umiejętności zawodowych,
Udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, Usługi doradcze
dotyczące edukacji i szkoleń, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], Usługi edukacji biznesowej, Usługi edukacyjne dotyczące umiejętności komunikacyjnych, Usługi edukacyjne dotyczące zarządzania, Usługi
edukacyjne i szkoleniowe, Usługi mentoringu biznesowego,
Usługi szkolenia personelu, Usługi szkolenia w dziedzinie
zarządzania, Usługi szkoleniowe dla biznesu, Usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, Usługi
w zakresie szkolenia i kształcenia zawodowego, Zapewnianie testów edukacyjnych i ocen w formie komputerowej, 42 Projektowanie urządzeń diagnostycznych, Usługi
testowania diagnostycznego wspomagane komputerowo,
Oprogramowanie jako usługa [SaaS].
(210)
(731)
(540)
(540)

528265
(220) 2021 04 29
SZYJA JAROSŁAW, Koziegłowy
(znak słowno-graficzny)
Bella - Bis

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Przyprawy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyprawami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyprawami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z kawami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z kawami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z ziołami suszonymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z ziołami suszonymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z panierkami z przyprawami do mięs, ryb, drobiu, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z panierkami z przyprawami
do mięs, ryb, drobiu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z młynkami ręcznymi do użytku domowego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z młynkami ręcznymi do użytku
domowego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z elektrycznymi bezprzewodowymi zaparzaczami do kawy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z elektrycznymi bezprzewodowymi zaparzaczami do kawy, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z kawiarkami elektrycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawiarkami elektrycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nieelektrycznymi spieniaczami mleka do kawy, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z nieelektrycznymi spieniaczami mleka
do kawy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z owocami przetworzonymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z owocami przetworzonymi.

Nr ZT22/2021

(210) 528269
(220) 2021 04 29
(731) WIZE MONIKA, Siemianice
(540) (znak słowny)
(540) Lauden
(510), (511) 36 Wynajem mieszkań, Agencje mieszkaniowe
[mieszkania], Biuro wynajmu mieszkań, Usługi wynajmu
mieszkań, Organizowanie wynajmu mieszkań, Wynajem
zakwaterowania [mieszkania], Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, Wynajem mieszkań, studio i pokoi,
Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych,
Usługi administrowania i zarządzania nieruchomościami,
Usługi wynajmowania nieruchomości, mieszkań, lokali
użytkowych, Pośrednictwo i obrót nieruchomościami, Wycena nieruchomości, Pozyskiwanie terenów pod inwestycje, Usługi deweloperskie polegające na zakupie gruntów
budowlanych, zleceniu ich zabudowy, oferowaniu i sprzedaży wybudowanych lokali i domów wraz z działkami lub
z udziałami w gruncie, Zarządzanie nieruchomościami, Administrowanie nieruchomościami, Organizowanie wynajmu nieruchomości, 37 Budownictwo mieszkaniowe, Usługi
odnawiania mieszkań, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa prywatnych
budynków mieszkalnych, Budowa budynków mieszkalnych
i komercyjnych, Usługi budowlane w zakresie budynków
mieszkalnych, Remont nieruchomości, Remont budynków,
43 Usługi hotelowe, Rezerwacje hotelowe, Hotelowe usługi
kateringowe, Usługi restauracji hotelowych, Hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Zapewnianie zakwaterowania w hotelach, Świadczenie usług
przez hotele i motele, Usługi w zakresie zakwaterowania
w hotelach, Zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, Rezerwacja zakwaterowania w hotelach, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w mieszkaniach wakacyjnych, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego
w domach i mieszkaniach, Restauracje samoobsługowe,
Restauracje z grillem, Restauracje dla turystów, Usługi barów i restauracji, Oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach.
(210)
(731)
(540)
(540)

528276
(220) 2021 04 30
WIPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Wadąg
(znak słowno-graficzny)
W WIPASZ Green Farms

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.21
(510), (511) 44 Usługi hodowli drobiu.
(210) 528277
(220) 2021 04 28
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) FITAXYD
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne, medyczne i lecznicze do stosowania u ludzi, Leki dla ludzi.
528394
(220) 2021 04 30
MEDIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT22/2021
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(540) medim 24.pl

(531) 26.13.99, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 41 Publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, Redagowanie tekstów (innych niż teksty
reklamowe).
(210) 528401
(220) 2021 05 04
(731) BOGOWICZ WOJCIECH KEEPCARD, Siedlce
(540) (znak słowny)
(540) BOSSER
(510), (511) 18 Parasole i parasolki, Parasolki i parasole (duże),
Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące
do przenoszenia.
(210) 528410
(220) 2021 05 04
(731) STADNICKI PIOTR, Legionowo
(540) (znak słowny)
(540) PERUNITE
(510), (511) 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi
projektowania, Usługi w zakresie projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

528423
(220) 2021 05 05
WALCZYK MONIKA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
FizjoUniintima

(531) 26.13.25, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Zajęcia sportowe, Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Organizowanie warsztatów, Warsztaty w celach edukacyjnych, 44 Fizjoterapia, Usługi fizjoterapii, Usługi opieki
zdrowotnej, Opieka medyczna i zdrowotna, Usługi doradcze
w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi informacyjne w zakresie
opieki zdrowotnej.
(210) 528427
(220) 2021 05 05
(731) MĘCLEWSKA KAJA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Tealosophy
(510), (511) 5 Herbata ziołowa [napoje lecznicze], 21 Podstawki
pod czajniczki z herbatą, 30 Herbata owocowa [inna niż do celów medycznych], Herbata Oolong w proszku, Herbata oolong
[herbata chińska], Herbata oolong, Herbata o smaku pomarań-
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czowym [inna niż do celów leczniczych], Herbata o smaku jabłka [inna niż do celów leczniczych], Azjatycka herbata morelowa
[maesilcha], Biała herbata, Chińska herbata z kolcowoju [Gugijacha], Herbata, 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 paczkowana [inna niż
do celów leczniczych], Herbata rooibos, Herbata sfermentowana,
Herbata sypka (Nielecznicza -), 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 kwiatu lipy, 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, Japońska zielona herbata, Kapsułki z herbatą,
Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Mate [herbata],
Prażona herbata jęczmienna (mugi-cha), Yuja-cha [koreańska herbata miodowo-cytrusowa], Żółta herbata, 35 Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z herbatami.
(210)
(731)
(540)
(540)

528448
(220) 2021 05 05
KWIECIEŃ KAMIL, Rybnik
(znak słowno-graficzny)
VENISS

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe,
Kosmetyki w postaci płynów, Aromatyczne olejki eteryczne,
Esencje i olejki eteryczne, Esencje eteryczne, Naturalne olejki eteryczne, Olejki do perfum i zapachów, Olejki do celów
perfumeryjnych, Olejki eteryczne, Olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, Olejki nielecznicze,
Olejki zapachowe, Perfumeryjne (produkty -), esencjonalne
(olejki -), 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów,
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

528452
(220) 2021 05 05
MALINOWSKI DOMINIK, Łódź
(znak słowno-graficzny)
Mapa Akademicka
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(531) 09.07.22, 27.05.01
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, Biuletyny informacyjne, Broszury, Czasopisma [periodyki], Gazety, Kalendarze, Katalogi, Książki, Materiały drukowane, Ulotki, 35 Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja
i utrzymywanie informacji w rejestrach, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Biura
pośrednictwa pracy, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Marketing ukierunkowany, Obróbka tekstów, Opracowywanie CV dla osób trzecich, Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Organizowanie targów handlowych, Outsourcing
[doradztwo biznesowe], Poszukiwania w zakresie patronatu,
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Publikowanie tekstów reklamowych,
Reklama, Reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna,
Reklama radiowa, Reklamy telewizyjne, Rekrutacja personelu,
Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, Telemarketing, Tworzenie tekstów reklamowych, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi marketingowe, Usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, Zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych
lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

Nr ZT22/2021

w zakresie patronatu, Prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych,
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Publikowanie tekstów
reklamowych, Reklama, Reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama
zewnętrzna, Reklama radiowa, Reklamy telewizyjne, Rekrutacja
personelu, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, Telemarketing, Tworzenie tekstów
reklamowych, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi marketingowe, Usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, Zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych
lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych.
(210) 528455
(220) 2021 05 05
(731) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) GRYPHUS
(510), (511) 9 Liczniki energii elektrycznej, Urządzenia, aparaty i przyrządy pomiarowe, rejestrujące, kontrolne, sygnalizacyjne, sterujące, alarmowe, Przetworniki elektroniczne, Instalacje elektryczne oraz materiały i osprzęt do nich zawarty
w tej klasie, Aparatura do przetwarzania informacji, Urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
Zaciski do przewodów elektrycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

528480
(220) 2021 05 06
KRYSZCZUK PAWEŁ CAT MAHAL, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Cat Mahal

528453
(220) 2021 05 05
MALINOWSKI DOMINIK, Łódź
(znak słowno-graficzny)
Mapa Akademicka

(531) 09.07.22, 27.05.01
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Biuletyny informacyjne, Broszury, Czasopisma [periodyki],
Gazety, Kalendarze, Katalogi, Książki, Materiały drukowane, Ulotki, 35 Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Badania opinii publicznej, Badania
rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Biura pośrednictwa pracy,
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, Indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, Marketing ukierunkowany, Obróbka tekstów, Opracowywanie CV dla osób trzecich,
Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Organizowanie targów handlowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Poszukiwania

(531) 01.01.05, 01.01.10, 07.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Hotele dla zwierząt, Hotele dla zwierząt
domowych, Prowadzenie przechowalni dla kotów, Usługi
dziennej opieki nad zwierzętami domowymi, Usługi hoteli
dla zwierząt domowych, 44 Opieka nad zwierzętami, Usługi
w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych.
528485
(220) 2021 05 06
TREND SPIRITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowny)
(540) BOHEMA ART
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wódka,
Likiery.
(210)
(731)

(210) 528493
(220) 2021 05 06
(731) HANKUS RAFAŁ MIX INVEST, Żywiec
(540) (znak słowny)
(540) Audio Future Records
(510), (511) 41 Muzyczne usługi wydawnicze.

Nr ZT22/2021
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528501
(220) 2021 05 05
ENERGOPIAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siechnice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EP - coustic
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Materiały konstrukcyjne metalowe, konstrukcje metalowe, ekrany akustyczne metalowe, kabiny dźwiękochłonne metalowe, płyty budowlane dźwiękochłonne
i izolacyjne metalowe, metalowe obudowy i osłony dźwiękochłonno-izolacyjne maszyn i urządzeń, kominy metalowe,
metalowe tłumiki akustyczne kanałowe, szczelinowe i klatkowe, dysze metalowe, osłony do rur metalowe, metalowe
kratownice, metalowe szkielety ramowe dla budownictwa,
metalowe rusztowania, materiały blacharskie dla budownictwa, blacha w płytach i arkuszach, blacha trapezowa, pokrycia dachów metalowe dachówki metalowe, rynny metalowe,
bramy, okna i drzwi metalowe, 17 Materiały dźwiękoszczelne i izolacyjne z gumy lub tworzyw sztucznych, materiały
dźwiękochłonno-izolacyjne: styropian, wełna mineralna jako
izolator, włókno szklane do izolacji, taśmy, tkaniny i zaprawy
izolacyjne, obudowy i osłony ze styropianu, folie z tworzyw
sztucznych nie do pakowania, folie i błony do laminowania
płyt izolacyjnych, uszczelki, materiały wyściełające z gumy
i tworzyw sztucznych, materiały uszczelniające, pakuły,
guma surowa lub półprzetworzona, podkładki z gumy, tworzywa sztuczne półprzetworzone, 19 Materiały budowlane
niemetalowe, konstrukcje budowlane niemetalowe, ekrany
akustyczne niemetalowe, kabiny operatorskie dźwiękoszczelne niemetalowe, obudowy i osłony dźwiękochłonno-izolacyjne niemetalowe, konstrukcje pochłaniające dźwięk
niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty budowlane dźwiękochłonne i I izolacyjne niemetalowe, elementy
budowlane niemetalowe ze styropianu, styropianowe płyty
i profile, styropianowe płyty laminowane - styropian oklejony papą i płyty warstwowe dźwiękochłonno-izolacyjne,
okładziny budowlane ze styropianu, płytki i listewki wykończeniowe ze styropianu, betonowe elementy budowlane,
elementy konstrukcyjne prefabrykowane żelbetowe.
528503
(220) 2021 05 05
ALKYON PARTNERS DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PP Port Płaszów

(210)
(731)

(531) 18.04.02, 27.05.01
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej, Administrowanie działalnością gospodarczą,
Zapewnianie obiektów do co-workingu oraz zapewnianie
dostępu do domów i apartamentów na potrzeby wspólnego zamieszkiwania (co-livingu) oraz związanych z nimi usług,
Prace biurowe, Usługi w zakresie administracji biurowej,
Skomputeryzowane zarządzanie biurem, Usługi sekretarskie
i biurowe, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach
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do co-workingu, Usługi biurowe w zakresie organizowania
spotkań, Usługi w zakresie czynności biurowych, Zapewnianie tymczasowego biurowego personelu wsparcia, Usługi
biurowe w zakresie obsługi zapytań, Usługi przypominania
o spotkaniach [prace biurowe], Usługi zarządzania biurowego [dla osób trzecich], Usługi w zakresie administracji
biurowej [dla osób trzecich], Zarządzanie hotelami i innymi
obiektami zakwaterowania tymczasowego, Zarządzanie administracyjne hotelami i innymi obiektami zakwaterowania
tymczasowego, Zarządzanie biznesowe hotelami i innymi
obiektami zakwaterowania tymczasowego, Usługi reklamowe dotyczące hoteli i innych obiektów zakwaterowania
tymczasowego, Usługi doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, Usługi reklamowe dotyczące
nieruchomości, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 36 Usługi
związane z majątkiem nieruchomym, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Administrowanie i zarządzanie majątkiem i nieruchomościami w tym biurami, budynkami, apartamentami i lokalami, Organizacja przestrzeni co-workingowej
i na potrzeby współzamieszkiwania (co-livingu), dzierżawa
i wynajem majątku i nieruchomości w tym biur, budynków,
apartamentów i lokali, domów, mieszkań, sal wystawowych,
pomieszczeń handlowych, studio i pokoi, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji
związanych z wynajmem biur, budynków, apartamentów
i lokali, domów, mieszkań, sal wystawowych, pomieszczeń
handlowych, studio i pokoi, Rozbudowa nieruchomości
w zakresie przestrzeni do wspólnego życia (co-livingu) i pracy (coworkingu), tworzenie i prowadzenie domów i apartamentów do wspólnego życia (colivingu) i pracy (co-workingu) i powiązane usługi, Długoterminowy wynajem obiektów
i przestrzeni do wspólnej pracy (co-workingu) i wspólnego
mieszkania (co-livingu), Wynajem powierzchni biurowej, wynajem biur do coworkingu, Wynajem lokali na cele biurowe,
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami
biurowymi, Ubezpieczanie zakwaterowania hotelowego,
Timesharing nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Zarządzanie
powiernicze nieruchomościami, Organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, Organizowanie dzierżawy
[tylko nieruchomości], Organizacja najmu nieruchomości
handlowych, Usługi doradcze i konsultacyjne dotyczące
nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości,
Usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych,
Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Usługi finansowe w zakresie nieruchomości, Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem,
Dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Usługi
zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji
w zakresie nieruchomości, Biuro wynajmu mieszkań, Usługi
wynajmu mieszkań, wynajem zakwaterowania [mieszkania],
Wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, Zarządzenie
nieruchomościami wykonywane na zlecenie, Usługi finansowe, Usługi związane z kupnem i sprzedażą nieruchomości, Kupno i sprzedaż nieruchomości, 37 Usługi budowlane
(budownictwo), 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Centra opieki nad dziećmi, Domy opieki dla osób w podeszłym wieku, Domy turystyczne, Hotele, motele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Żłob-
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ki, ośrodki opieki dziennej i domy opieki dla osób starszych,
Domy letniskowe, Informacja hotelowa, Krótkoterminowy
wynajem przestrzeni biurowej, Leasing mebli biurowych,
Obsługa zakwaterowania członków organizacji, Oferowanie
zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów pobytowych, Organizowanie bankietów, Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie
zakwaterowania w hotelach, Organizowanie zakwaterowania dla turystów, Organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, Organizowanie zakwaterowania wakacyjnego,
Organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Ośrodki wypoczynkowe, Domy gościnne, Rezerwacja hotelowa
na rzecz osób trzecich, Rezerwacja pokoi, Rezerwacja zakwaterowania, Świadczenie usług przez hotele i motele, Tymczasowe zakwaterowanie, Tymczasowy wynajem pokoi, Udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, Udostępnianie
obiektów i sprzętu na targi i wystawy, konferencje, spotkania, bankiety, uroczystości towarzyskie na specjalne okazje,
zjazdy, Udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego
w hotelach, Udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, Udostępnianie
pomieszczeń na spotkania, Udostępnianie sal konferencyjnych, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi
wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń
na posiedzenia, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń
na posiedzenia zarządu, Udostępnianie zakwaterowania
tymczasowego, Usługi hoteli i moteli, Usługi hotelowe dla
uprzywilejowanych klientów, Usługi informacji, doradztwa
i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usługi tymczasowej opieki zastępczej w postaci opieki dziennej
nad osobami dorosłymi, Usługi w zakresie ośrodków opieki
dziennej, Usługi w zakresie wynajmu pokojów, Usługi w zakresie zakwaterowania, Usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, Usługi w zakresie zapewniania obiektów
na spotkania, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pokoi,
Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowanie sal konferencyjnych, Wynajmowanie sal na zebrania,
Wypożyczanie umeblowania, Zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni biurowej, Zapewnianie tymczasowego
zakwaterowania na czas pracy, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w tym w hotelach, motelach, domach
wakacyjnych, w pensjonatach, w domach i mieszkaniach.
528505
(220) 2021 05 05
ALKYON PARTNERS DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ALKYON
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej, Administrowanie działalnością gospodarczą,
Zapewnianie obiektów do co-workingu oraz zapewnianie
dostępu do domów i apartamentów na potrzeby wspólnego zamieszkiwania (co-livingu) oraz związanych z nimi
usług, Prace biurowe, Usługi w zakresie administracji biurowej, Skomputeryzowane zarządzanie biurem, Usługi sekretarskie i biurowe, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Wypożyczanie wyposażenia biurowego
w obiektach do co-workingu, Usługi biurowe w zakresie
organizowania spotkań, Usługi w zakresie czynności biurowych, Zapewnianie tymczasowego biurowego personelu wsparcia, Usługi biurowe w zakresie obsługi zapytań,
Usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe],
Usługi zarządzania biurowego [dla osób trzecich], Usługi
w zakresie administracji biurowej [dla osób trzecich], Zarządzanie hotelami i innymi obiektami zakwaterowania
tymczasowego, Zarządzanie administracyjne hotelami
(210)
(731)

Nr ZT22/2021

i innymi obiektami zakwaterowania tymczasowego, Zarządzanie biznesowe hotelami i innymi obiektami zakwaterowania tymczasowego, Usługi reklamowe dotyczące hoteli
i innych obiektów zakwaterowania tymczasowego, Usługi
doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem
hotelami, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Oferowanie
i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego
i mediów na reklamy, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania, 36 Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, Administrowanie i zarządzanie majątkiem i nieruchomościami w tym biurami, budynkami,
apartamentami i lokalami, Organizacja przestrzeni co-workingowej i na potrzeby współzamieszkiwania (co-livingu),
dzierżawa i wynajem majątku i nieruchomości w tym biur,
budynków, apartamentów i lokali, domów, mieszkań, sal
wystawowych, pomieszczeń handlowych, studio i pokoi,
Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji związanych z wynajmem biur, budynków,
apartamentów i lokali, domów, mieszkań, sal wystawowych, pomieszczeń handlowych, studio i pokoi, Rozbudowa nieruchomości w zakresie przestrzeni do wspólnego
życia (co-livingu) i pracy (coworkingu), tworzenie i prowadzenie domów i apartamentów do wspólnego życia (co-livingu) i pracy (co-workingu) i powiązane usługi, Długoterminowy wynajem obiektów i przestrzeni do wspólnej
pracy (co-workingu) i wspólnego mieszkania (co-livingu),
Wynajem powierzchni biurowej, wynajem biur do coworkingu, Wynajem lokali na cele biurowe, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi,
Ubezpieczanie zakwaterowania hotelowego, Timesharing
nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, Organizowanie dzierżawy [tylko
nieruchomości], Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Usługi doradcze i konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości,
Zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości,
Usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi związane ze współwłasnością
nieruchomości, Administrowanie sprawami finansowymi
dotyczącymi nieruchomości, Usługi finansowe w zakresie nieruchomości, Organizowanie najmu nieruchomości
na wynajem, Dostarczanie nieruchomości na rzecz osób
trzecich, Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym
dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Biuro
wynajmu mieszkań, Usługi wynajmu mieszkań, wynajem
zakwaterowania [mieszkania], Wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, Zarządzenie nieruchomościami
wykonywane na zlecenie, Usługi finansowe, Usługi związane z kupnem i sprzedażą nieruchomości, Kupno i sprzedaż nieruchomości, 37 Usługi budowlane (budownictwo),
43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Centra
opieki nad dziećmi, Domy opieki dla osób w podeszłym
wieku, Domy turystyczne, Hotele, motele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Żłobki,
ośrodki opieki dziennej i domy opieki dla osób starszych,
Domy letniskowe, Informacja hotelowa, Krótkoterminowy
wynajem przestrzeni biurowej, Leasing mebli biurowych,
Obsługa zakwaterowania członków organizacji, Oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów
pobytowych, Organizowanie bankietów, Organizowanie
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i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie zakwaterowania w hotelach, Organizowanie
zakwaterowania dla turystów, Organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, Organizowanie zakwaterowania
wakacyjnego, Organizowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy, Ośrodki wypoczynkowe, Domy gościnne, Rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, Rezerwacja pokoi,
Rezerwacja zakwaterowania, Świadczenie usług przez
hotele i motele, Tymczasowe zakwaterowanie, Tymczasowy wynajem pokoi, Udostępnianie miejsc noclegowych
w hotelach, Udostępnianie obiektów i sprzętu na targi
i wystawy, konferencje, spotkania, bankiety, uroczystości
towarzyskie na specjalne okazje, zjazdy, Udostępnianie
obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach, Udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz
pomieszczeń na posiedzenia, Udostępnianie pomieszczeń na spotkania, Udostępnianie sal konferencyjnych,
Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń
na posiedzenia, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń
na posiedzenia zarządu, Udostępnianie zakwaterowania
tymczasowego, Usługi hoteli i moteli, Usługi hotelowe dla
uprzywilejowanych klientów, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usługi tymczasowej opieki zastępczej w postaci opieki
dziennej nad osobami dorosłymi, Usługi w zakresie ośrodków opieki dziennej, Usługi w zakresie wynajmu pokojów,
Usługi w zakresie zakwaterowania, Usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, Usługi w zakresie
zapewniania obiektów na spotkania, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pokoi, Wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, Wynajmowanie sal konferencyjnych,
Wynajmowanie sal na zebrania, Wypożyczanie umeblowania, Zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni
biurowej, Zapewnianie tymczasowego zakwaterowania
na czas pracy, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w tym w hotelach, motelach, domach wakacyjnych,
w pensjonatach, w domach i mieszkaniach.
(210)
(731)
(540)
(540)

528532
(220) 2021 05 07
TRYKA KRZYSZTOF, Bromyard, GB
(znak słowno-graficzny)
MIKSO HENNA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.13.25, 25.01.25, 26.13.25
(510), (511) 3 Preparaty do koloryzacji włosów, Preparaty do barwienia włosów, Preparaty do włosów, Preparaty
odżywcze do włosów, Kosmetyki naturalne, 5 Suplementy
diety, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kosmetycznymi, do higieny i pielęgnacji urody, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z ozdobami do włosów i artykułami
do upinania włosów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kosmetykami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do koloryzacji włosów, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z preparatami do włosów, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety,
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Usługi sprzedaży detalicznej w związku z farmaceutykami
i naturalnymi środkami leczniczymi, 41 Usługi edukacyjne
i instruktażowe, Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody,
Usługi w zakresie edukacji dietetycznej, Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody.
(210)
(731)
(540)
(540)

528599
(220) 2021 05 09
HAJDA ADAM FIRMA ADROM, Katowice
(znak słowno-graficzny)
ADROM

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze
oraz wyposażenie edukacyjne, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 42 Usługi naukowe i technologiczne,
Usługi inżynieryjne, 45 Usługi prawne.
528899
(220) 2021 05 14
CZARNECKI PAWEŁ, GŁUCHOWSKI MICHAŁ LASER
MEDIA SPÓŁKA CYWILNA, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) LASER MEDIA
(510), (511) 37 Serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych,
Serwisowanie obrabiarek.

(210)
(731)

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

529031
(220) 2021 05 19
PAWLOS DAWID, Łódź
(znak słowno-graficzny)
BiologHelp.pl

(531) 26.04.05, 26.04.19, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje komputerowe do pobrania, Edukacyjne aplikacje
komputerowe, Edukacyjne aplikacje mobilne, Edukacyjne aplikacje na tablety, Edukacyjne oprogramowanie
komputerowe, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie dla
nauczycieli, Oprogramowanie dla nauki, Oprogramowanie edukacyjne, Programy komputerowe do celów edukacji, Oprogramowanie do aplikacji Internetowych, Książki
w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, 41 Edukacja, Edukacja on-line z komputerowej bazy danych lub
za pomocą Internetu czy ekstranetów.
(210) 529120
(220) 2021 05 20
(731) MATE MATE ASIA PTE.LTD., Singapore, SG
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MM

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

(531)

(531)

01.01.03, 01.01.10, 26.01.03, 26.01.13, 26.01.18, 27.05.01,
27.05.03, 27.05.14
(510), (511) 32 Napoje energetyzujące, Lemoniada, Napoje
bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje
bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Piwo, Bezalkoholowe
aromatyzowane napoje gazowane, Woda mineralna, Gazowana
woda mineralna, Smakowa woda mineralna, Bezalkoholowe
napoje gazowane, 36 Agencje ubezpieczeniowe, Wymiana finansowa waluty wirtualnej, Wymiana walut [kantory], Wymiana
walutowa, Handel walutami i wymiana walut, Usługi finansowe,
Usługi w zakresie elektronicznego obrotu finansowego, Doradztwo finansowe, Planowanie finansowe, Doradztwo inwestycyjne,
Handel walutami on-line w czasie rzeczywistym, Doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego, Wydawanie bonów
używanych jako pieniądze, Usługi portfela elektronicznego (usługi w zakresie płatności), Transfery elektroniczne wirtualnych walut, Transfer elektroniczny środków pieniężnych, Organizowanie
transferu pieniędzy, Elektroniczny transfer środków pieniężnych
za pośrednictwem telekomunikacji, Transfer funduszy, Usługi
elektronicznego transferu funduszy.
(210)
(731)
(540)
(540)

Nr ZT22/2021

529134
(220) 2021 05 20
MATE MATE ASIA PTE.LTD., Singapore, SG
(znak słowno-graficzny)
MATE MATE

26.05.03, 26.05.12, 26.05.13, 26.05.18, 27.05.01, 27.05.04,
29.01.14
(510), (511) 32 Napoje energetyzujące, Lemoniada, Napoje
bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, Napoje bezalkoholowe zawierające
soki owocowe, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Piwo,
Bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, Woda
mineralna, Gazowana woda mineralna, Smakowa woda mineralna, Bezalkoholowe napoje gazowane.
529197
(220) 2021 05 21
KOLANKOWSKA-TRZCIŃSKA MARTA MARITTA,
Chotomów
(540) (znak słowny)
(540) biosstim
(510), (511) 44 Masaż, Informacje dotyczące masażu.
(210)
(731)

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

529226
(220) 2021 05 24
JELIŃSKI MACIEJ OMIQ, Sierakowo
(znak słowno-graficzny)
IDEA Electric

529121
(220) 2021 05 20
MATE MATE ASIA PTE.LTD., Singapore, SG
(znak słowno-graficzny)
MATE MATE

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 Napoje energetyzujące, Lemoniada, Napoje
bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje bezalkoholowe zawierające soki
owocowe, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Piwo, Bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, Woda mineralna, Gazowana woda mineralna, Smakowa woda mineralna,
Bezalkoholowe napoje gazowane, 36 Agencje ubezpieczeniowe, Wymiana finansowa waluty wirtualnej, Wymiana walut
[kantory], Wymiana walutowa, Handel walutami i wymiana
walut, Usługi finansowe, Usługi w zakresie elektronicznego
obrotu finansowego, Doradztwo finansowe, Planowanie finansowe, Doradztwo inwestycyjne, Handel walutami on-line
w czasie rzeczywistym, Doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego, Wydawanie bonów używanych jako
pieniądze, Usługi portfela elektronicznego (usługi w zakresie
płatności), Transfery elektroniczne wirtualnych walut, Transfer
elektroniczny środków pieniężnych, Organizowanie transferu
pieniędzy, Elektroniczny transfer środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji, Transfer funduszy, Usługi elektronicznego transferu funduszy.

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 11 Instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], Instalacje klimatyzacyjne, Urządzenia do ogrzewania,
Urządzenia i instalacje oświetleniowe, Urządzenia i maszyny
do oczyszczania powietrza, Wentylatory elektryczne do użytku osobistego, Wyciągi wentylacyjne, Wyciągi [wentylacyjne
lub klimatyzacyjne], Urządzenia do chłodzenia powietrza,
Elektryczne urządzenia do ogrzewania wody, Urządzenia elektryczne do ogrzewania, Żarówki oświetleniowe, Urządzenia
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych
[LED], Światła rowerowe, Światła sufitowe, Lampy oświetleniowe, Aparatura i instalacje chłodnicze, 12 Kierownice do rowerów, Kierownice [części do rowerów], Łańcuchy rowerowe,
Łańcuchy napędowe [części rowerowe], Nóżki do rowerów,
Opony rowerowe, Opony rowerowe bezdętkowe, Pedały
do rowerów, Pojazdy elektryczne, Pompki do rowerów, Pompki do pompowania opon rowerów, Pompki do pompowania
opon rowerowych, Ramy do rowerów, Ramy, do bagażników,
do rowerów, Rowery, Rowery elektryczne, Bagażniki na rowery, Bagażniki na rowery do pojazdów, Dopasowane pokrowce
na rowery, Elektryczne rowery składane, Siodełka rowerowe,
Szprychy do kół rowerowych, Szprychy do rowerów.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

523996, 525766

3

521890, 522806, 524115, 524775, 524777, 524937, 525345, 525611, 527055, 527234, 527324, 527808, 527809,
528122, 528448, 528532

4

522311

5

521890, 522806, 524115, 524622, 524775, 524777, 525345, 525470, 525700, 525935, 525937, 527009, 527173,
527182, 527193, 527194, 527195, 527196, 527234, 527266, 527454, 527541, 527662, 527663, 527664, 527808,
527809, 527894, 528040, 528122, 528147, 528181, 528240, 528277, 528427, 528532

6

522806, 525681, 525725, 527157, 527294, 527683, 527697, 528501

7

525725, 527157, 527189, 527591, 527939, 528132

8

525725

9

522236, 524861, 524862, 524863, 524864, 524865, 524866, 524867, 524868, 525437, 525725, 525745, 526442,
526449, 526572, 526573, 526669, 526868, 526871, 526872, 526981, 527134, 527172, 527183, 527184, 527257,
527279, 527423, 527462, 527592, 527672, 527673, 527683, 527698, 527927, 527982, 528017, 528020, 528069,
528071, 528151, 528156, 528161, 528259, 528455, 529031

10

524115, 524775, 524777, 527055, 527808, 527809, 528240

11

522311, 525343, 526939, 527134, 527137, 527324, 527746, 527811, 529226

12

522537, 526524, 527591, 528017, 528020, 528160, 528176, 528177, 529226

14

527039, 527697, 528071

16

522537, 524359, 524861, 524862, 524863, 524864, 524865, 524866, 524867, 524868, 525521, 526384, 526572,
526573, 527055, 527680, 527697, 528071, 528167, 528259, 528452, 528453, 528599

17

518211, 525766, 528501

18

522806, 526572, 526573, 527039, 527183, 527184, 527253, 527462, 528071, 528167, 528401

19

524035, 525177, 525544, 527294, 527354, 527508, 528022, 528501

20

522537, 522806, 527245, 527294, 527462, 527731, 528182

21

522311, 522806, 525294, 527234, 527324, 528182, 528427

22

527294, 527462

24

527462

25

522236, 522370, 522527, 523096, 524861, 524862, 524863, 524864, 524865, 524866, 524867, 524868, 525322,
525437, 525439, 525548, 525559, 525892, 526524, 526572, 526573, 527039, 527144, 527183, 527184, 527253,
527257, 527423, 527430, 527462, 527485, 527513, 527554, 527898, 527957, 527982, 528071, 528142

26

522527

27

527462

28

520294, 522806, 524619, 525437, 525439, 527194, 527462, 527672, 527673, 527927, 527933, 528022, 528071

29

521890, 524622, 525150, 525345, 525358, 525417, 525470, 525700, 527193, 527194, 527195, 527196, 527289,
528043, 528143, 528147, 528249

30

523868, 523996, 524447, 524692, 524804, 524808, 524838, 524845, 525150, 525294, 525345, 525417, 526560,
527018, 527193, 527194, 527195, 527196, 527237, 527432, 527691, 527934, 527994, 528039, 528052, 528083,
528085, 528143, 528147, 528220, 528265, 528427

31

521890, 525150, 525417, 525700, 527193, 527194, 527195, 527196, 527936, 527947, 528235

32

521959, 521962, 521968, 521975, 521976, 521978, 521979, 521980, 521981, 521982, 521984, 521985, 521986,
521990, 521992, 524888, 525150, 525197, 525470, 527193, 527194, 527195, 527796, 527894, 528043, 529120,
529121, 529134

33

526503, 526991, 527192, 528485
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Nr ZT22/2021

1

2

35

521139, 522051, 522052, 522311, 522527, 522537, 523222, 524173, 524359, 524861, 524862, 524863, 524864,
524865, 524866, 524867, 524868, 525028, 525029, 525141, 525326, 525345, 525437, 525439, 525561, 525562,
525597, 525712, 525716, 525935, 526384, 526449, 526497, 526572, 526573, 526669, 526865, 526868, 526939,
526992, 527009, 527014, 527015, 527137, 527163, 527166, 527193, 527194, 527195, 527196, 527294, 527423,
527432, 527462, 527464, 527466, 527513, 527545, 527552, 527559, 527696, 527719, 527730, 527736, 527737,
527738, 527834, 527836, 527838, 527927, 528017, 528020, 528022, 528026, 528088, 528110, 528123, 528147,
528156, 528235, 528259, 528265, 528394, 528427, 528448, 528452, 528453, 528503, 528505, 528532

36

522051, 522052, 525561, 525562, 525634, 526384, 526497, 526669, 527163, 527166, 527464, 527466, 527508,
527737, 527882, 527930, 528017, 528020, 528088, 528174, 528269, 528503, 528505, 529120, 529121

37

522537, 525544, 525561, 525562, 525634, 525681, 526384, 527016, 527134, 527157, 527163, 527166, 527172,
527189, 527294, 527354, 527464, 527466, 527508, 527719, 527737, 527811, 527927, 528017, 528020, 528088,
528269, 528503, 528505, 528899

38

524173, 524359, 526669, 526871, 526872, 527172, 527423, 527804, 528110, 528156

39

517635, 522537, 525417, 526384, 526497, 526868, 527157, 527431, 527464, 527466, 527683, 527719, 528017,
528020, 528176, 528177

40

521139, 522311, 522370, 522806, 523096, 527541, 527661, 527697, 527927, 528168

41

517635, 522051, 522052, 523884, 524173, 524727, 525028, 525029, 525141, 525193, 525343, 525368, 525437,
525439, 525521, 525597, 525712, 525716, 526572, 526573, 526969, 526978, 527089, 527272, 527298, 527419,
527422, 527423, 527431, 527453, 527513, 527672, 527673, 527698, 527719, 527882, 527941, 527982, 528026,
528069, 528071, 528110, 528123, 528126, 528140, 528151, 528208, 528259, 528394, 528423, 528493, 528532,
528599, 529031

42

522311, 522537, 525193, 525326, 525343, 526384, 526449, 526871, 526872, 527134, 527157, 527163, 527166,
527298, 527354, 527423, 527464, 527466, 527592, 527672, 527673, 527736, 527823, 527882, 527927, 528069,
528155, 528156, 528227, 528228, 528259, 528410, 528599

43

523222, 523884, 525186, 526868, 527272, 527431, 527696, 527882, 527903, 527934, 528021, 528125, 528147,
528269, 528480, 528503, 528505

44

524359, 525281, 525363, 525368, 525690, 525712, 525716, 525935, 526384, 527080, 527089, 527189, 527423,
527431, 527464, 527466, 527671, 527882, 528011, 528016, 528026, 528121, 528208, 528276, 528423, 528480,
529197

45

525193, 526453, 527298, 527423, 527464, 527466, 528599

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

ABM
ADROM
AG Akademia gospodarza
agathaer
Akademia Głosu
Akademia Odrodzenia
ALKYON
ALUBERG
ALUPROF LET’S BUILD A BETTER FUTURE
antena HD
Apartamenty Galicja
APT AMBASADOR POLSKIEGO TRANSPORTU
artek
As Night Falls
asperIT
asperIT
Audio Future Records
AURIDENT
Auropect
Autogala Care by Sweden
azallo.pl
Balur PARTIES & EVENTS
BARANKOWO
BART DOM
Bella - Bis
BIG BONJOUR BOULANGERIE
BIG BONJOUR
BIGETRA
BioCoBag THE FUTURE IS GREEN
BiologHelp.pl
biosstim
BLACKTAIL
BLAST
BLOOM
BOHEMA ART
Bon Bon Kids
BORZĘCKI
BOSSER
BRACIA ZIÓŁKOWSCY PALARNIA KAWY
broadway beauty
BROWAR AMBER APA PIWO JASNE GÓRNEJ
FERMENTACJI, STYL AMERICAN PALE ALE
ORZEŹWIAJĄCY SMAK BROWAR
RZEMIEŚLNICZY CRAFT BREWERY 19/94
WYRAŹNA GORYCZKA

522537
528599
525716
527545
525368
528126
528505
525681
527294
528110
527903
528123
527016
528151
528227
528228
528493
527080
528181
528017
527838
525141
528125
526939
528265
528085
528083
527182
528167
529031
529197
528071
527746
528160
528485
521139
527253
528401
527432
527941

BROWAR AMBER CHILI GRAND IMPERIAL
PORTER PIWO CIEMNE, STYL PORTER
BAŁTYCKI ESENCJONALNY SMAK BROWAR
RZEMIEŚLNICZY CRAFT BREWERY 19/94
PIKANTNY FINISZ
BROWAR AMBER Czarny Bez BROWAR
RZEMIEŚLNICZY CRAFT BREWERY 19/94
BROWAR AMBER GRAND IMPERIAL PORTER
PIWO CIEMNE, STYL PORTER BAŁTYCKI
ESENCJONALNY SMAK BROWAR
RZEMIEŚLNICZY CRAFT BREWERY 19/94
BOGATY AROMAT
BROWAR AMBER Johannes PIWO JASNE
PEŁNE, STYL LAGER W HOŁDZIE
ASTRONOMOWI I PIWOWAROWI GDAŃSKIEMU,
JOHANNESOWI HEVELIUSOWI PEŁNY,
TREŚCIWY SMAK BROWAR RZEMIEŚLNICZY
CRAFT BREWERY 19/94
ZBALANSOWANA GORYCZKA
BROWAR AMBER KOŹLAK PIWO CIEMNE,
RUBINOWE, STYL BOCK ESENCJONALNY
SMAK ZBALANSOWANA GORYCZKA
BROWAR RZEMIEŚLNICZY
CRAFT BREWERY 19/94
BROWAR BŁONIE Rzemieślnicze Tradycje
BROWAR POGÓRZA
BUM BOO
BUY&FLY
C citrono
CADAVER
CALLURA
Canna Care
CASTOMAT
Cat Mahal
CHOP CHOP
Chrupiący mleczno - orzechowy wafelek
FLIS Happy MAX mini
CLUB HAVANA RESTAURANT
COEMI LINGERIE
Cortez
Crazy Cart
Crazy Carts
Crixy
crowell
Cyber Dealer
czystoscihigiena.pl
DAMIR
DD
DEKO Kultura smaku

521959

521975
521978

521980

521982

521985
525197
527796
525597
528161
527730
527982
527184
521890
527683
528480
525326
524838
527272
527554
527696
526969
526978
528039
527462
528020
527719
525544
527245
523222
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2

Dermawell
DEV.EU
DEWON
Diament Sukcesyjny
ADRIANNA LEWANDOWSKA
DIG Dyfuzyjna Iniekcja Grawitacyjna
Dr Makeup
Drewniak
DUODOM www.duodom.pl
DWÓR POLSKI REZYDENCJA
e e-włókno
EASYBIKE.PL Wypożyczalnie i Wycieczki Ebike
EE EXACT
EEE Energy and Environmental Engineering
EEE Energy and Environmental Engineering
EKO Dynamik
Ekoproflex
ekostrateg.com na rzecz zrównoważonego
rozwoju
elevenstory
elkardia
elvor Nähren, schützen, wachsen.
EMC SZPITALE EMC Instytut Medyczny SA
EP - coustic
ergodom Budujemy Tobie przyszłość
ESPOT
ESTEMEDYK
FaceBoom seboom
FEMME ENDOMETRIUM
Naturalna mieszanka ziołowa suplement
diety ORGANIS masa netto: 120 g
FIND MASTER
FITAXYD
FizjoUniintima
FLIS HAPPY RURKI WAFLOWE suche
DOMOWE SPECJAŁY RURKA SUCHA
FLIS HAPPY WAFERS minis DOMOWE
SPECJAŁY KAKAO
FLIS KARPATKA HAPPY idealna CHAŁWA
DOMOWE SPECJAŁY
FLIS KARPATKA HAPPY idealna DOMOWE
SPECJAŁY CHAŁWA
fold down system OPTI LOCK
frosk.pl
FrostBot
Frufi
G Gustaw Gemini
Gdzie jest EIS?
GERMANIA MINT
Giorgio di mare
globalworth
GRIPACTIVE FORTE
Grona ŁAZANECZKI

525690
524173
524035
525029
518211
528026
527354
527508
523884
527559
528155
527898
526572
526573
527189
525766
526992
528142
528011
525700
527882
528501
527930
527453
527089
524937

527664
527422
528277
528423
524804
524808
524845
524692
525177
527834
527591
527541
526453
527257
527697
525548
528088
524115
527691

Nr ZT22/2021
1

GRYPHUS
GYMMY MORE
H
HARDY DZIECIAK
HIGH LEAGUE
HIGH LEAGUE
Holiverse
Hydrogen Poland
ibcsCloud cloud solutions
ICIDE
IDEA Electric
IGNIBIT
IGNIBIT
IMPAKT
IntraFleet
JP MEDICA
Jubiler Schubert
JUTRO jest DZIŚ
kamperomania
kamperomania.pl
Karma bOOmerang
KB
Kludo
kogifi
KONOPIANKA
KORSOL
krowa TV
KRÓWKI SANDOMIERSKIE
KRUPIEC
KWELD
LANA Luxury Cosmetics
LASER MEDIA
laserowe cięcie gięcie blach INTECHSTAL
Lauden
Lavre
Le journal coco
Lipower
lombard 4u
LORD CHRISTOPH
LOVE CATERING
LUNCHING
ŁAN
MADINA
MAGA Łączą nas warzywa
MAGMARA YOUNG STYLE
Mapa Akademicka
Mapa Akademicka
mask up
MATE MATE
MATE MATE
matoguard lab

2

528455
524727
525521
517635
525437
525439
527552
525193
526442
527927
529226
527672
527673
522311
527592
524359
527015
526669
528177
528176
527936
526524
528182
527823
527894
528156
525712
527018
523996
525725
525611
528899
528168
528269
527137
527430
527279
527737
527192
527431
526868
525358
525417
525150
523096
528452
528453
522236
529121
529134
525745

Nr ZT22/2021
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1

medim 24.pl
memoreX
MENERO
MGW TRAINING MOVE WELL. FEEL WELL.
Mijuba
MIKSO HENNA
MiTra Clinic Sp. z o.o.
MM
MODAGO
Natur Kaps
naturlo.pl
Neurydynium
NICOLSON
NIECH SIĘ DZIEJE WOLA TWOJA
A NIE MOJA, PANIE JEDNOŚĆ
SŁUŻBA ZDROWIENIE MIESIĄCE
NL NORDIC LINE
NUTRIGATE
NUTRINER
NutriSky
Objaw Góry Fuji
ODEXIM
OFIBER
OLLIE AESTHETIC MEDICINE TRAINING
SZKOLENIA Z MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
omnisurv powered by IQS
Opoka INVEST Uczciwie | Profesjonalnie |
Na czas
OPOKA INVEST
ostSped.pl
Pablo Redle
PALARNIA KAWY ŚWIATA
PARIVIX
Parola Cafe
Partners for Growth
PASTELOWE
PAVONADA
Personal PowerON
PERUNITE
Pierwsze Kroczki
PJ PAREO & JULIET
Poland Green Energy
polski chłód
PORTAREI 1745
PP Port Płaszów
PRIMO OSTROŁĘCKIE delikatne
Private Label Tissue
PROFESS
PRONTO EVERYDAY CLEAN
PROTECT line
Przed Karetką
PRZEKĄSAKI
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2

1

2

528394
524622
527454
527513
527934
528532
528121
529120
527423
525937
527836
527809
527957

Pstrąg Miłkowany
purella SUPERFOODS
purella SUPERFOODS
purella SUPERFOODS
PYLORI H.PYLORI Naturalna mieszanka ziołowa
suplement diety ORGANIS masa netto: 150 g
QuatroVena
RAID. WSZYSCY POTRZEBUJEMY OCHRONY.
REBEL24
RED CHIKKER
REGULATORY SANDBOX KNF
RIALEX CRANE SYSTEMS
RIVIERA PARK
ryż-fit
SALMAYO
sauce zero
SCHUBERT JUBILER
SCORIA RESTAURACJA
SELINO
SERAFINOWE SMAKI
SHEDO
Siła Natury
Skrzypocare multi
SNAXY
SO READY!
SOLITA
SPICHRZOWE
STARA GWARDIA AG Z EJSMOND PARK
STAROPOLSKA ŻOŁĄDKÓWKA WÓDKA
CZYSTA ORYGINALNA MARKA HISTORYCZNA
strefaczysta.pl bezpieczna firma
Succession Diamond
ADRIANNA LEWANDOWSKA
Super Zwierzaki
SUPERNOVA DEVELOPMENT
SUPERNOVA DEVELOPMENT
SUPTECH KNF
SUPTECH KNF
Tealosophy
TELEFON 4U SKUP I SPRZEDAŻ
TEZAURUS
THAiSPOT street food
the Kong JAKOŚĆ PREMIUM
THE PARASIGHT
THERMOFLEXX
TM Home
TO JA GO TNĘ
Tralivix
TRAWNIKI Z ROLKI GREEN GRASS
TUNELOWY ROZWÓJ
VDE-Robinson
VENISS

527661
527193
527195
527196

526865
527731
527663
527009
527662
528140
528122
527172
525281
526449
527166
527163
526497
525892
526560
527173
528052
522052
527464
522527
528259
528410
525559
527485
527134
527811
526991
528503
528249
527055
527933
527234
528240
528208
527194

527266
524775
527324
527804
528220
524861
527157
526384
523868
528143
525470
527014
528021
525322
528147
527039
525345
527808
527237
527289
528040
527466
527144
526503
525343
525028
522806
525561
525562
524863
524864
528427
527738
528132
525186
527680
528069
522370
528174
520294
524777
528235
527419
524619
528448
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VIAKEN
VIRTUAL SANDBOX KNF
VIRTUAL SANDBOX KNF
VOSTI
v-pai
W WIPASZ Green Farms
Warsaw Equity
WESTIA
White&Lilac*PL

1

2

526981
524866
524867
527298
527183
528276
522051
525634
527671

Nr ZT22/2021

WNB ENERGY
WOJCIECH HOMOLA
Wood & Play
WPI WarPol.Info
YELLOW STORK TEA
Yogi
zakwasok
Ziarenko
ZOJE

2

524888
525363
528022
527736
525294
527947
528043
527994
527939

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.
166968
871842
1306563
1412517
1426105
1472544
1477123
1477584
1479651
1496245
1497528
1540089
1554841
1568063
1582415
1590179
1590269
1590337
1590349
1590398
1590402
1590433
1590466
1590507
1590523
1590536
1590540
1590569
1590587
1590590

Vox (2021 03 09)
30
LITTOVIR (2021 04 26)
5
T-Gro (2021 04 26)
1
DREAMSCENTZ (2021 04 29)
1, 3
MEPACAIN (2021 04 26)
5
N-TEC (2019 04 10, 2019 03 27)
12
eazyBI (2021 02 15)
CFE: 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
9, 42
EAZYBI (2021 02 15)
9, 42
BISN (2021 04 12)
CFE: 03.04.04, 27.05.01
12
POKÉ LÉLÉ (2021 03 24)
CFE: 27.05.01, 29.01.03
29, 30, 32, 33, 35, 43
Cotidiano (2021 04 13)
43
Dr. Active (2021 04 08)
3, 5
(2021 04 22)
CFE: 26.01.01, 26.13.25
10
weld-inn (2021 04 29)
CFE: 27.05.01
6, 7, 8
Jobchain (2021 04 23)
36
malabadi (2021 01 22)
29, 30
Safeguard (2021 03 03)
3
ONDES MIROIRS (2021 02 15, 2020 08 28)
14
CUZA VODĂ (2021 03 30)
33
vPOOL by PAKi (2021 03 08)
CFE: 27.05.10, 29.01.03
20, 36, 37, 39, 40
DOPEX (2021 04 08)
CFE: 27.05.01
34
RESEEN RECYCLE REUSE RESPECT
(2021 01 28)
CFE: 27.01.06, 27.05.10
18, 25
UUECO (2021 03 03)
CFE: 24.17.05, 27.05.01
17
MEDISON (2020 11 16, 2020 06 03)
5, 35
instylla (2021 03 11)
CFE: 26.11.01, 27.05.09
10
(2021 02 18)
CFE: 28.03.00
29, 30, 32
GENKI FOREST (2021 02 18)
CFE: 27.05.01
29, 30, 32
CANTONK (2021 03 10, 2021 02 03)
CFE: 27.05.01
9
TheDoctor Health & Care (2020 11 13)
CFE: 24.03.07, 24.13.01, 27.05.01
3
SUGON (2021 02 07)
CFE: 27.05.17
7

1590645

1590649
1590650
1590682
1590738
1590745
1590775
1590790
1590796
1590814
1590825
1590838
1590853
1590868
1590873
1590888
1590892
1590990
1591000
1591007
1591008
1591056
1591063
1591077
1591134

baby line The Original since 2003
(2021 01 18, 2021 01 05)
CFE: 25.01.09, 26.04.04, 26.05.17,
3, 5, 16
27.05.10, 27.07.24, 29.01.13
MEDISON (2020 11 16, 2020 06 03)
CFE: 26.01.01, 26.02.01, 27.01.01,
5, 35
27.05.01, 29.01.13
MS (2020 12 11)
CFE: 27.05.22, 28.03.00
7
CHE XUE ZHANG (2021 03 01)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
32
RESTYLANE CONTOUR
3, 5, 10
(2021 03 24, 2021 03 05)
xingda (2021 02 07)
CFE: 05.05.20, 27.05.01, 29.01.13
6
Luna (2021 03 26, 2020 09 28)
31
Cleanisept (2021 04 01)
5
Mauritia (2021 04 09, 2020 10 09)
31
Vin Tonic (2021 03 24)
33
GALITION (2021 03 16, 2021 03 16)
5
I.P.S.C. DVC (2021 02 09)
CFE: 01.01.02, 01.05.02, 24.01.07,
25, 41
29.01.13
L LX (2021 03 11, 2021 03 02)
CFE: 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
11
PASODOBLE (2021 03 05,
29, 31, 32
2021 02 12)
ELIOTENDER (2021 01 06, 2020 08 28)
3, 5
MELLUTEL (2021 03 10)
CFE: 27.05.01
1
L LX Hausys (2021 03 11, 2021 03 03)
CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12
16
BIOXGN (2021 04 06)
CFE: 27.05.01
3, 5
acesee (2021 03 10, 2021 02 03)
CFE: 27.05.01
9
L LX Hausys (2021 03 11, 2021 03 03)
CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12
11
L LX (2021 03 11, 2021 03 02)
CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12
39
BULAREN (2021 03 23)
5
(2021 04 07)
CFE: 28.03.00
25
REMPLIR (2021 04 13, 2021 02 18)
5, 10
AFR (2021 01 15)
CFE: 26.07.17, 27.05.17, 29.01.12
19

106
1591200
1591203
1591223
1591235
1591248
1591255
1591277
1591321
1591335
1591336
1591355

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
Qi Lu Chang Xing (2020 12 22)
CFE: 07.01.08, 26.07.05, 28.03.00
37
(2021 01 22)
CFE: 26.11.13, 26.15.01
40
CITÉ GESTION (2021 01 20)
CFE: 27.05.01, 29.01.13
36
YOUBOX (2020 12 04)
CFE: 26.04.05, 27.05.01
9, 35, 38, 41, 42
WELLOO (2021 03 06)
CFE: 27.05.01
7
LakraSintez (2021 02 11, 2021 01 28)
CFE: 01.13.15, 01.15.15, 27.05.01
1, 2, 16, 17
(2021 03 08)
CFE: 28.03.00
11
azeladerm (2021 03 23)
5
VICHYDRO (2021 01 07, 2020 07 07)
9, 38
TEMACIO (2021 03 23, 2020 10 26)
5
Fa GO Happy (2021 04 13, 2020 11 04)
CFE: 27.05.01
3

1591368
1591371
1591384
1591389
1591438
1591463
1591486
1591504
1591512

Nr ZT22/2021

clindaderm (2021 02 14, 2020 08 26)
5
MARTELL (2021 04 01, 2021 03 31)
CFE: 03.07.16, 19.03.03, 29.01.13
33
(2021 04 08)
CFE: 01.05.02, 24.15.13, 26.01.03
6
Epidermison (2021 04 09)
5
A L’ECOUTE (2021 02 15, 2020 08 27)
14
TOCOLOU (2021 02 23)
CFE: 27.05.01
25
carnex (2021 04 05, 2021 04 02)
CFE: 27.05.01, 29.01.01
29, 31, 35
JOYTiTi (2020 11 20)
CFE: 27.05.01
2, 16
Happy Nappy (2019 11 01)
CFE: 01.15.01, 02.09.01, 03.01.14,
5, 16
07.01.24, 27.05.02, 29.01.15

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1306563,

1412517,

1590888,

1591255

2

1591255,

1591504

3

1412517,
1590990,

1540089,
1591355

1590269,

1590587,

1590645,

1590738,

1590873,

5

871842,
1590790,
1591336,

1426105,
1590825,
1591368,

1540089,
1590873,
1591389,

1590507,
1590990,
1591512

1590645,
1591056,

1590649,
1591077,

1590738,
1591321,

6

1568063,

1590745,

1591384

7

1568063,

1590590,

1590650,

1591248

8

1568063

9

1477123,

1477584,

1590569,

1591000,

1591235,

1591335

10

1554841,

1590523,

1590738,

1591077

11

1590853,

1591007,

1591277

12

1472544,

1479651

14

1590337,

1591438

16

1590645,

1590892,

17

1590466,

1591255

18

1590433

19

1591134

20

1590398

25

1590433,

29

1496245,

1590179,

1590536,

1590540,

1590868,

30

166968,

1496245,

1590179,

1590536,

1590540

31

1590775,

1590796,

1590868,

1591486

32

1496245,

1590536,

1590540,

1590682,

33

1496245,

1590349,

1590814,

1591371
1591235,

1590838,

1591255,

1591504,

1591063,

1591463

34

1590402

35

1496245,

1590507,

1590649,

36

1582415,

1590398,

1591223

37

1590398,

1591200

38

1591235,

1591335

39

1590398,

1591008

40

1590398,

1591203

41

1590838,

1591235

42

1477123,

1477584,

43

1496245,

1497528

1591235

1591512

1590868

1591486

1591486

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.
517721
518579
519144
492327
519923
519860
519855
519934
520220
517197
519953
521489
521765

WALAS-ZDUNEK JOLANTA ORGANIZATOR
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU SUN SPORT
2021 02 02
43
4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 02 02
18, 24, 35
TBL Licensing LLC
2021 02 23
3, 9, 14, 18, 25
KANSAS A/S
2021 03 01
8, 35
STOWARZYSZENIE GRUPA STONEWALL
2021 03 15
25, 38, 41, 45
LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 03 22
30, 35, 43
LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 03 22
30, 35, 43
Curious Limited
2021 03 29
35, 38
L’Institut National de l’origine et de la Qualité
2021 03 26
33, 35
TBL Licensing LLC
2021 04 12
4, 11, 14, 18, 20, 21,
22, 24, 28
PATAGONIA, INC.
2021 04 19
33
AC Marca Home Care, S.A.
2021 04 26
3
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi
2021 04 30
29

522641
521871
523059
521766
522334
493339
521871

522984
522747
522333
523089
522864

KING CROSS GROUP S.r.l.
2021 05 10
36
ZAKŁADY CHEMICZNE UNIA
SPÓŁDZIELNIA PRACY
2021 05 07
3, 5
ZAKROCKI MICHAŁ TWÓRCZYWO
2021 05 10
9
Laboratoires Fill-Med
2021 05 10
5, 35
TRACZEWSKI PAWEŁ
2021 05 10
3, 5, 35
MIGUEL TORRES S.A.
2021 05 12
32, 33
SELENA MARKETING
INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 05 07
2
Hugo Boss Trade Mark Management
GmbH & Co. KG
2021 05 10
10, 25
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI
FRANCESCO A.C.R.A.F. S.p.A.
2021 05 04
5
TRACZEWSKI PAWEŁ
2021 05 04
3, 5, 35
Shangri-La International
Hotel Management Limited
2021 05 17
39, 43
ZUBEK MATEUSZ COBANCE
ZUBEK/MATEUSZ ZUBEK
2021 05 10
35, 38, 42

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526A ustawy – prawo własności przemysłowej
poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1571969

Primavera Life GmbH
2021 05 17

3, 4, 5

