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BIULETYN
Urzędu Patentowego
znaki towarowe

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

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

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Nr ZT27

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

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 470106
(220) 2017 04 06
(731) BŁOCH KATARZYNA, Inowrocław
(540) (znak słowny)
(540) TURBO SHOCK
(510), (511) 41 prowadzenie zajęć fitness, fitness kluby, nauka aerial fitness, usługi klubów zdrowia, usługi sportowe
i w zakresie fitness, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń
fizycznych, usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną, usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych, udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, usługi
klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej, udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line, usługi fitness klubów, sport i fitness.

komputerowymi (sieciowymi), analizy systemów komputerowych, usługi artystów grafików, prace badawczo - rozwojowe dla osób trzecich, doradztwo w sprawach sprzętu
komputerowego, doradztwo i usługi w zakresie projektowania, wdrażania, aktualizacji oprogramowania oraz sprzętu
komputerowego, usługi projektowe (m.in. znaków graficznych, opakowań, plakatów, folderów), tworzenie programów
komputerowych oraz informatycznych systemów służących
do zarządzania, tworzenie serwisów i aplikacji internetowych, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej,
doradztwo i usługi w zakresie licencjonowania własności intelektualnej, usługi związane z bezpieczeństwem własności
intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi.

496612
(220) 2019 03 01
SYMETRIA UX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) UX-PM
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania opinii, badania
rynku, opracowywanie i realizacja kampanii reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych (poligraficznych), edycja tekstów, fotokopiowanie, programowanie sprzedaży, ekspertyzy, analizy kosztów, pokazy towarów, publikowanie tekstów reklamowych i sloganów reklamowych, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zakup
powierzchni reklamowych w prasie, Internecie oraz czasu
antenowego w telewizji i radiu, pozyskiwanie danych i systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych,
38 usługi w zakresie agencji informacyjnych i prasowych,
emisja radiowa i telewizyjna, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przez komputery
i terminale, ogłoszenia elektroniczne (usługi), poczta elektroniczna, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, edukacja, informacje o edukacji, edukacja
[nauczanie], fotografie, fotoreportaże, instruktaże, organizowanie loterii, nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie], organizowanie i prowadzenia warsztatów [szkolenia],
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], pisanie tekstów, innych niż reklamowych, produkcja mikrofilmów, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków publikowanie elektroniczne on-line
nie do pobrania, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi tłumaczy, usługi trenera osobistego, usługi
trenerskie, usługi edukacyjne i szkoleniowe dotyczące własności intelektualnej, praw autorskich oraz ich licencjonowania, 42 projektowanie oprogramowania do komputerów
osobistych i serwerów, opracowywanie oprogramowania
na potrzeby stron internetowych, administracja stronami

(210)
(731)

(210)
(731)

514131
(220) 2020 05 30
KOSSEK MICHAŁ FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWA WZORNICA, Bukowina Tatrzańska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Domowy Ekspert... w trosce o Twój dom

(531) 02.09.15, 07.01.08, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do pielęgnacji zwierząt, środki toaletowe, wosk krawiecki i szewski,
preparaty toaletowe, 6 metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne,
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania,
metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone,
będące półproduktami, drobne wyroby metalowe, 28 gry,
zabawki i akcesoria do zabawy, wyposażenie placów zabaw
i wesołych miasteczek, artykuły i sprzęt sportowy, 35 usługi
informacyjne dla konsumentów - administrowanie, wspomaganie prowadzenie handlu w internecie, platforma sprzedażowa w internecie (sklep internetowy, portal aukcyjny),
udzielanie informacji w zakresie oferowanych usług i towarów w internecie, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi instalacyjne, czyszczenie,
naprawy i konserwacja, wydobywanie surowców naturalnych, wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego,
rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, zwalczanie szkodników i dezynfekcja.
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(210) 514244
(220) 2020 06 02
(731) OWLIE SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) RenalPro Vet
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, 31 karmy i pasze dla zwierząt.
(210) 514248
(220) 2020 06 02
(731) OWLIE SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) SkinPro Vet
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, 31 karmy i pasze dla zwierząt.
518120
(220) 2020 09 10
ASF PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASF PREMIUM DOBRY AGENT

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.09.02, 24.09.03, 24.01.01
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, ubezpieczenia,
gwarantowanie ubezpieczeń.
518121
(220) 2020 09 10
ASF PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBRY AGENT

(210)
(731)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REDDO KANCELARIA FINANSOWA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 26.05.04, 26.05.08
(510), (511) 35 pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych, badania rynku i badania marketingowe,
36 windykacja należności i odzyskiwanie długów, usługi biur
rozwiązujących roszczenia, usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzytelności, 45 usługi doradcze związane
z prawami konsumenta [doradztwo prawne].
(210)
(731)
(554)
(540)

(210)
(731)

518208
(220) 2020 09 13
KANCELARIA FINANSOWA REDDO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

519488
(220) 2020 10 14
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(znak przestrzenny)
LONG4LASHES by OCEANIC EXPRESS BROW HENNA

(531) 02.09.12, 10.05.25, 19.03.03, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 Kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry,
preparaty do pielęgnacji twarzy, preparaty do pielęgnacji
włosów, rzęs, brwi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, henna do celów
kosmetycznych, tusze do rzęs i brwi, odżywki do rzęs i brwi,
5 Produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, maski do celów
leczniczych, preparaty do pielęgnacji rzęs, brwi do celów
leczniczych, preparaty na porost rzęs i brwi..
(210)
(731)
(554)
(540)

(531) 27.05.01, 24.01.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, ubezpieczenia,
gwarantowanie ubezpieczeń, doradztwo ubezpieczeniowe,
pośrednictwo ubezpieczeniowe.
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519490
(220) 2020 10 14
OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(znak przestrzenny)
LONG4LASHES by OCEANIC EYE LOVE IT
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(531) 02.09.12, 10.05.25, 19.03.03, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 Kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry,
preparaty do pielęgnacji twarzy, preparaty do pielęgnacji
włosów, rzęs, brwi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, henna do celów
kosmetycznych, tusze do rzęs i brwi, odżywki do rzęs i brwi,
5 Produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, maski do celów
leczniczych, preparaty do pielęgnacji rzęs, brwi do celów
leczniczych, preparaty na porost rzęs i brwi.
(210)
(731)
(540)
(540)

Nr ZT27/2021

519644
(220) 2020 10 19
PLAYINBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rawa Mazowiecka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OGRODY WARECKIE 500 lat tradycji Jabłko Wareckie
sok 100% tłoczony NFC pasteryzowany 5 litrów

(210)
(731)

519524
(220) 2020 10 14
POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SMARTBOX
(531)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 22.01.07
(510), (511) 6 skrzynki na listy metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania i odbioru przez adresata przesyłek
listowych i paczek, 9 urządzenia elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo i przesyłanie danych, urządzenia i instrumenty elektryczne oraz elektroniczne do komunikacji
oraz telekomunikacji, urządzenia i instrumenty do przesyłania, zachowywania i odbierania danych i informacji, serwery
i urządzenia informatyczne, oprogramowanie komputerowe,
w tym oprogramowanie komputerowe wspomagające prowadzenie działalności finansowej, bankowej, informatycznej,
telekomunikacyjnej, urządzenia do frankowania i sortowania przesyłek, urządzenia elektroniczne zawierające skrytki
pocztowe, 20 skrzynki na listy niemetalowe, skrzynki na listy
z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe, do przechowywania lub transportu, 35 usługi w zakresie: zarządzania
przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, uzyskiwanie i systematyzowanie danych do komputerowych
baz danych, rozpowszechnianie ogłoszeń, informacji i materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), dystrybucje
materiałów reklamowych, zbieranie, adresowanie i kopertowanie towarów, zwłaszcza listów, pakunków i paczek (prace
biurowe), gromadzenie dokumentów w wersji elektronicznej
i ich udostępnianie klientom, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich artykułów przemysłowych, spożywczych, 36 usługi
bankowe, usługi finansowe, usługi pośrednictwa finansowego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie elektronicznych transakcji telefonem
komórkowym, urządzeniem mobilnym, usługi w zakresie
obsługi płatności handlu elektronicznego, usługi płatności
elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności, informacja
o ubezpieczeniach, usługi ubezpieczania, usługi ubezpieczenia przesyłek i towarów, 39 usługi w zakresie: magazynowania,
dostarczania i przechowywania przesyłek, paczek i korespondencji, frankowanie przesyłek pocztowych, transport samochodowy, usługi kurierskie listów i towarów, usługi logistyki
transportu, usługi śledzenia i lokalizowania przesyłek, listów
i paczek, usługi w zakresie transportu, pakowania, przechowywania i dostarczania przesyłek i paczek do automatycznych
urządzeń pocztowych, dostarczanie towarów zamówionych
korespondencyjnie, dystrybucja gazet, pakowanie towarów,
samoobsługowy odbiór korespondencji, przesyłek nierejestrowanych, przesyłek poleconych oraz paczek.

05.01.16, 05.01.09, 07.05.25, 07.01.03, 07.01.25, 07.11.01,
06.03.20, 06.07.25, 17.01.09, 09.01.07, 25.01.01, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 32 mieszane soki owocowe, napoje z soku jabłkowego, organiczny sok owocowy, soki owocowe [napoje],
soki.
(210)
(731)
(540)
(540)

519974
(220) 2020 10 26
LOREK TOMASZ, Michałowice
(znak słowno-graficzny)
enduro flow

(531) 27.05.01, 29.01.15, 18.01.05, 18.01.23, 27.05.02
(510), (511) 35 usługi sprzedaży apaszek, usługi sprzedaży
bluz, usługi sprzedaży bluzek, usługi sprzedaży breloków,
usługi sprzedaży czapek, usługi sprzedaży długopisów, usługi sprzedaży e-booków, usługi sprzedaży kominiarek, usługi
sprzedaży koszulek, usługi sprzedaży książek, usługi sprzedaży kubków, usługi sprzedaży notesów, usługi sprzedaży
pamięci USB (pendrive), usługi sprzedaży plecaków, usługi
sprzedaży podkoszulek, usługi sprzedaży poradników, usługi sprzedaży smyczy do noszenia, usługi sprzedaży szalików
rurkowych (kominów) na szyję, usługi sprzedaży toreb, usługi sprzedaży zapalniczek, 41 administrowanie [organizacja]
usługami rozrywkowymi, dostarczanie informacji dotyczących sportów motorowych, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie,
dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dystrybucja filmów, fotografia, fotoreportaże, kursy szkoleniowe
z zakwaterowaniem, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, nauka jazdy na motocyklu, obozy sportowe, organizacja i prezentacja widowisk, organizacja i przeprowadzanie
aktywności rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie
imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie imprez rowerowych, organizowanie
rajdów motocyklowych, organizowanie wyścigów motocyklowych, organizowanie zajęć rekreacyjnych, organizowanie
zajęć sportowych i zawodów sportowych, organizowanie
zawodów sportowych, organizowanie, przygotowywanie
i prowadzenie wyścigów rowerowych, produkcja filmów
szkoleniowych, produkcja filmów wideo, prowadzenie zajęć
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poprawiających kondycję fizyczną, przygotowywanie imprez sportowych, szkolenia sportowe, szkolenia zawodników
sportowych, szkolenie w zakresie sprawności fizycznej, szkolenie z jazdy na motocyklu, udostępnianie informacji dotyczących wyścigów motorowych, udzielanie informacji związanych ze sportem, usługi edukacyjne dotyczące sprawności
fizycznej, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi
rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi sportowe, usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, usługi rozrywkowe, wynajem
sprzętu sportowego.
521813
(220) 2020 12 07
PIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Men Spice
(510), (511) 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki toaletowe,
preparaty toaletowe, środki perfumeryjne i zapachowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, mydło alkaliczne, mydła
do użytku domowego, pałeczki zapachowe, środki zapachowe do samochodów, preparaty aromaterapeutyczne, perfumeryjne (produkty -), esencjonalne (olejki -), środki do higieny jamy ustnej, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, atomizery wody mineralnej do celów kosmetycznych,
balsamy, inne niż do celów medycznych, bawełna do celów
kosmetycznych, bawełniane płatki kosmetyczne, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączane
preparatami kosmetycznymi, gaziki do celów kosmetycznych, geraniol do użytku kosmetycznego, henna [barwnik
kosmetyczny], henna w proszku, kamienie do wygładzania
stóp, kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, kosmetyki, kosmetyki do użytku
osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki
naturalne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki nielecznicze
i preparaty toaletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki
w formie olejków, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, kosmetyki zawierające pantenol, kosmetyki dla dzieci, kolorowe kosmetyki dla dzieci, kreda do użytku kosmetycznego, krem do skórek wokół paznokci, kremy do masażu,
nie do celów leczniczych, lakier do celów kosmetycznych,
maści do celów kosmetycznych, nasączone chusteczki
do użytku kosmetycznego, nawilżane chusteczki nasączone
balsamem kosmetycznym, nielecznicze balsamy, nielecznicze kuracje do skóry głowy, nielecznicze mleczka, nielecznicze mleczka do skóry, nielecznicze preparaty do masażu,
nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze produkty
do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty toaletowe,
odżywki do skórek wokół paznokci, olej kokosowy do celów
kosmetycznych, olej rycynowy do celów kosmetycznych,
olejek bergamotowy, olejek z wyciągiem z owoców amla
do celów kosmetycznych, olejki do masażu, olejki do celów
kosmetycznych, olejki do masażu, nielecznicze, olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, olejki mineralne [kosmetyki], olejki i płyny do masażu, olejki toaletowe, papierowe ręczniki do rąk nasączone kosmetykami, patyczki z watą
do celów kosmetycznych, perfumowane balsamy do ciała
[preparaty toaletowe], perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], piperonal do użytku kosmetycznego, płatki oczyszczające nasączone preparatami toaletowymi, płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, preparaty do czyszczenia
nosa do celów higieny osobistej, preparaty higieniczne
w postaci środków toaletowych, preparaty do pedicure, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosme(210)
(731)
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tyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, preparaty
ścierne do ciała, preparaty zmiękczające [kosmetyki], wata
do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych,
tłuszcze do celów kosmetycznych, świece do masażu do celów kosmetycznych, środki wyszczuplające [kosmetyki], inne
niż do celów medycznych, środki do usuwania skórek wokół
paznokci, środki czyszczące do szczoteczek i pędzelków kosmetycznych, puszki bawełniane do celów kosmetycznych,
pumeksy do ciała, pumeks, wata kosmetyczna, wodorosty
do zastosowań w kosmetologii, wody mineralne w sprayu
do celów kosmetycznych, woski do masażu, żel z aloesem
do celów kosmetycznych, żele do masażu, inne niż do celów
medycznych, zestawy kosmetyków, zapachy do ciała, zapachy, wody kolońskie, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, woda toaletowa zawierająca olej z mieliznówki chińskiej, woda toaletowa, woda perfumowana, woda lawendowa, woda kolońska, waniliowe środki perfumeryjne, wanilina
syntetyczna [artykuły perfumeryjne], toaletowa (woda -),
syntetyczne produkty perfumeryjne, substancje zapachowe
do użytku osobistego, substancje aromatyczne do zapachów, spraye do ciała [nielecznicze], spraye do ciała, produkty perfumeryjne, preparaty zapachowe, preparaty perfumeryjne, preparaty do odymiania [perfumy], pojemniki z substancjami zapachowymi, płyny do aromaterapii, piżmo [wyroby perfumeryjne], piżmo syntetyczne, piżmo (naturalne),
perfumy w postaci stałej, perfumy w płynie, perfumy o zapachu drewna cedrowego, perfumy, perfumy do zastosowań
przemysłowych, perfumowane wody toaletowe, perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, perfumeryjny olejek
miętowy, perfumeryjne (produkty -), olejki pimentowe, olejki
naturalne do perfum, olejek różany do celów kosmetycznych, olejek lawendowy do użytku kosmetycznego, naturalne środki perfumeryjne, mięta do wyrobów perfumeryjnych,
mieszanki zapachowe na bazie geraniolu, mieszanki zapachowe na bazie heliotropiny, kremy perfumowane, kremy
do aromaterapii, kolońska (woda -), jonony [wyroby perfumeryjne], jednorazowe ściereczki nasączane wodą kolońską,
heliotropina, geraniol do perfumowania, ekstrakty perfum,
ekstrakty kwiatowe [perfumy], dezodoranty do ciała [wyroby
perfumeryjne], chusteczki perfumowane, ambra, aromaty
do perfum, bazy do perfum kwiatowych, bursztyn [wyroby
perfumeryjne], dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki
do makijażu, mydła i żele, preparaty do depilacji i golenia,
preparaty do kąpieli, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu
i paznokci, preparaty do włosów, barwniki kosmetyczne, basma [barwnik kosmetyczny], bazy do ust neutralizujące odcień ust, brokat do ciała, brokat w formie sprayu do użytku
jako kosmetyk, chusteczki dla niemowląt nasączone preparatami do czyszczenia, chusteczki jednorazowe nasączone
mieszankami oczyszczającymi do twarzy, chusteczki do twarzy, chusteczki nasączone olejkami eterycznymi, do użytku
kosmetycznego, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki nasączone preparatami
do usuwania makijażu, chusteczki oczyszczające do higieny
intymnej dla kobiet, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, gąbki
nasączone środkami toaletowymi, henna do celów kosmetycznych, kolagen hydrolizowany do użytku kosmetycznego, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do stosowania na skórę, krem do opalania dla niemowląt, kosmetyki
w postaci kremów, kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], kosmetyki upiększające, kosmetyki koloryzujące do skóry, kosmetyki funkcjonalne, kremy do mycia, kremy BB, kremy
do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy i balsamy kosmetyczne,
kremy kojące do użytku kosmetycznego, nawilżane chus-
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teczki kosmetyczne, nasączone chusteczki do oczyszczania
[nielecznicze, do użytku osobistego], mleczko kosmetyczne,
mgiełki do ciała, masła do twarzy i ciała, masła do twarzy,
maseczki do twarzy i ciała, makijaż (preparaty do -), oczyszczające maseczki do twarzy, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze płukanki do irygacji, nielecznicze olejki pod prysznic, nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, olejki
do ciała i twarzy, nielecznicze preparaty do namaczania stóp,
olejki do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze], olejki do masażu ciała, żele do ciała, żel pod prysznic i do kąpieli, żel lawendowy, woda micelarna, wata w formie płatków do użytku
kosmetycznego, środki do pielęgnacji włosów, środki
do czyszczenia rąk, spraye do utrwalania makijażu, serum
pielęgnacyjne, serum przeciwdziałające starzeniu się
do użytku kosmetycznego, serum do celów kosmetycznych,
pumeksy do użytku osobistego, pumeks sztuczny, puder
w kremie do twarzy, puder do rąk, prokolagen do celów kosmetycznych, produkty do mycia rąk, preparaty złuszczające
do twarzy do użytku kosmetycznego, preparaty pod prysznic, preparaty myjące do użytku osobistego, preparaty kosmetyczne powstrzymujące odrastanie owłosienia, preparaty kosmetyczne do ujędrniania biustu, preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, preparaty koloryzujące do celów
kosmetycznych, preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty fitokosmetyczne, preparaty do pielęgnacji
skóry, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do kąpieli
i pod prysznic, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty czyszczące
do użytku osobistego, płyny pielęgnacyjne, płyny do włosów i ciała, płynne kremy [kosmetyki], pianki pod prysznic,
pianki do oczyszczania ciała, pianka pod prysznic i do kąpieli,
peeling w żelu, peeling do stóp, papierowe ręczniki do rąk
nasączone środkami czyszczącymi, pianki oczyszczające
do skóry, opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, olejki do twarzy, olejki do masażu twarzy, żele do rąk,
żele do twarzy i ciała [kosmetyki], żelowe płatki pod oczy
do celów kosmetycznych, ziarna do polerowania, zmiękczający środek oczyszczający [kosmetyk].
522187
(220) 2020 12 15
SEKITA-PILCH MONIKA AKADEMIA MSP OCHRONY
ZDROWIA I URODY, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) NANOPEN
(510), (511) 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, higiena
i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena i pielęgnacja urody
dla ludzi, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi weterynaryjne, usługi chirurgów weterynarzy.
(210)
(731)

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

522917
(220) 2021 01 05
SmartBuy Guru Enterprises, Grand Cayman, KY
(znak słowno-graficzny)
OptykaWorld

(531) 16.03.13, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sklepów detalicznych obejmujące
okulary, soczewki, soczewki kontaktowe, okulary przeciwsłoneczne, produkty i preparaty do pielęgnacji oczu, akcesoria do wszystkich wyżej wymienionych towarów, Usługi
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sklepów detalicznych online obejmujące okulary, soczewki,
soczewki kontaktowe, okulary przeciwsłoneczne, produkty i preparaty do pielęgnacji oczu, akcesoria do wszystkich
wyżej wymienionych towarów, Usługi handlu detalicznego w zakresie sprzedaży wysyłkowej obejmującej okulary,
soczewki, soczewki kontaktowe, okulary przeciwsłoneczne, produkty i preparaty do pielęgnacji oczu, akcesoria
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie okularów, soczewek,
soczewek kontaktowych, okularów przeciwsłonecznych,
produktów i preparatów do pielęgnacji oczu, akcesoriów
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich, mianowicie zakup okularów, soczewek, soczewek kontaktowych, okularów przeciwsłonecznych, produktów i preparatów do pielęgnacji oczu,
akcesoriów do wszystkich wyżej wymienionych towarów.
(210)
(731)
(540)
(540)

523038
(220) 2021 01 11
PAWŁOWSKI DOMINIK, Szafranki
(znak słowno-graficzny)
PAWŁOWSKI & PARTNERZY

(531) 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 45 usługi prawne, prywatne i społeczne usługi
świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, usługi w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia: świadczenie usług
doradztwa prawnego, a także udzielanie porad prawnych
w zakresie zleconym przez Klientów, przede wszystkim
obejmującym prawo cywilne, handlowe, gospodarcze oraz
karne, opracowywanie bądź opiniowanie wszelkiego rodzaju umów, aktów prawnych, dokumentów, reprezentowanie
Klientów w relacjach i sprawach z podmiotami trzecimi,
spotkaniach, negocjacjach, przetargach dotyczących ich interesów prawnych, jak również w postępowaniu przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, arbitrażowymi lub
Sądem Najwyższym, reprezentowanie Klientów w relacjach
i sprawach z instytucjami, organami lub urzędami bądź
podmiotami administracji publicznej, w tym podmiotami
administracji skarbowej, jak również w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy administracji
publicznej, sądy administracyjne lub Naczelny Sąd Administracyjny.
(210) 523087
(220) 2021 01 12
(731) Concrete Canvas Technology Limited, Pontyclun, GB
(540) (znak słowny)
(540) CCX
(510), (511) 17 materiały wypełniające [zatykające], materiały izolacyjne, 19 materiały budowlane niemetalowe, budynki
niemetalowe przenośne, gotowe konstrukcje budowlane
niemetalowe, materiały niemetalowe do użytku w gotowych
konstrukcjach budowlanych, mianowicie arkusze i płyty
do okładania i formowania ścian i fundamentów, rolki i arkusze materiałów hydroizolacyjnych, materiały do pokrywania
dachów, niemetalowe materiały podłogowe, niemetalowe
materiały okładzinowe, w tym do okładania rowów, niemetalowe materiały do pokrywania powierzchni nachylonych,
tynk, cement, zaprawa gipsowa, niemetalowe rury sztywne,
betonowe i cementowe rury kanalizacyjne, powłoki, w tym
do pokrywania rur i przewodów, niemetalowe ścianki działowe, niemetalowe filary, bruk.
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(210) 523259
(220) 2021 01 18
(731) STRUK BARTOSZ, Supraśl
(540) (znak słowny)
(540) Basterus
(510), (511) 9 Wydawnictwa muzyczne, Nagrane dyski, płyty kompaktowe, Nośniki nagrań cyfrowych, Płyty i kasety
magnetofonowe z nagraniami, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu magnetycznych
nośników danych, płyt kompaktowych i analogowych, taśm
wideo i magnetycznych oraz kaset magnetofonowych, Prowadzenie sklepu muzycznego, 41 Występy estradowe zespołów muzycznych, Usługi zespołu muzycznego.
523322
(220) 2021 01 19
FISCHER TRADING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) spożywcza tv
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.03
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Wstępnie nagrane filmy kinematograficzne, Sondy do celów naukowo-badawczych, Publikacje elektroniczne, do pobrania,
Urządzenia do głosowania, Urządzenia do komunikacji wewnętrznej, Urządzenia do komunikacji sieciowej, Urządzenia
do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych,
Urządzenia do nauczania, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], Czasopisma elektroniczne, Nagrania
audio i wideo, 16 Czasopisma branżowe, Czasopisma fachowe, Czasopisma [periodyki], Periodyki [czasopisma], Torby
papierowe, Katalogi, 35 Reklamowanie filmów kinematograficznych, Wywiady dla badań jakościowych rynku, Wywiady
dotyczące badań jakościowych rynku, Reklama w czasopismach, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach,
Udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, Zapewnianie przestrzeni reklamowej
w czasopismach, gazetach i magazynach, Promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, Promocja sprzedaży, Promocja targów do celów handlowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi w zakresie tworzenia marki
(reklama i promocja), Dystrybucja broszur reklamowych,
Dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, Dystrybucja materiałów promocyjnych, Dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, Badania biznesowe, Badania dla celów
działalności gospodarczej, Badania dotyczące cen, Badania
dotyczące informacji biznesowych, Badania działalności gospodarczej i badania rynkowe, Badania i analizy rynkowe, Badania i pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
Badania konsumenckie, Badania opinii publicznej, Badania
rynkowe, Badania rynkowe i analiza badań rynkowych, Badania rynku do celów reklamowych, Badania rynku i analizy
biznesowe, Badania rynku i badania marketingowe, Badania
w zakresie biznesu, Badania w zakresie public relations, Badania w zakresie reklamy, Analizy biznesowe rynków, Analizy
gospodarcze, Analizy i raporty statystyczne, Analizy w zakresie marketingu, Doradztwo w zakresie analizy zachowań
zakupowych konsumentów, Doradztwo w zakresie analizy
biznesowej, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach
handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów w celach
handlowych lub reklamowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw handlowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw i pokazów handlowych, Organizowanie i prowadzenie
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targów biznesowych, Organizowanie i przeprowadzanie
wydarzeń promocyjnych, Organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, Organizowanie targów handlowych, Organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
Organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, Organizowanie wystaw w celach handlowych,
41 Montaż filmów (Kinematograficznych -), Realizacja filmów
kinematograficznych, Usługi w zakresie produkcji filmów kinematograficznych, Usługi studiów w zakresie nagrywania
filmów kinematograficznych, Obsługa studia filmowego, Studia filmowe, Dystrybucja filmów, Konferencje (Organizowanie i prowadzenie -), Kongresy (Organizowanie i prowadzenie -), Konkursy (Organizowanie -) [edukacja lub rozrywka],
Organizowanie balów, Organizowanie ceremonii przyznania
nagród za osiągnięcia, Organizowanie ceremonii rozdania
nagród, Organizowanie ceremonii wręczania nagród, Organizowanie corocznych konferencji związanych z logistyką,
Organizowanie gal, Organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, Organizowanie i prowadzanie
konferencji i seminariów, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, Publikowanie czasopism internetowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

523329
(220) 2021 01 19
D. F. J. VINHOS, S.A. Vila Cha De Ourique, PT
(znak słowno-graficzny)
The New Portugal

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.07.07
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, Wina.
(210)
(731)
(540)
(540)

523396
(220) 2021 01 21
KIBALCZYC PAWEŁ, Laski
(znak słowno-graficzny)
LOVEHER

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Bielizna osobista.
523616
(220) 2021 01 25
LIBERTY CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Liberty Corporation
(510), (511) 9 Filtry do masek do oddychania, Ochraniacze
dla motocyklistów i kierowców, Osłony przeciwodblaskowe,
Odzież chroniąca przed wypadkami, Rękawice ochronne dla
motocyklistów, Rejestratory przebytej drogi, Urządzenia chroniące przed kradzieżą, Odzież ochronna dla motocyklistów
i kierowców, Pasy bezpieczeństwa do motocykli, Urządzenia
i przyrządy do żeglugi morskiej i śródlądowej, Dystrybutory paliwa, Okulary przeciwsłoneczne, Parkometry, Morskie urządzenia nawigacyjne, Radary, Okulary, okulary ochronne dla motocyklistów, Morskie urządzenia nawigacyjne, ratunkowe, Radia
do pojazdów, Nakolanniki, Kaski ochronne dla motocyklistów
i kierowców, Maski ochronne, 12 Motorowery, Części karoserii do pojazdów, Silniki do pojazdów, pojazdy jednośladowe,
(210)
(731)
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Części zamienne do samochodów, skuterów, motorowerów,
motocykli, quadów. łodzi i jachtów, Silniki, Przyczepy, Łodzie
i jachty, Części zamienne do pojazdów mechanicznych, motocykli, skuterów, quadów, jachtów, łodzi, łodzi motorowych,
samochodów osobowych i ciężarowych, naczep, przyczep,
autobusów, Motocykle, Akcesoria motocyklowe, samochodowe ujęte w tej klasie, Naczepy, Samochody, Quady, Urządzenia
i pojazdy do poruszania się po wodzie, Części konstrukcyjne
do pojazdów wodnych i lądowych, Skutery, Mechanizmy napędowe do pojazdów, Urządzenia i pojazdy do poruszania się
po wodzie, Pojazdy mechaniczne lądowe i wodne, Urządzenia elektroniczne chroniące pojazdy przed kradzieżą, Alarmy
antywłamaniowe dla pojazdów, 18 Laski, Uprzęże, Parasole,
Teczki, aktówki, Torby, walizki, sakwy, bagaże, plecaki sportowe, Czekany, Wyroby ze skóry oraz imitacji skóry a mianowicie
uprzęże, pasy, paski, teczki, plecaki, torby, walizki, sakwy, zestawy podróżne, kosmetyczki, etui na klucze, futerały na dokumenty, portfele, Pasy, Kije trekkingowe, Etui na wizytówki, klucze, karty, futerały na dokumenty, 25 Nakrycia głowy, Obuwie,
Odzież, Apaszki, Paski, 28 Artykuły i sprzęt sportowy, Automaty do gier, Gry wideo: gry i zabawki, Konsole do gier, Ochraniacze do użytku w sporcie, 35 Sondaże opinii publicznej,
zwłaszcza w zakresie motoryzacji oraz przemysłu morskiego,
Promocja sprzedaży, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Pomoc w nawiązywaniu
sieci kontaktów handlowych, Organizowanie targów i wystaw
handlowych w celach handlowych i reklamowych dotyczących zagadnień motoryzacji, Usługi w zakresie badania rynku,
Reklama, Zarządzanie w działalności handlowej, Dostarczanie
informacji marketingowych, handlowych i statystycznych
dotyczących biznesu, Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna w tym
przez Internet następujących towarów: pojazdów, pojazdów
wodnych, samochodów, skuterów, motorowerów, motocykli,
quadów. jachtów, łodzi, łodzi motorowych, Sprzedaż hurtowa
i detaliczna w tym przez Internet następujących towarów: części zamiennych do pojazdów lądowych i wodnych, samochodów, skuterów, motocykli, motorowerów, quadów, jachtów,
łodzi, łodzi motorowych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna w tym
przez Internet następujących towarów: odzież, nakrycia głowy, obuwie, ochraniacze do użytku w sporcie, artykuły i sprzęt
sportowy, torby, walizki, sakwy, bagaże, plecaki sportowe,
gry i zabawki, automaty do gier. gry wideo, wyroby skórzane
a mianowicie uprzęże, pasy, paski, teczki, plecaki, torby, walizki,
sakwy, zestawy podróżne, kosmetyczki, etui na klucze, futerały na dokumenty oraz portfele, Reklama i promocja sprzedaży dotyczącej towarów i usług oferowanych i zamawianych
za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną,
Pokazy towarów w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych, Organizowanie i prowadzenie imprez biznesowych
w celach handlowych i reklamowych, Usługi pośrednictwa
handlowego i doradztwa w dziedzinie sprzedaży produktów
i świadczenia usług, Automatów do gier, gier wideo, Organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie promocyjnych
planów motywacyjnych, Publikowanie tekstów reklamowych,
Przetwarzanie danych, Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, Doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania, Usługi w zakresie marketingu i prezentacji, Usługi reklamowe i promocyjne, Organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, Zarządzanie
targami i wystawami o charakterze handlowym i reklamowym, Administrowanie działalności handlowej, Pozyskiwanie danych do baz danych, systematyzowanie tych danych
i zarządzanie tymi danymi, Usługi reklamowe i promocyjne
w zakresie sprzedaży, Usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów silnikowych, 37 Usługi instalacyjne, czyszczenie,
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naprawy i konserwacja w zakresie pojazdów lądowych i wodnych, Serwisowanie urządzeń do obsługi i napraw pojazdów
lądowych, Usługi w zakresie obsługi i napraw pojazdów mechanicznych lądowych i wodnych, przyczep, naczep, statków,
platform, konstrukcji pływających, Usługi tuningu pojazdów
lądowych i wodnych, Stacje obsługi pojazdów, naprawy, konserwacja i tankowanie pojazdów, Regulacja pojazdów, Regeneracja części zamiennych do pojazdów mechanicznych, silników pojazdów, Mycie pojazdów, Obsługa pojazdów, Usługi
warsztatów naprawy pojazdów, Wynajem narzędzi, 39 Usługi
w zakresie wynajmu i wypożyczania pojazdów lądowych
i wodnych, motorowerów, ciężarówek, skuterów, łodzi, sprzętu pływającego, przyczep, motorówek, statków, platform,
maszyn i urządzeń do obsługi i napraw pojazdów lądowych
i wodnych, motocykli, samochodów, quadów i innych pojazdów lądowych i wodnych, naczep, konstrukcji pływających,
sprzętu do konserwacji pojazdów, urządzeń do czyszczenia
pojazdów, jachtów, Usługi doradztwa turystycznego i podróży, Czarterowanie floty wodnej, Usługi organizowania
wycieczek turystycznych, Usługi przewodników turystycznych, Usługi rezerwacji podróży, Usługi holowania morskiego,
Informacja turystyczna w tym za pośrednictwem Internetu,
Organizowanie transportu powietrznego, morskiego i lądowego, 41 Szkolenia zawodników sportowych w szczególności w zakresie sportów wodnych i motorowych, Działalność
sportowa i kulturalna, Usługi związane z ustawicznym kształceniem dorosłych, Rozrywka, Usługi w zakresie organizowania
krajowych, zagranicznych rajdów i wyścigów rowerowych,
motorowych, samochodowych, regat, imprez promocyjnych
sportowych, rozgrywek sportowych i zawodów sportowych,
Szkolenia żeglarskie, motoryzacyjne, 42 Zarządzanie stronami
internetowymi na rzecz osób trzecich, Badania techniczne,
Doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, oprogramowania, Badania samochodów, motocykli jachtów, motorówek, urządzeń pływających, Hosting portali internetowych
o charakterze branżowym, w szczególności dotyczących tematyki wodnej, sportów wodnych, motocykli, skuterów. quadów i sportu samochodowego, Prace badawczo-rozwojowe
w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

523803
(220) 2020 09 28
Kerry Luxembourg S.a.r.l. Luksemburg, LU
(znak słowno-graficzny)
TasteSense

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 Polepszacze smaku do żywności, napojów
oraz produktów do higieny jamy ustnej, Dodatki chemiczne
do żywności, napojów oraz produktów do higieny jamy ustnej, 29 Wyciągi na bazie owoców i warzyw i inne naturalne
wyciągi ujęte w tej klasie stosowane jako dodatki w produkcji
żywności i napojów, 30 Aromaty i dodatki do żywności, napojów i produktów higieny jamy ustnej, inne niż olejki eteryczne zawarte w tej klasie.
(210) 524994
(220) 2021 02 22
(731) ŁUKASZEWICZ DAMIAN LENZO, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Lenzo
(510), (511) 9 Etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne,
Futerały na okulary, Modne okulary, Modne okulary przeciwsłoneczne, Ochronne (Okulary -) do uprawiania sportu,
Okulary, Okulary 3D, Okulary antyrefleksyjne, Okulary do czy-
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tania, Okulary do uprawiania sportu, Okulary inteligentne,
Okulary korekcyjne, Okulary, okulary słoneczne i soczewki
kontaktowe, Zestawy soczewek [wzierniki, okulary], 18 Parasole i parasolki, Skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry
surowe, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły
służące do przenoszenia, Etykiety skórzane, Etui na karty wykonane z imitacji skóry, Meble (Wykończenia ze skóry do -),
Opaski skórzane, Paski z imitacji skóry, Paski skórzane [inne
niż odzież], Wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, Aktówki [wyroby skórzane], Artykuły podróżne [walizki, torby],
Etui z imitacji skóry, Kosmetyczki, Kuferki kosmetyczne, Małe
portmonetki, Podróżne (Torby -), Portfele, Portfele skórzane,
Portfele wraz z etui na karty, Portmonetki, Portmonetki skórzane, 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia
głowy, Obuwie, Odzież, Bielizna osobista i nocna, Paski, Paski
materiałowe [odzież], Paski skórzane [odzież], 35 Sprzedaż
na rzecz osób trzecich za pośrednictwem sieci Internet oraz
sklepów detalicznych i hurtowych: kamieni szlachetnych,
pereł, metali szlachetnych i ich imitacji, kółek na klucze i breloczki oraz zawieszek do nich, artykułów z metali szlachetnych oraz kamieni szlachetnych i ich imitacji, przyrządów
do mierzenia czasu, pudełek na biżuterię i pudełek na zegarki, biżuterii, wyrobów biżuteryjnych, wyrobów jubilerskich,
zegarków, budzików, okularów przeciwsłonecznych, etui
na okulary i okulary przeciwsłoneczne, futerałów na okulary, modnych okularów, modnych okularów przeciwsłonecznych, ochronnych okularów do uprawiania sportu, okularów,
okularów 3D, okularów antyrefleksyjnych, okularów do czytania, okularów do uprawiania sportu, okularów inteligentnych, okularów korekcyjnych, okularów słonecznych i soczewek kontaktowe, zestawów soczewek [wzierniki, okulary],
parasolów i parasolek, skór i imitacji skóry, skór zwierzęcych
i skór surowych oraz wyrobów z tych materiałów, waliz, toreb podróżnych, toreb, portfeli i innych artykułów służących
do przenoszenia, etykiet skórzanych, etui na karty wykonane z imitacji skóry, mebli (wykończenia ze skóry do -), opasek skórzanych, pasków z imitacji skóry, pasków skórzanych,
dekoracji i wykończeń ze skóry do mebli, aktówek [wyroby
skórzane], artykułów podróżnych [walizki, torby], etui z imitacji skóry, kosmetyczek, kuferków kosmetycznych, małych
portmonetek, toreb podróżnych, portfeli, portfeli skórzanych, portfeli wraz z etui na karty, portmonetek, portmonetek skórzanych, nakryć głowy, obuwia, odzieży, bielizny
osobistej i nocnej, pasków, pasków materiałowych [odzież],
pasków skórzanych [odzież], części odzieży, obuwia i nakryć
głowy, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), Analizy
rynkowe, Badania rynku, Badania opinii publicznej, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Edytorskie usługi
w zakresie reklamy, Handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom.
(210) 525087
(220) 2021 02 23
(731) POSNET POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Posnet VERO
(510), (511) 9 Urządzenia fiskalne, Kasy i drukarki rejestrujące,
kasy i drukarki fiskalne, kasy wirtualne jako aplikacje lub oprogramowanie, Drukarki kart, drukarki paragonowe i biletowe,
wagi, skanery kodów kreskowych, monitory dotykowe, terminale dotykowe, Drukarki paragonowe, kolektory danych,
Oprogramowanie, części i akcesoria do urządzeń fiskalnych,
Czytniki kart magnetycznych, Weryfikatory cen, Cenówki
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elektroniczne, Monitory i terminale fiskalne, Systemy typu
POS/EPOS, kasy komputerowe, Komputerowe systemy fiskalne, Elektroniczne kasy rejestrujące, Programy komputerowe
stosowane do elektronicznych systemów kasowych, Elektroniczne urządzenia fiskalne zawierające oprogramowanie,
Elektroniczne systemy fiskalne stanowiące sieci komunikacyjne składające się z urządzeń fiskalnych współpracujących
ze sobą oraz oprogramowania, Aplikacje fiskalne do pobrania, Kasy i drukarki rejestrujące online, Aplikacje fiskalne
nie do pobrania, 42 Usługi kas i drukarek fiskalnych on-line,
Usługi kas wirtualnych on-line.
525320
(220) 2021 03 01
LABORATORIA GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEMA MED

(210)
(731)

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 3 Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, Mydła, Środki perfumeryjne, Olejki eteryczne, Kosmetyki, Płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia
zębów, Kremy, pasty wybielające do zębów, nielecznicze pasty do zębów, Dezodoranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty
do golenia, Preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, Preparaty
do pielęgnacji włosów, Szampony, Preparaty do opalania,
preparaty kosmetyczne do odchudzania, Maseczki kosmetyczne, Perfumy, Chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, papierowe ręczniki do rąk nasączone środkami
czyszczącymi, zapachy do toalet, chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, gąbki nasączone mydłem, preparaty
czyszczące, którymi nasączone są myjki, zmywaki nasączone
mydłem, płyn do mycia naczyń, pasty płynne do podłóg,
proszek do szorowania, Środki czyszczące, 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, lecznicze preparaty toaletowe,
preparaty i substancje lecznicze, lecznicze kremy, balsamy,
toniki, lecznicze pasty do zębów, lecznicze pudry do ciała,
lecznicze preparaty do leczenia skóry, płyny lecznicze do płukania ust, lecznicze napoje mineralne, lecznicze napary ziołowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub
weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, Suplementy diety
dla ludzi i zwierząt, Plastry, materiały opatrunkowe, Materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, Środki odkażające, Środki do zwalczania robactwa, Fungicydy, Herbicydy,
Witaminy do celów leczniczych, Minerały wspomagające
leczenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych, Suplementy diety do stosowania przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu leczenia chorób, Dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Substancje
dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe do celów leczniczych, Zioła lecznicze, Napary lecznicze, Herbatki
lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów medycznych, Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochodne do celów medycznych, Insulina, Wyroby medyczne
do celów leczniczych, Materiały do leczenia zębów, Żywność
dla niemowląt do celów leczniczych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 10 Aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, Protezy
kończyn, oczu i zębów, Artykuły ortopedyczne, Materiały
do zszywania stosowane w chirurgii, 35 Reklama, Zarządzanie
w działalności handlowej, Administrowanie działalności han-
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dlowej, Prace biurowe, Usługi handlu detalicznego związane
z produktami dla zdrowia, urody i farmaceutycznymi, Usługi
sprzedaży w aptekach i sklepach produktów dla zdrowia i urody, Usługi sklepów detalicznych sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki, żywność i napoje, witaminy i produkty
dla zdrowia, środki toaletowe i produkty do higieny osobistej,
Sprzedaż detaliczna i hurtowa środków farmaceutycznych,
kosmetyków, żywności i napojów, witamin i produktów dla
zdrowia, środków toaletowych i produktów do higieny osobistej, sprzętu medycznego, sprzętu do rehabilitacji, Prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych i motywacyjnych, Dostarczanie informacji gospodarczych, Udzielanie
informacji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą,
Prowadzenie aptek, prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, Informacja o powyższych usługach, 44 Usługi medyczne, Usługi weterynaryjne, Usługi w zakresie higieny i urody dla
ludzi i zwierząt, Usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz
farmacji, Usługi apteczne, Usługi przygotowania i wydawania
lekarstw, Usługi informacyjne dla sektora farmaceutycznego
i medycznego, Usługi informacyjne przeznaczone dla branży
farmaceutycznej i branży medycznej, Usługi doradcze w zakresie używania i stosowania lekarstw, usługi opieki zdrowotnej, Usługi doradcze w zakresie farmakologii, Usługi doradcze
dotyczące produktów farmaceutycznych, Usługi doradcze
dotyczące farmacji, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie: usług medycznych, usług weterynaryjnych,
usług w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usług dotyczących farmakologii oraz farmacji, usług aptecznych, usług
przygotowania i wydawania lekarstw, usług informacyjnych
dla sektora farmaceutycznego i medycznego, usług informacyjnych przeznaczonych dla branży farmaceutycznej i branży
medycznej, usług w zakresie używania i stosowania lekarstw,
usług opieki zdrowotnej, usług dotyczących produktów farmaceutycznych, Informacja o powyższych usługach.
525631
(220) 2021 03 05
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Skarszewy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Heizpellet
(210)
(731)

(531) 01.15.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.08
(510), (511) 4 Paliwo do urządzeń grzewczych, Pellet,
11 Urządzenia grzewcze, Kotły, piece, wkłady kominkowe, Akcesoria do urządzeń grzewczych, kotłów, pieców, wkładów
kominkowych, Wymienniki ciepła, pompy ciepła, Grzejniki,
elementy instalacji grzewczych.
(210)
(731)
(540)
(540)

525755
(220) 2009 11 04
OGRODNIK TADEUSZ TROPICAL, Chorzów
(znak słowno-graficzny)
Tropical crusta sticks
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(531) 03.09.01, 27.05.01
(510), (511) 31 Produkty i preparaty do hodowli ryb i krewetek, Pokarm dla ryb i krewetek, w tym suszony i liofilizowany
pokarm naturalny, Pokarm dla ryb i krewetek zawierający
preparaty odżywcze (nie do celów medycznych).
525803
(220) 2021 03 09
BEKER ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Beker

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Komponenty elektryczne
i elektroniczne, Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia zabezpieczające, ochronne
i sygnalizacyjne, Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne],
Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, Matryce do paneli słonecznych, Baterie słoneczne do ponownego ładowania, Fotodiody, Urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, Ogniwa słoneczne z krzemu
krystalicznego, Ogniwa słoneczne do wytwarzania energii
elektrycznej, Moduły słoneczne, Urządzenia fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej, Baterie słoneczne
do celów przemysłowych, Przenośne panele słoneczne
do wytwarzania energii elektrycznej, Baterie słoneczne, Kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Moduły fotowoltaiczne, Falowniki fotowoltaiczne, Panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Fotokomórki
do użycia z oświetleniem bezpieczeństwa, Ogniwa i baterie
elektryczne, Urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania
promieniowania słonecznego na energię elektryczną, Panele słoneczne, Baterie słoneczne do użytku domowego, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Ogniwa słoneczne, Aparatura i urządzenia do gromadzenia elektryczności, Komórki
fotowoltaiczne, Ładowarki do baterii słonecznych, Aparatura
fotowoltaiczna, Aparatura i instalacje do zdalnego sterowania procesami fotowoltaicznymi, Ogniwa fotoelektryczne,
Ogniwa fotowoltaiczne, Systemy automatyki do instalacji solarnych, Wskaźniki wielkości elektrycznych, Wiatromierze,
Aplikacje komputerowe do pobrania, Oprogramowanie
do pobrania na komputery, telefony komórkowe i inne urządzenia mobilne umożliwiające użytkownikowi uzyskiwanie
dostępu do witryny internetowej w poszukiwaniu informacji,
w tym w celu dostępu do informacji i ich pobrania, przeszukiwania Internetu, zamieszczania recenzji i ocen, Programy
komputerowe do pobrania, Programy komputerowe nagrane, Programy sterujące komputerowe, nagrane, 35 Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie
handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, Sprzedaż
za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów
detalicznych i hurtowych aparatury i urządzeń do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, komponentów elektrycznych i elektronicznych, aparatury, urządzeń
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i kabli do zastosowania w elektryce, urządzeń mierzących,
wykrywających, monitorujących i kontrolujących, urządzeń
zabezpieczających, ochronnych i sygnalizacyjnych, aparatury i urządzeń do sterowania przepływu energii elektrycznej,
instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], fotowoltaicznych
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii elektrycznej
z energii słonecznej, matryc do paneli słonecznych, baterii
słonecznych do ponownego ładowania, fotodiod, urządzeń
do magazynowania energii elektrycznej, fotowoltaicznych
modułów słonecznych, kalibrowanych referencyjnych ogniw
fotowoltaicznych, ogniw słonecznych z krzemu krystalicznego, ogniw słonecznych do wytwarzania energii elektrycznej,
modułów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, baterii słonecznych do celów
przemysłowych, przenośnych paneli słonecznych do wytwarzania energii elektrycznej, baterii słonecznych, kolektorów słonecznych do wytwarzania energii elektrycznej, modułów fotowoltaicznych, falowników fotowoltaicznych, paneli słonecznych do wytwarzania energii elektrycznej, fotokomórek do użycia z oświetleniem bezpieczeństwa, ogniw
i baterii elektrycznych, urządzeń fotowoltaicznych do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, paneli słonecznych, baterii słonecznych do użytku
domowego, akumulatorów energii fotowoltaicznej, ogniw
słonecznych, aparatury i urządzeń do gromadzenia elektryczności, aparatury i urządzeń do sterowania przepływu
energii elektrycznej, komórek fotowoltaicznych, ładowarek
do baterii słonecznych, aparatury fotowoltaiczna, aparatury
i instalacji do zdalnego sterowania procesami fotowoltaicznymi, ogniw fotoelektrycznych, ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych do wytwarzania energii elektrycznej,
systemów automatyki do instalacji solarnych, wskaźników
wielkości elektrycznych, wiatromierzy, aplikacji komputerowych do pobrania, oprogramowania do pobrania na komputery, programów komputerowych do pobrania, programów komputerowych nagranych, programów sterujących
komputerowych nagranych, Sprzedaż za pośrednictwem
radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych umożliwiających użytkownikowi uzyskiwanie dostępu
do witryny internetowej w poszukiwaniu informacji, w tym
w celu dostępu do informacji i ich pobrania, przeszukiwania
Internetu, zamieszczania recenzji i ocen, Usługi aukcyjne,
Usługi w zakresie kontaktów biznesowych, Usługi zakupów
grupowych, Usługi w zakresie wycen handlowych, Usługi
importu i eksportu, Usługi w zakresie zamówień na rzecz
osób trzecich, Usługi w zakresie zaopatrzenia osób trzecich,
Usługi prenumeraty, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, Wynajmowanie, wypożyczanie i leasing w zakresie
wymienionych usług [zawarte w tej klasie], Doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie wymienionych usług [zawarte w tej klasie], Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do -), Komputerowe
zarządzanie plikami, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi komunikacji korporacyjnej, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, Usługi doradztwa w zakresie działalności go-

15

spodarczej, 37 Instalacja systemów energii wodnej, Instalacja
systemów energii wiatrowej, Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Instalacja urządzeń do wytwarzania energii,
Konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania
energii, Konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania
energii, Naprawa i konserwacja generatorów energii elektrycznej, Naprawa i konserwacja instalacji do wytwarzania
energii, Naprawa instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji
energii, Naprawa lub konserwacja generatorów energii elektrycznej, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
do dystrybucji lub kontroli energii, Naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Serwis urządzeń i instalacji
do wytwarzania energii, Udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją generatorów energii, Montaż, naprawy i serwis zestawów solarnych i fotowoltaicznych oraz
instalacji grzewczych i urządzeń do wykorzystania energii
odnawialnej, 40 Wytwarzanie energii, Wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej, Montowanie produktów dla
osób trzecich, Składanie materiałów na zamówienie dla osób
trzecich, Produkcja na zamówienie elementów, urządzeń
i obwodów półprzewodnikowych, Usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, Wynajem sprzętu
do obróbki i przekształcania materiałów, do wytwarzania
energii i do produkcji na zamówienie, Produkcja energii hydroelektrycznej, Produkcja energii przez elektrownie jądrowe, Usługi informacyjne i doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z energii fal, Wytwarzanie elektryczności, Wytwarzanie energii elektrycznej, Wytwarzanie
energii elektrycznej z energii fal, Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, Wytwarzanie energii elektrycznej wykorzystujące sekwestrację dwutlenku węgla, Wytwarzanie energii elektrycznej z energii geotermalnej, Wytwarzanie gazu i prądu elektrycznego, Wytwarzanie prądu
elektrycznego, 42 Audyt energetyczny, Projektowanie techniczne, Projektowanie instalacji fotowoltaicznych, Projektowanie instalacji energetycznych, Usługi doradztwa w zakresie oszczędności energii, Poradnictwo informatyczne, Usługi
doradztwa informatycznego, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych,
Badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, 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, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Elektroniczne monitorowanie aktywności związanej
z kartami kredytowymi w celu wykrywania oszustw w internecie, Elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości w internecie,
Hosting serwerów, Hosting stron internetowych, Instalacja
oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, 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, Oprogramowanie jako
usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], Powielanie pro-

16

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

gramów komputerowych, Programowanie komputerów,
Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych, Przechowywanie danych
elektronicznych, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji online, Tworzenie i projektowanie
indeksów informacji opartych na stronach internetowych
dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie
platform komputerowych, Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, Usługi konsultacyjne w dziedzinie
technologii informacyjnej, Usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, Usługi szyfrowania danych, Usługi
w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem
technologii do transakcji handlu elektronicznego, Usługi
w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Wynajem
sprzętu do przetwarzania danych, Wynajmowanie serwerów
WWW, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
525804
(220) 2021 03 09
BEKER ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Beker
(510), (511) 9 Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Komponenty elektryczne
i elektroniczne, Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia zabezpieczające, ochronne
i sygnalizacyjne, Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne],
Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, Matryce do paneli słonecznych, Baterie słoneczne do ponownego ładowania, Fotodiody, Urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, Ogniwa słoneczne z krzemu
krystalicznego, Ogniwa słoneczne do wytwarzania energii
elektrycznej, Moduły słoneczne, Urządzenia fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej, Baterie słoneczne
do celów przemysłowych, Przenośne panele słoneczne
do wytwarzania energii elektrycznej, Baterie słoneczne, Kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Moduły fotowoltaiczne, Falowniki fotowoltaiczne, Panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Fotokomórki
do użycia z oświetleniem bezpieczeństwa, Ogniwa i baterie
elektryczne, Urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania
promieniowania słonecznego na energię elektryczną, Panele słoneczne, Baterie słoneczne do użytku domowego, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Ogniwa słoneczne, Aparatura i urządzenia do gromadzenia elektryczności, Komórki
fotowoltaiczne, Ładowarki do baterii słonecznych, Aparatura
fotowoltaiczna, Aparatura i instalacje do zdalnego sterowania procesami fotowoltaicznymi, Ogniwa fotoelektryczne,
Ogniwa fotowoltaiczne, Systemy automatyki do instalacji solarnych, Wskaźniki wielkości elektrycznych, Wiatromierze,
Aplikacje komputerowe do pobrania, Oprogramowanie
do pobrania na komputery, telefony komórkowe i inne urządzenia mobilne umożliwiające użytkownikowi uzyskiwanie
dostępu do witryny internetowej w poszukiwaniu informacji,
w tym w celu dostępu do informacji i ich pobrania, przeszukiwania Internetu, zamieszczania recenzji i ocen, Programy
(210)
(731)
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komputerowe do pobrania, Programy komputerowe nagrane, Programy sterujące komputerowe, nagrane, 35 Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie
handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, Sprzedaż
za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów
detalicznych i hurtowych aparatury i urządzeń do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, komponentów elektrycznych i elektronicznych, aparatury, urządzeń
i kabli do zastosowania w elektryce, urządzeń mierzących,
wykrywających, monitorujących i kontrolujących, urządzeń
zabezpieczających, ochronnych i sygnalizacyjnych, aparatury i urządzeń do sterowania przepływu energii elektrycznej,
instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], fotowoltaicznych
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii elektrycznej
z energii słonecznej, matryc do paneli słonecznych, baterii
słonecznych do ponownego ładowania, fotodiod, urządzeń
do magazynowania energii elektrycznej, fotowoltaicznych
modułów słonecznych, kalibrowanych referencyjnych ogniw
fotowoltaicznych, ogniw słonecznych z krzemu krystalicznego, ogniw słonecznych do wytwarzania energii elektrycznej,
modułów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, baterii słonecznych do celów
przemysłowych, przenośnych paneli słonecznych do wytwarzania energii elektrycznej, baterii słonecznych, kolektorów słonecznych do wytwarzania energii elektrycznej, modułów fotowoltaicznych, falowników fotowoltaicznych, paneli słonecznych do wytwarzania energii elektrycznej, fotokomórek do użycia z oświetleniem bezpieczeństwa, ogniw
i baterii elektrycznych, urządzeń fotowoltaicznych do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, paneli słonecznych, baterii słonecznych do użytku
domowego, akumulatorów energii fotowoltaicznej, ogniw
słonecznych, aparatury i urządzeń do gromadzenia elektryczności, aparatury i urządzeń do sterowania przepływu
energii elektrycznej, komórek fotowoltaicznych, ładowarek
do baterii słonecznych, aparatury fotowoltaiczna, aparatury
i instalacji do zdalnego sterowania procesami fotowoltaicznymi, ogniw fotoelektrycznych, ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych do wytwarzania energii elektrycznej,
systemów automatyki do instalacji solarnych, wskaźników
wielkości elektrycznych, wiatromierzy, aplikacji komputerowych do pobrania, oprogramowania do pobrania na komputery, programów komputerowych do pobrania, programów komputerowych nagranych, programów sterujących
komputerowych nagranych, Sprzedaż za pośrednictwem
radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych umożliwiających użytkownikowi uzyskiwanie dostępu
do witryny internetowej w poszukiwaniu informacji, w tym
w celu dostępu do informacji i ich pobrania, przeszukiwania
Internetu, zamieszczania recenzji i ocen, Usługi aukcyjne,
Usługi w zakresie kontaktów biznesowych, Usługi zakupów
grupowych, Usługi w zakresie wycen handlowych, Usługi
importu i eksportu, Usługi w zakresie zamówień na rzecz
osób trzecich, Usługi w zakresie zaopatrzenia osób trzecich,
Usługi prenumeraty, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, Wynajmowanie, wypożyczanie i leasing w zakresie
wymienionych usług [zawarte w tej klasie], Doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie wymienionych usług [zawarte w tej klasie], Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do -), Komputerowe
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zarządzanie plikami, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi komunikacji korporacyjnej, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 37 Instalacja systemów energii wodnej, Instalacja
systemów energii wiatrowej, Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Instalacja urządzeń do wytwarzania energii,
Konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania
energii, Konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania
energii, Naprawa i konserwacja generatorów energii elektrycznej, Naprawa i konserwacja instalacji do wytwarzania
energii, Naprawa instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji
energii, Naprawa lub konserwacja generatorów energii elektrycznej, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
do dystrybucji lub kontroli energii, Naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Serwis urządzeń i instalacji
do wytwarzania energii, Udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją generatorów energii, Montaż, naprawy i serwis zestawów solarnych i fotowoltaicznych oraz
instalacji grzewczych i urządzeń do wykorzystania energii
odnawialnej, 40 Wytwarzanie energii, Wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej, Montowanie produktów dla
osób trzecich, Składanie materiałów na zamówienie dla osób
trzecich, Produkcja na zamówienie elementów, urządzeń
i obwodów półprzewodnikowych, Usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, Wynajem sprzętu
do obróbki i przekształcania materiałów, do wytwarzania
energii i do produkcji na zamówienie, Produkcja energii hydroelektrycznej, Produkcja energii przez elektrownie jądrowe, Usługi informacyjne i doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z energii fal, Wytwarzanie elektryczności, Wytwarzanie energii elektrycznej, Wytwarzanie
energii elektrycznej z energii fal, Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, Wytwarzanie energii elektrycznej wykorzystujące sekwestrację dwutlenku węgla, Wytwarzanie energii elektrycznej z energii geotermalnej, Wytwarzanie gazu i prądu elektrycznego, Wytwarzanie prądu
elektrycznego, 42 Audyt energetyczny, Projektowanie techniczne, Projektowanie instalacji fotowoltaicznych, Projektowanie instalacji energetycznych, Usługi doradztwa w zakresie oszczędności energii, Poradnictwo informatyczne, Usługi
doradztwa informatycznego, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych,
Badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, 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, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Elektroniczne monitorowanie aktywności związanej
z kartami kredytowymi w celu wykrywania oszustw w internecie, Elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości w internecie,
Hosting serwerów, Hosting stron internetowych, Instalacja
oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Konwersja programów
komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, Moni-
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toring 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, Oprogramowanie jako
usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], Powielanie programów komputerowych, Programowanie komputerów,
Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych, Przechowywanie danych
elektronicznych, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji online, Tworzenie i projektowanie
indeksów informacji opartych na stronach internetowych
dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie
platform komputerowych, Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, Usługi konsultacyjne w dziedzinie
technologii informacyjnej, Usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, Usługi szyfrowania danych, Usługi
w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem
technologii do transakcji handlu elektronicznego, Usługi
w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Wynajem
sprzętu do przetwarzania danych, Wynajmowanie serwerów
WWW, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
526072
(220) 2021 03 12
ALKYON PARTNERS DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Belong by Alkyon
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej, Administrowanie działalnością gospodarczą, 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 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, 36 Usługi związane z majątkiem nieruchomym, 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 infor(210)
(731)
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macji 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 (co-workingu), 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, Organizowanie obiektów w zakresie wynajmu domów i apartamentów do wspólnego życia (co-livingu) i pracy (co-workingu),
Zarządzanie domami i apartamentami do wspólnego życia
(co-livingu) i pracy (co-workingu), 37 Budowa domów i apartamentów do wspólnego życia (co-livingu) i pracy (co-workingu): rozbudowa nieruchomościowi w zakresie przestrzeni
do wspólnego życia (co-livingu) i pracy (co-workingu), Usługi instalacyjne, naprawcze, konserwacyjne oraz sprzątania,
wszystkie powyższe jako usługi związane z organizowaniem
domów i apartamentów do wspólnego życia (co-livingu)
i pracy (co-workingu) na wynajem i zarządzaniem domami
i apartamentami do wspólnego życia (co-livingu) i pracy
(co-workingu), 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 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,
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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.
526414
(220) 2021 03 21
GIGI CAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gigi cukiernia

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 30 Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery lodowe, Chleb, Chleb bezdrożdżowy, Chleb bezglutenowy, Chleb i bułki, Chleb razowy, Chleb wielozbożowy,
Chleb o niskiej zawartości soli, Chleb z przyprawami, Chleb
z rodzynkami, Chleb żytni, Cienkie paluszki chlebowe, Grube
paluszki chlebowe, Nadziewany chleb, Paluszki chlebowe,
Przekąski składające się głównie z chleba, Świeży chleb, Tosty z chleba, Angielskie muffiny, Babeczki, Bagietki, Bajgle,
Bułeczki, Bułeczki słodkie, Bułeczki chrupkie, Bułka maślana
[brioszka] z dżemem, Bułki, Bułki chrupiące, Bułki nadziewane, Bułki z nadzieniem, Chrupiące pieczywo, Ciastka herbaciane, Ciastka owsiane spożywcze, Drożdżowe bułeczki,
Duże miękkie bułki, Herbatniki owsiane spożywcze, Miękkie
bułeczki, Nadziewane kanapki, Pieczywa chrupkie, Pieczywo
owocowe, Przekąski z pieczywa chrupkiego, Słodkie bułeczki, Tosty, Zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), Ciasto biszkoptowe, Nadzienie na bazie kremu budyniowego do tortów i ciast, Torty Pawłowej o smaku orzechów laskowych,
Torty Pawłowej z orzechami laskowymi, Torty truskawkowe,
Bezy, Brioszki (drożdżowe bułeczki), Brownie [ciastka czekoladowe], Bułeczki z kremem, Bułeczki z rodzynkami z mleczną
czekoladą, Ciasta, Ciasta czekoladowe, Ciasta czekoladowe
wykonane z czekoladowego biszkoptu, Ciasta na bazie pomarańczy, Ciasta [słodkie lub słone], Ciasta w polewie czekoladowej, Ciasta wegańskie, Ciasta z bakaliami, Ciasta z dyni,
Ciasta z kremem, Ciasta z kremem [cream pie], Ciasta z melasą, Ciasteczka, Ciasteczka maślane, Ciasteczka migdałowe,
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Ciastka, Ciastka czekoladowe, Ciastka migdałowe, Ciastka
w polewie o smaku czekoladowym, Ciasto francuskie, Ciasto
kruche, Ciasto migdałowe, Ciasto na bazie jaj, Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto śliwkowe, Crème brûlée [przypalony
krem], Czekoladowe wafle karmelowe, Eklerki, Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Kawałki ciast, Kruche ciastka maślane
częściowo oblane polewą o smaku czekoladowym, Kruche
ciastka maślane częściowo oblane czekoladą, Kruche ciastka
maślane w polewie o smaku czekoladowym, Kruche ciastka
maślane z polewą czekoladową, Kruche ciasto, Lukrowane
biszkopty, Lukrowane ciasta z owocami, Lukrowane ciasto,
Magdalenki, Makaroniki (ciastka), Makaroniki kokosowe, Makaroniki [wyroby cukiernicze], Mrożone wyroby piekarnicze,
Naleśniki [cienkie], Napoleonki, Pączki, Pasty czekoladowe,
Pierniczki, Piernik, Placki, Placki z borówkami, Placki [ciasta]
z nadzieniem owocowym, Podłużne biszkopty [ciastka],
Przekąski w postaci ciast owocowych, Quiche, Quiche [tarty],
Rogaliki, Rurki waflowe [ciastka], Sernik, Serniki, Słodkie bułeczki typu muffin, Słodkie drożdżowe bułki duńskie, Szarlotka, Tarty, Tarty jajeczne, Świeże placki [ciasta], Tarty (słodkie
lub słone), Tarty z jabłkami, Tarty (z owocami), Tarty z polewą,
Wiedeńskie wypieki, Wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, Wyroby ciastkarskie z makiem, Wyroby ciastkarskie
z owocami, Wyroby cukiernicze z mąki, Wyroby piekarnicze
zawierające kremy i owoce, Wyroby piekarnicze zawierające
owoce, Wyroby piekarnicze zawierające kremy, Lody, Lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Jogurt mrożony
[lody spożywcze], Jadalne lody owocowe, Lody bez mleka,
Lody mleczne, Lody mleczne [lody], Lody aromatyzowane
alkoholem, Lody na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], Lody na patyku, Lody o smaku czekoladowym, Lody
owocowe, Lody spożywcze, Lody truflowe, Lody wielosmakowe, Lody włoskie, Lody wodne [sorbety], Lody z owocami,
Lody zawierające czekoladę, Wegańskie lody, Spożywcze
(lody -), Sorbety [wodne lody], Sorbety [lody wodne], Sorbety [lody], Owocowe lody, Napoje na bazie kawy zawierające
lody (affogato), 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
Dekorowanie ciast, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Imprezy firmowe [zapewnianie
jedzenia i napojów], Kawiarnia, Lodziarnie, Oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, Organizacja przyjęć
weselnych [żywność i napoje], Organizowanie bankietów,
Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków,
Przygotowywanie posiłków i napojów, Restauracje oferujące
dania na wynos, Restauracje serwujące wykwintne artykuły
spożywcze, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie
żywności i napojów w sklepach z pączkami, Usługi barów
kawowych, Usługi barów z sokami, Usługi kawiarni, Usługi
w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie sprzedaży
posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos, Usługi restauracji fast-food.
(210)
(731)
(540)
(540)

526427
(220) 2021 03 19
SERWAN-OHRYZKO ANNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Na83
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(531) 26.04.17, 26.04.18, 27.05.17, 27.07.17
(510), (511) 3 Kosmetyki, 5 suplementy diety, 35 Usługi
w zakresie informacji handlowej oraz usługi sprzedaży: suplementy diety, farmaceutyki, kosmetyki, 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej ludzi, Doradztwo w zakresie leczenia
farmakologicznego, Dostarczanie informacji dotyczących
zdrowia, Konsultacje medyczne, Usługi w zakresie higieny
i pielęgnacji urody.
526593
(220) 2021 03 24
GĄSIOROWSKA MARTYNA OPEN MIND MEDIA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Planeta Dźwięku
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy, Usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, Prowadzenie punktów sprzedaży następujących towarów: urządzenia do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, Nośniki danych nagrane
i czyste, dyktafony, Komputery i osprzęt komputerowy,
Sprzęt przełączający, transformujący, akumulatorowy, Bezpieczniki, Aparaty i sprzęt fotograficzny, Czasopisma i wydawnictwa periodyczne, Usługi sprzedaży sprzętu audio
w sieci online.
(210)
(731)

526601
(220) 2021 03 24
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLANT HUNTER

(210)
(731)

(531) 05.03.13, 24.15.01, 24.15.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, Galaretki, Dżemy, Kompoty, Oleje
i tłuszcze jadalne, Nabiał i substytuty nabiału, Przetworzone
owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Zupy i wywary, Potrawy gotowe, Gotowe dania warzywne, Sałatki gotowe, Placki smażone, Desery jogurtowe,
Desery mleczne, Desery wykonane z produktów mlecznych, Napoje mleczne, Substytuty mięsa, wegańskie i wegetariańskie produkty z sybstytutami mięsa, Roślinne zamienniki mięsa, Desery na bazie sybstytutów nabiału, Desery na bazie sztucznego mleka, Kiełbaski wegetariańskie,
Wędliny wegetariańskie, Pasty owocowe i warzywne, Pasty
warzywne, Pasty na bazie orzechów, Dania gotowe z wegetariańskimi i wegańskimi zamiennikami mięsa, Sałatki z wegetariańskimi i wegańskimi zamiennikami mięsa, Wegańskie
zamienniki mleka, Gotowe do spożycia przekąski składające
się głownie z ziemniaków, orzechów, owoców i warzyw lub
ich mieszanek, 30 Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Cukierki, batony
i guma do żucia, Batony zbożowe i energetyczne, Cukier,
Miód, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Lód, lody spożywcze, mrożone
jogurty i sorbety, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towa-
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rów, preparaty do pieczenia i drożdże, Ryż, Makaron, Kluski,
Tapioka, Sago, Mąka, Zbożowe produkty spożywcze, Chleb,
Czekolada, Melasa, Drożdże, Proszek do pieczenia, Przyprawy korzenne, Zioła suszone, Ocet, Sosy, Lód, Gotowe dania
z ryżu, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Naleśniki, Placki, Suche i płynne potrawy
gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów,
Gotowe do spożycia puddingi, Puddingi, Tiramisu, Gotowe
desery [wyroby piekarnicze], Sałatka ryżowa, Sałatka z makaronem, Sałatka z makaronu typu rurki, Herbata mrożona,
Sernik, Wegańskie lody, Ciasta wegańskie, Pikantne sosy,
czatnej i pasty, Zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również z zamienników mięsa,
zamienników ryb lub warzyw, Gotowy lunch w pudełku
składający się z ryżu, z dodatkiem zamienników mięsa, zamienników ryby lub warzyw, Kanapki, Chipsy jako produkty
zbożowe, Chrupki kukurydziane, Gotowe pizze, Popcorn,
Przekąski na bazie kukurydzy Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski wieloziarniste, 31 Surowe
i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury – przeznaczone do spożycia przez ludzi,
Surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona – przeznaczone
do spożycia przez ludzi, Świeże owoce i warzywa, Świeże
zioła, Słód, 32 Napoje bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie, Napoje na bazie orzechów i soi, Aromatyzowane napoje gazowane, Soki, Wody.
(210) 526823
(220) 2021 03 29
(731) Theramex HQ UK Limited, Londyn, GB
(540) (znak słowny)
(540) VARENELLE
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, a mianowicie doustne środki antykoncepcyjne.
(210) 526937
(220) 2021 03 31
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) LONG4LASHES by OCEANIC FABULASH PRIMER
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry,
Preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, Preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, Preparaty do golenia, przed i po goleniu, Mydła, środki do mycia i kąpieli, Środki perfumeryjne,
perfumy, wody toaletowe i kolońskie, Olejki esencjonalne,
Dezodoranty i antyperspiranty, Preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, Środki do pielęgnacji ust,
Środki do pielęgnacji jamy ustnej, Chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, Maski kosmetyczne, Środki toaletowe, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki do rzęs i brwi, Kosmetyki kolorowe do rzęs i brwi, Henna do celów kosmetycznych, Tusze do rzęs i brwi, Odżywki
do rzęs i brwi, Stylizatory do brwi w postaci ołówka, żelu,
kremu, proszku, cieni, Sztuczne rzęsy, Serum przyspieszające wzrost rzęs i brwi, 5 Preparaty farmaceutyczne, Produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych,
Kosmetyki do celów medycznych, Sole do kąpieli do celów
medycznych, Kremy i żele do celów leczniczych, Maski
do celów leczniczych, Preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych, Preparaty
na porost włosów, rzęs i brwi.

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

Nr ZT27/2021

526947
(220) 2021 04 01
GSH Trademarks Limited, Nikozja, CY
(znak słowno-graficzny)
VILLA MARE

(531)

03.01.02, 25.01.05, 25.07.01, 25.07.20, 25.07.25, 27.05.01,
29.01.14, 24.01.13, 24.01.19
(510), (511) 33 Alkohol ryżowy, Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Ekstrakty alkoholowe, Esencje alkoholowe, Alkoholowe ekstrakty owocowe, Anyżówka [likier], Aperitify,
Arak, Brandy, Curaçao [likier], Cydr, Destylowane napoje, Destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, Dżin, Gorzkie
nalewki, Gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa,
Gruszecznik [napój alkoholowy], Kirsz [alkohol na bazie wiśni], Koktajle, Likiery, Likier miętowy, Miód pitny, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Napoje alkoholowe na bazie
trzciny cukrowej, Napoje alkoholowe wspomagające trawienie [likiery i alkohole wysokoprocentowe], Napoje alkoholowe zawierające owoce, Piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], Rum, Sake, Whisky, Wino, Wódka.
526951
(220) 2021 03 29
DUŻY BEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DUŻY BEN MARKET ALKOHOLOWY

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.13, 19.08.07, 26.04.05, 26.04.18, 26.11.02,
26.11.09
(510), (511) 21 Akcesoria barowe i barmańskie, 34 Tytoń,
przybory dla palaczy, zapałki, Prowadzenie sklepów z napojami alkoholowymi, bezalkoholowymi oraz artykułami
spożywczymi, 35 Prowadzenie sklepów z napojami alkoholowymi, bezalkoholowymi oraz artykułami spożywczymi,
Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej, Administrowanie działalności gospodarczej, Prowadzenie sieci franczyzowych i partnerskich, 43 Bary, restauracje.
526953
(220) 2021 03 29
GK EPB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT27/2021
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(540) GK EPB

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Budowa elektrowni, Budowa elektrowni wiatrowych, Budowa infrastruktury elektroenergetycznej, Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Naprawa linii
wysokiego napięcia, Demontaż linii wysokiego napięcia, Budowa elektrowni fotowoltaicznych, Budowa linii kablowych
i napowietrznych SN, 41 Usługi szkoleniowe i edukacyjne
związane z BHP, 42 Usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej, Usługi projektowe i doradcze w zakresie
energetyki.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

526970
(220) 2021 03 29
KURASIEWICZ-GOŁĄB SYLWIA FITBOX, Stalowa Wola
(znak słowno-graficzny)
FIT BOX

26.04.03, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.25, 29.01.14,
05.09.01, 05.09.23
(510), (511) 41 Usługi treningowe siłowe i poprawiające
kondycję, Udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego,
Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Treningi zdrowotne i treningi fitness, Trening medytacji, Trening jogi,
43 Usługi cateringu zewnętrznego, Obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
Usługi kateringowe, Usługi kateringowe obwoźne, Usługi
doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność
i napoje, Usługi kateringowe dla firm, Usługi kateringowe
dla szkół, Usługi kateringowe dla szpitali, Usługi kateringowe
dla centrów konferencyjnych, Usługi kateringowe dla domów opieki, Usługi kateringowe dla placówek edukacyjnych,
Usługi kateringowe dla domów spokojnej starości, Usługi
kateringowe w prywatnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia
w żywność, Usługi doradcze dotyczące żywności, Spersonalizowane usługi planowania posiłków za pośrednictwem
strony internetowej, 44 Doradztwo dietetyczne, Usługi dietetyków, w tym usługi dietetyków sportowych, Usługi układania jadłospisów, Usługi doradcze w dziedzinie planowanie
jadłospisów dla osób trzecich, w tym jadłospisu dla sportowców, Usługi w zakresie planowania i nadzorowania diety,
w tym usługi przeznaczone dla sportowców, Usługi w zakresie przygotowywania diet, Usługi poradnictwa żywieniowego, Usługi doradcze i konsultingowe w dziedzinie dietetyki,
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w tym poradnictwo indywidualne i grupowe, Usługi polegające na udzielaniu konsultacji, porad informacji z dziedziny
dietetyki, w tym z konsultacji, porad i informacji dotyczących
żywienia sportowców, Usługi informacyjne w dziedzinie dietetyki, Usługi polegające na udostępnianiu witryny internetowej zawierającej informacje i porady dotyczące odżywiania, programów dietetycznych, usługi fizjoterapii.
(210) 527042
(220) 2021 04 06
(731) ZDRODOWSKA KAMILA ARISTO, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) AriKaSo
(510), (511) 41 Usługi prowadzenia kursów edukacyjnych
z zakresu języków obcych, nauk ścisłych, matematyki, arytmetyki, technik pamięciowych, technik szybkiego czytania,
rozwoju osobistego, Usługi szkolenia nauczycieli i trenerów,
Organizowanie i prowadzenie konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, Usługi nauczania z wykorzystaniem
technik komputerowych i Internetu, Publikacja elektroniczna
on-line, książek i periodyków, Usługi szkoleniowe dotyczące
zarządzania działalnością gospodarczą, Prowadzenie kursów
dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą.
527153
(220) 2021 04 07
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ortopedio by Synoptis
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 04.05.03, 27.01.25, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Lotiony, Peelingi,
Maseczki kosmetyczne, 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, Preparaty witaminowe i mineralne, 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, 10 Wyroby medyczne, Aparaty i instrumenty medyczne,
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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, Bandaże
ortopedyczne, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki
do celów medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne,
Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Aparaty do ochrony
słuchu, Artykuły do karmienia i smoczki, Meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów,
Protezy i sztuczne implanty, Odzież, nakrycia głowy i obuwie, aparaty i podpory do celów medycznych, Odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów,
Urządzenia ułatwiające przemieszczanie się, 11 Urządzenia
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę
i do celów sanitarnych, 12 Wózki, Wózki spacerowe, Wózki
inwalidzkie, Wózki napędzane siłą ludzką, Wózki inwalidzkie
napędzane elektrycznie, Wózki inwalidzkie napędzane ręcznie, Wózki inwalidzkie sterowane ręcznie, Wózki do transportu niepełnosprawnych, Elektryczne wózki inwalidzkie,
Skutery inwalidzkie, Rowery, Pojazdy, Pojazdy do przewozu
pasażerów, Wózki dziecięce, Pokrycia wózków dziecięcych,
Części i akcesoria do pojazdów zawartych w tej klasie, Pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, 28 Artykuły gimnastyczne i sportowe, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych,
Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Akcesoria
do pływania, Akcesoria nadmuchiwane do basenów, Stacjonarne rowery treningowe, Gry, Artykuły do zabawy dla dzieci, 30 Kawa, Herbata, Kakao, Cukier, Ryż, Tapioka, Sago, Kawa
nienaturalna, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, Lody, Miód, Melasa (syropy), Drożdże,
Proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, Sosy [przyprawy], Przyprawy, Lód, 35 Reklama, w tym prasowa, radiowa
i telewizyjna, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów
reklamowych - próbek, druków, prospektów broszur, pokazy towarów, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Administrowanie przedsiębiorstwem, Czynności biurowe, Badania rynku, analizy rynkowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, outsourcing, Prowadzenie importu towarów,
Sprzedaż produktów leczniczych, suplementów diety, wyrobów medycznych, żywności, 41 Nauczanie, Organizacja
szkoleń i konferencji, Prowadzenie usług w zakresie edukacji, Usługi rozrywkowe, Usługi związane z poprawą kondycji
fizycznej, kulturą fizyczną, sportem, Usługi sportowe i kulturalne, 44 Usługi medyczne, Usługi weterynaryjne, Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Porady
w zakresie farmakologii, prowadzenie placówki opieki medycznej, prowadzenie kliniki medycznej, Usługi farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych, Usługi związane
z poprawą oraz dbałością o urodę ludzi lub zwierząt, Usługi
pielęgnacyjne dla ludzi lub zwierząt, Usługi kosmetyczne,
higieniczne, fryzjerskie dla ludzi lub zwierząt.
527164
(220) 2021 04 07
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ortopedio by Synoptis

(210)
(731)

Nr ZT27/2021

(531) 04.05.03, 27.05.01, 27.01.25, 29.01.04
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Lotiony, Peelingi,
Maseczki kosmetyczne, 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, Preparaty witaminowe i mineralne, 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, 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, Bandaże
ortopedyczne, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki
do celów medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne,
Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Aparaty do ochrony słuchu, Artykuły do karmienia i smoczki, Meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów,
Protezy i sztuczne implanty, Odzież, nakrycia głowy i obuwie, aparaty i podpory do celów medycznych, Odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów,
Urządzenia ułatwiające przemieszczanie się, 11 Urządzenia
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę
i do celów sanitarnych, 12 Wózki, Wózki spacerowe, Wózki
inwalidzkie, Wózki napędzane siłą ludzką, Wózki inwalidzkie
napędzane elektrycznie, Wózki inwalidzkie napędzane ręcznie, Wózki inwalidzkie sterowane ręcznie, Wózki do transportu niepełnosprawnych, Elektryczne wózki inwalidzkie,
Skutery inwalidzkie, Rowery, Pojazdy, Pojazdy do przewozu
pasażerów, Wózki dziecięce, Pokrycia wózków dziecięcych,
Części i akcesoria do pojazdów zawartych w tej klasie, Pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, 28 Artykuły gimnastyczne i sportowe, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych,
Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Akcesoria
do pływania, Akcesoria nadmuchiwane do basenów, Stacjonarne rowery treningowe, Gry, artykuły do zabawy dla
dzieci, 30 Kawa, Herbata, Kakao, Cukier, Ryż, Tapioka, Sago,
Kawa nienaturalna, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, Wyroby
cukiernicze i słodycze, Lody, Miód, Melasa (syropy), Drożdże,
Proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, Sosy [przypra-
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wy], Przyprawy, Lód, 35 Reklama, w tym prasowa, radiowa
i telewizyjna, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów
reklamowych-próbek, druków, prospektów broszur, pokazy
towarów, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Administrowanie przedsiębiorstwem, Czynności biurowe, Badania rynku, analizy rynkowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, outsourcing, Prowadzenie importu towarów,
Sprzedaż produktów leczniczych, suplementów diety, wyrobów medycznych, żywności, 41 Nauczanie, Organizacja
szkoleń i konferencji, Prowadzenie usług w zakresie edukacji,
Usługi rozrywkowe, Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej, kulturą fizyczną, sportem, Usługi sportowe i kulturalne, 44 Usługi medyczne, Usługi weterynaryjne, Rehabilitacja
fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Porady w zakresie
farmakologii, prowadzenie placówki opieki medycznej, prowadzenie kliniki medycznej, Usługi farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych, Usługi związane z poprawą oraz
dbałością o urodę ludzi lub zwierząt, Usługi pielęgnacyjne
dla ludzi lub zwierząt, Usługi kosmetyczne, higieniczne, fryzjerskie dla ludzi lub zwierząt.
527277
(220) 2021 04 09
SIMPLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Telewizja Online
(210)
(731)
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(540) Luxury CREAM FUDGE

(531) 03.04.02, 25.01.15, 26.04.01, 26.11.03, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 30 Słodycze, Cukierki, Cukierki ciągutki, Pomadki
[cukierki], Krówki [cukierki], Toffi [cukierki], Wyroby cukiernicze, Batony, 35 Usługi sprzedaży związane z następującymi
towarami: słodycze, cukierki, cukierki ciągutki, pomadki [cukierki], krówki [cukierki], toffi [cukierki], wyroby cukiernicze,
batony, Organizowanie targów i wystaw, Reklama.
(210)
(731)
(540)
(540)

527378
(220) 2021 04 07
SPÓŁDZIELNIA POKÓJ, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
Luxury CREAM FUDGE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.03, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach.
(210)
(731)
(540)
(540)

527339
(220) 2021 04 11
SĘPKOWSKI PAWEŁ ZIELONA SKRZYNKA, Komorów
(znak słowno-graficzny)
ZIELONA SKRZYNKA

(531) 27.05.01, 27.05.01, 03.04.02, 26.01.03, 26.01.18, 29.01.14
(510), (511) 30 Słodycze, Cukierki, Cukierki ciągutki, Pomadki
[cukierki], Krówki [cukierki], Toffi [cukierki], Wyroby cukiernicze, Batony, 35 Usługi sprzedaży związane z następującymi
towarami: słodycze, cukierki, cukierki ciągutki, pomadki [cukierki], krówki [cukierki], toffi [cukierki], wyroby cukiernicze,
batony, Organizowanie targów i wystaw, Reklama.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 27.05.01, 05.03.13, 05.03.14, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 29 Jaja, Dania gotowe warzywne i mięsne, Buliony, 31 Świeże warzywa, Grzyby, Świeże owoce, Zioła, 35 Prowadzenie sklepu internetowego z żywnością, Sprzedaż żywności, 39 Dostarczanie towarów, Magazynowanie towarów,
Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie,
Pakowanie i opakowywanie towarów, Pakowanie produktów, Transport samochodowy.
(210) 527377
(220) 2021 04 07
(731) SPÓŁDZIELNIA POKÓJ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)

527379
(220) 2021 04 07
SPÓŁDZIELNIA POKÓJ, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
Luxury CREAM FUDGE
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(531) 03.04.02, 25.01.15, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Słodycze, Cukierki, Cukierki ciągutki, Pomadki
[cukierki], Krówki [cukierki], Toffi [cukierki], Wyroby cukiernicze, Batony, 35 Usługi sprzedaży związane z następującymi
towarami: słodycze, cukierki, cukierki ciągutki, pomadki [cukierki], krówki [cukierki], toffi [cukierki], wyroby cukiernicze,
batony, Organizowanie targów i wystaw, Reklama.
(210)
(731)
(554)
(540)

527380
(220) 2021 04 07
SPÓŁDZIELNIA POKÓJ, Bielsko-Biała
(znak przestrzenny)
Luxury CREAM FUDGE

Nr ZT27/2021

(540) MILLY
(510), (511) 18 Smycze dla psów, Okrycia dla psów, Buty
dla psów, Smycze dla psów, Odzież dla psów, Obroże dla
psów, Parki (okrycia) dla psów, Płaszcze przeciwdeszczowe
dla psów domowych, Ochraniacze dla psów przeciw zaznaczaniu terenu, Gryzaki ze skóry surowej dla psów, Torby, Torby skórzane, 20 Koszyki dla psów, Posłania dla psów, Budy
dla psów, Budy dla psów [psie budy], Klapki w ścianach lub
drzwiach do wchodzenia dla psów i kotów, nie z metalu lub
kamienia, Meble dla zwierząt domowych, 28 Ręcznie wykonane zabawki dla psów, Zabawki dla psów, Sztuczne kości
będące zabawkami dla psów.
527428
(220) 2021 04 08
ANGELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) UNITED BUSINESS SOLUTIONS
(510), (511) 35 Reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, Administrowanie działalności gospodarczej, Prace
biurowe, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej,
Rejestrowanie działalności, Doradztwo w zakresie nieruchomości, 36 Wynajem nieruchomości, 45 Usługi prawne.
(210)
(731)

(531) 03.04.02, 26.01.01, 19.03.03, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Słodycze, Cukierki, Cukierki ciągutki, Pomadki
[cukierki], Krówki [cukierki], Toffi [cukierki], Wyroby cukiernicze, Batony, 35 Usługi sprzedaży związane z następującymi
towarami: słodycze, cukierki, cukierki ciągutki, pomadki [cukierki], krówki [cukierki], toffi [cukierki], wyroby cukiernicze,
batony, Organizowanie targów i wystaw, Reklama.
(210)
(731)
(540)
(540)

527481
(220) 2021 04 13
PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KING ROYBEN BRANDY DISTILLERY COMPANY – VERY
OLD TRADITION NATURAL RECIPE PRODUCTION
CHIEF PRODUCER OAK BARREL 12 MONTH-OLD
BRANDY ADDED 12 YEAR-OLD BRANDY 100% PURE
GRAPE

(210)
(731)

527381
(220) 2021 04 07
KULBACKA ALEKSANDRA ENLA GROUP, Suwałki
(znak słowno-graficzny)
MILLY

(531) 02.09.01, 03.01.08, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 Smycze dla psów, Okrycia dla psów, Buty
dla psów, Smycze dla psów, Odzież dla psów, Obroże dla
psów Parki (okrycia) dla psów, Płaszcze przeciwdeszczowe
dla psów domowych, Ochraniacze dla psów przeciw zaznaczaniu terenu, Gryzaki ze skóry surowej dla psów, Torby, Torby skórzane, 20 Koszyki dla psów, Posłania dla psów, Budy
dla psów, Budy dla psów [psie budy], Klapki w ścianach lub
drzwiach do wchodzenia dla psów i kotów, nie z metalu lub
kamienia, Meble dla zwierząt domowych, 28 Ręcznie wykonane zabawki dla psów, Zabawki dla psów, Sztuczne kości
będące zabawkami dla psów.
(210) 527382
(220) 2021 04 07
(731) KULBACKA ALEKSANDRA ENLA GROUP, Suwałki
(540) (znak słowny)

(531) 27.05.01, 04.03.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 33 Brandy.
527539
(220) 2021 04 12
MADISON REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MADISON GALERIA HANDLOWA
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.10, 26.01.16
(510), (511) 35 Usługi w zakresie: reklamy, doradztwa w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenia
sklepu z artykułami odzieżowymi, galanterią skórzaną, zabawkami, sprzętem RTV i AGD, artykułami sportowymi oraz
artykułami spożywczymi, 36 Usługi w zakresie nieruchomości: administrowania i zarządzania nieruchomościami, dzierżawy nieruchomości, wynajmu nieruchomości, sprzedaży
nieruchomości, 43 Usługi w zakresie: barów, w tym barów
szybkiej obsługi, kafeterii, kawiarni, restauracji.
527571
(220) 2021 04 15
DUDA-PATRASZEWSKA MAGDALENA NA DRUGIM
PIĘTRZE STUDIO ARTYSTYCZNE, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRACOWNIA UFFO
(210)
(731)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLID GROUP

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Kasy pancerne metalowe, Zamki metalowe
drzwiowe i do pojazdów, 9 Zamki elektryczne i drzwiowe
i do pojazdów, Alarmy antywłamaniowe, 12 Antywłamaniowe urządzenia do pojazdów, 45 Usługi w zakresie ochrony
osób i mienia.
527599
(220) 2021 04 15
BODY UNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wolbrom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FEEL BETTER NUTRITION
(210)
(731)

(531) 02.09.04, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Nauka rysowania, Usługi szkół w zakresie nauczania rysunku budowlanego, Usługi edukacyjne związane
z architekturą, Usługi edukacyjne związane z malowaniem,
Pokazy [szkolenia] technik malowania i dekoracji, Nauka
malowania, Edukacja, Kursy edukacyjne dotyczące projektowania, Kursy korespondencyjne, Kursy korespondencyjne
dotyczące rękodzielnictwa, Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe w formie pisemnej, Kursy szkolne w zakresie pomocy
w nauce, Kursy szkolne związane z przygotowaniem do egzaminów, Nauczanie kaligrafii, Nauczanie muzyki, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Organizacja warsztatów
i seminariów, Organizacja wystaw w celach edukacyjnych,
Organizowanie i prowadzenie zajęć, Organizowanie i przeprowadzanie zajęć dla niewielkiej grupy uczniów, Pokazy
edukacyjne, Prowadzenie kursów, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie zajęć online dla niewielkiej grupy uczniów,
Usługi galerii sztuki świadczone online za pośrednictwem
łączy telekomunikacyjnych, Publikowanie materiałów multimedialnych online, Obozy letnie [rozrywka i edukacja],
Organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich,
Organizacja aktywności kulturalnych na obozach letnich,
Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja
webinariów, Organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych,
Kursy szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, Organizacja i przeprowadzanie kursów
edukacyjnych, Organizowanie warsztatów zawodowych
i kursów szkoleniowych, Prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie uniwersyteckim, Prowadzenie kursów
nauki na odległość na poziomie dyplomowym, Prowadzenie
kursów nauki na odległość na poziomie szkoły wyższej.
(210)
(731)

527578
(220) 2021 04 13
SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa

(531) 05.05.19, 27.05.01, 29.01.15, 26.02.07
(510), (511) 5 Suplementy diety, 35 Reklama, Prezentowanie
towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży, Reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: suplementy diety, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: suplementy diety, Usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: suplementy diety, Reklama
i marketing, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama w Internecie dla osób trzecich.
527602
(220) 2021 04 15
KAILEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kailean
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie dla nauczycieli, Edukacyjne aplikacje komputerowe, Edukacyjne aplikacje mobilne,
Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Edukacyjne
oprogramowanie komputerowe, Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Interaktywne oprogramowanie
komputerowe umożliwiające wymianę informacji, Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Programy komputerowe
i aplikacje szkoleniowe dla nauczycieli, Programy komputerowe i aplikacje do doskonalenia zawodowego nauczycieli,
Oprogramowanie edukacyjne dla nauczycieli, Pomoce dy-
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daktyczne dla nauczycieli w wersji elektronicznej, 16 Książki
edukacyjne, Drukowane materiały edukacyjne, Podręczniki
edukacyjne, Publikacje edukacyjne, Materiały edukacyjne
dla nauczycieli, Publikacje edukacyjne dla nauczycieli, Materiały szkoleniowe dla nauczycieli, Pomoce dydaktyczne dla
nauczycieli w formie druku, 41 Akredytacja usług edukacyjnych, Szkolenia nauczycieli, Usługi edukacyjne świadczone
dla nauczycieli dzieci, Usługi w zakresie szkolenia nauczycieli,
Edukacja dorosłych, Udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, Edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, Edukacyjne usługi
doradcze, Usługi doradztwa edukacyjnego, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące prawa, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi
edukacyjne w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych,
Kursy szkoleniowe dla nauczycieli, Kursy doskonalenia zawodowego nauczycieli, Kursy dla nauczycieli online.
(210)
(731)
(540)
(540)

527607
(220) 2021 04 15
UNILAB, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
Estabiom mama

(531) 19.03.03, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania,
produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
parafarmaceutyki, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe,
zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych, środki
i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność
dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła,
napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 Wyroby medyczne,
takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna,
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie
się, terapeutyczne plastry, okłady.
(210)
(731)

527615
(220) 2021 04 15
CHUCHRACKI MAREK P.H.U. METREX, Poznań
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Crocaffé

(531) 27.05.01, 29.01.04, 29.01.11, 03.11.09
(510), (511) 11 Kuchenny sprzęt elektryczny, urządzenia
elektryczne do przygotowywania napojów, w tym kawy,
herbaty, kakao, cappuccino, Urządzenia do podgrzewania
mleka, elektryczne ekspresy do kawy, akcesoria do elektrycznych ekspresów elektryczne urządzenia do parzenia kawy,
wkłady jako części tych urządzeń, naboje jako części tych
urządzeń oraz części zamienne do tych urządzeń, Elektryczne dzbanki do kawy, elektryczne maszynki do kawy i perkolatory, Elektryczne filtry do kawy, Urządzenia do palenia
kawy, 21 Dzbanki do kawy, dzbanki do parzenia kawy, naczynia na napoje, nieelektryczne filtry do kawy, Ciśnieniowe
ekspresy do kawy, nieelektryczne urządzenia do spieniania
mleka, Garnki do gotowania nieelektryczne, Termosy, Zastawa stołowa, porcelana.
(210)
(731)
(540)
(540)

527616
(220) 2021 04 15
ŁEPKOWSKA IWONA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Good Eatin’ American Style Pizza point

(531) 01.01.03, 27.05.01, 29.01.14, 26.03.01, 26.03.05, 26.03.06
(510), (511) 43 Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Restauracje samoobsługowe, Stołówki, Usługi barowe, Usługi restauracji washoku, Usługi restauracyjne, Usługi
barów i restauracji, Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji sprzedających posiłki
na wynos, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach klientów.
527617
(220) 2021 04 16
GRUPA AGNIESZKA, FOLMAN DOROTA TULIROOM
SPÓŁKA CYWILNA, Trzciany
(540) (znak słowny)
(540) Tuliroom
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, Usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego związane z wózkami dziecięcymi, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami
do rowerów, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące
odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie zabawek.
(210)
(731)
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527620
(220) 2021 04 16
MIAMI BUILDING DISTRIBUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniezno
(540) (znak słowny)
(540) GreenBoard Suprema
(510), (511) 19 Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Elementy budowlane (Niemetalowe
-) w postaci płyt, Elementy wykończeniowe budowlane
niemetalowe, Dachowe (Pokrycia -) niemetalowe, Elementy budowlane prefabrykowane (Niemetalowe -), Elementy
fasad z materiałów niemetalowych, Elementy konstrukcyjne fasad z materiałów niemetalowych, Elementy konstrukcyjne z tworzyw sztucznych, Elementy wykończeniowe
(Niemetalowe -) do zabezpieczania budynków przed wodą,
Fasady z materiałów niemetalowych, Fasady (Niemetalowe
-), Konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa,
Laminaty (nie z metalu), Laminaty z materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie, Materiały budowlane
i konstrukcyjne niemetalowe, Materiał na podłogi sportowe, niemetalowe, Materiały budowlane (nie z metalu),
Materiały budowlane niemetalowe, Materiały budowlane
niemetalowe o właściwościach akustycznych, Materiały
budowlane przeciwogniowe, Materiały do ochrony przeciwpożarowej (niemetalowe) do użytku w budownictwie,
Materiały budowlane z tworzyw sztucznych wzmocnione
włóknem, Materiały budowlane z materiałów z tworzyw
sztucznych, Materiały działowe (Niemetalowe -), Materiały
niemetalowe do celów budowlanych i konstrukcyjnych,
Materiały niemetalowe do celów konstrukcyjnych, Materiały okładzinowe (Niemetalowe -), Materiały podłogowe (Niemetalowe -), Niemetalowe części konstrukcyjne do celów
budowlanych, Niemetalowe budowlane elementy fasadowe, Niemetalowe elementy konstrukcyjne do użytku w budownictwie, Niemetalowe konstrukcje sufitów podwieszanych, Niemetalowe materiały płycinowe do użytku w budownictwie, Niemetalowe okładziny do użytku w budownictwie, Niemetalowe panele ścienne, Niemetalowe panele
sufitowe, Niemetalowe panele podłogowe, Niemetalowe
płyty sufitowe, Niemetalowe płyty podłogowe, Okładziny
(Niemetalowe -) na sufity, Panele akustyczne niemetalowe,
Panele odporne na ogień (Niemetalowe -) do użytku w budownictwie, Panele okładzinowe z materiałów niemetalowych, Panele okładzinowe (Niemetalowe -), Panele ścienne
(niemetalowe), Płyta pilśniowa perforowana, niemetalowa,
Płyty budowlane niemetalowe, Płytki podłogowe dla budownictwa, Płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa,
Płytki ognioodporne, Płytki mocowane na gwoździach
[niemetalowe] do budowy konstrukcji drewnianych, Płyty
okładzinowe (Niemetalowe -), Płyty izolacyjne, niemetalowe, Płyty laminowane (niemetalowe) do celów budowlanych, Płyty podłogowe z materiałów niemetalowych, Płyty
ścienne niemetalowe, Płyty sufitowe, nie z metalu, Płyty
sufitowe, niemetalowe, Płyty wodoodporne (Niemetalowe
-), Podłogi niemetalowe, Podłogowe płytki niemetalowe,
Pokrycia ścienne nie z metalu, Powłoki [materiały budowlane], Prefabrykowane elementy budowlane (Niemetalowe -), Prefabrykowane niemetalowe elementy budowlane
do montażu na miejscu, Prefabrykowane ściany niemetalowe, Ściany działowe będące niemetalowymi materiałami
budowlanymi, Ściany osłonowe, nie z metalu, Ściany osłonowe z materiałów niemetalowych, Ściany wewnętrzne
z materiałów niemetalowych, Stoiska wystawowe [konstrukcje nie z metalu], Tymczasowe podłogi, nie z metalu.
(210)
(731)
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527627
(220) 2021 04 16
BIO-LIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BaktoTARCZA

(210)
(731)

(531) 24.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Nawozy sztuczne i naturalne, Środki wzmacniające dla roślin, Preparaty i środki pomocnicze dla rolnictwa i ogrodnictwa zawarte w tej klasie, 5 Herbicydy, Pestycydy, Insektycydy, Fungicydy, Środki ochrony roślin zawarte
w tej klasie.
527633
(220) 2021 04 16
KAROL KANIA I SYNOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piasek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BISTRO 70
(210)
(731)

(531)

26.11.03, 26.11.13, 01.15.11, 26.02.03, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.12
(510), (511) 43 Serwowanie jedzenia i napojów, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Usługi świadczone
przez bary bistro, Usługi kawiarni, Usługi barów i restauracji,
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Organizacja przyjęć
weselnych [żywność i napoje], Koktajlbary, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
Organizowanie bankietów, Przygotowywanie posiłków i napojów, Usługi kateringowe, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów.
527640
(220) 2021 04 16
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) DERMIKA LUXURY CERAMIDES
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji twarzy.
(210)
(731)

527646
(220) 2021 04 16
MANUFAKTURA GESSLER SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GESSLER MANUFAKTURA
(210)
(731)
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(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 29 Dżemy, Konfitury, Potrawy z mięsa, Potrawy
z ryb, Potrawy z owoców morza, Potrawy z dziczyzny, Potrawy na bazie jajek, Potrawy na bazie sera, Potrawy na bazie
warzyw, Potrawy na bazie owoców, Gotowe posiłki przygotowane w słoikach, Posiłki konserwowe przyrządzone
na bazie mięsa, Posiłki konserwowe przyrządzone na bazie
ryb, Posiłki konserwowe przyrządzone na bazie owoców,
Posiłki konserwowe przyrządzone na bazie warzyw, Posiłki
konserwowe przyrządzone na bazie jajek, Bigos, Smalec,
Mięso, Wędliny, Wyroby mięsne, Produkty mięsne mrożone,
Produkty mięsne, Przetworzone produkty mięsne, Przyrządzone mięso konserwowe w puszce, Suszone mięso, Pasztety, Sałatki, Potrawy mięsne gotowane, Przekąski na bazie
mięsa, Przekąski na bazie sera, Guacamole, Gulasze, Muffiny
jajeczne, Zapakowane zestawy obiadowe inne niż na bazie
mąki, Zupy, Zupy w puszkach, Zupy z makaronem, Pasty
i przeciery na bazie warzyw i owoców, Mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych, Mieszanki do zup, Wywary,
Buliony, Wywar z mięsa, Wywary z warzyw, Składniki do sporządzania zup, 30 Posiłki konserwowe przyrządzone na bazie zbóż, Posiłki konserwowe przyrządzone na bazie ryżu,
Ciasta z nadzieniem z mięsa, Ciasta z nadzieniem z owoców,
Ciasta z nadzieniem z warzyw, Marcepan, Brioszki, Bułki
z nadzieniem, Gotowa solona żywność przyrządzona z mąki
ziemniaczanej, Gotowe dania z ryżu, Gotowe do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej, Gotowe posiłki
w formie pizzy, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowe potrawy zawierające
[głównie] makaron, Gotowe potrawy zawierające [głównie]
ryż, Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe
przekąski na bazie zbóż, Kanapki, Kanapki z mięsem, Owoce
pod kruszonką, Paszteciki, Placki, Precelki, Czekoladki, Mieszanki kaw, Kawy, Mieszanki herbat, Herbaty, Czekoladowe
napoje spożywcze nie na bazie produktów mlecznych lub
warzyw, Pierogi, Naleśniki, Lodowe słodycze, Lodowe wyroby cukiernicze, Lody, Lody bez mleka, Lody mleczne, Lody
na bazie jogurtu, Lody sorbetowe, Mrożone ciasta jogurtowe, Mrożone kremy budyniowe, Mrożone mleczne desery
w formie batonów, Mrożone mleczne wyroby cukiernicze,
Mrożone torty jogurtowe, Lody wegańskie, Mieszanki przypraw, Mieszanki ziół, Przyprawy i zioła świeże, Octy, Gotowe
sosy, Ketchup, Majonez, Orzechowe wyroby cukiernicze,
Orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], Orzeszki ziemne
zatopione w karmelowym batoniku, Wyroby cukiernicze,
Ciasta, Tarty, Ciasteczka, Ciastka, Batoniki, Batony, Bagietki,
Bajgle, Bułeczki, Bułki, Chleb, Maca, Pumpernikiel, Cukierki,
Krówki, Landrynki, Lizaki, Herbatniki, Napoleonki, Pączki,
Pierniczki, Piernik, Precle, Torty, Wyroby ciastkarskie, Wyroby
cukiernicze z mąki, Wyroby piekarnicze zawierające owoce,
Wyroby piekarnicze zawierające kremy, Wyroby piekarnicze
zawierające kremy i owoce, Makarony, Kluski, Knedle, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, Muesli, Przekąski na bazie
zbóż, 33 Wyroby alkoholowe, Wódki regionalne.
527647
(220) 2021 04 16
MANUFAKTURA GESSLER SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MANUFAKTURA GESSLER
(510), (511) 29 Dżemy, Konfitury, Potrawy z mięsa, Potrawy
z ryb, Potrawy z owoców morza, Potrawy z dziczyzny, Potrawy na bazie jajek, Potrawy na bazie sera, Potrawy na bazie
warzyw, Potrawy na bazie owoców, Gotowe posiłki przygotowane w słoikach, Posiłki konserwowe przyrządzone
na bazie mięsa, Posiłki konserwowe przyrządzone na bazie
(210)
(731)
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ryb, Posiłki konserwowe przyrządzone na bazie owoców,
Posiłki konserwowe przyrządzone na bazie warzyw, Posiłki
konserwowe przyrządzone na bazie jajek, Bigos, Smalec,
Mięso, Wędliny, Wyroby mięsne, Produkty mięsne mrożone,
Produkty mięsne, Przetworzone produkty mięsne, Przyrządzone mięso konserwowe w puszce, Suszone mięso, Pasztety, Sałatki, Potrawy mięsne gotowane, Przekąski na bazie
mięsa, Przekąski na bazie sera, Guacamole, Gulasze, Muffiny
jajeczne, Zapakowane zestawy obiadowe inne niż na bazie
mąki, Zupy, Zupy w puszkach, Zupy z makaronem, Pasty
i przeciery na bazie warzyw i owoców, Mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych, Mieszanki do zup, Wywary,
Buliony, Wywar z mięsa, wywary z warzyw, Składniki do sporządzania zup, 30 Posiłki konserwowe przyrządzone na bazie zbóż, Posiłki konserwowe przyrządzone na bazie ryżu,
Ciasta z nadzieniem z mięsa, Ciasta z nadzieniem z owoców,
Ciasta z nadzieniem z warzyw, Marcepan, Brioszki, Bułki
z nadzieniem, Gotowa solona żywność przyrządzona z mąki
ziemniaczanej, Gotowe dania z ryżu, Gotowe do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej, Gotowe posiłki
w formie pizzy, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowe potrawy zawierające
[głównie] makaron, Gotowe potrawy zawierające [głównie]
ryż, Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe
przekąski na bazie zbóż, Kanapki, Kanapki z mięsem, Owoce
pod kruszonką, Paszteciki, Placki, Precelki, Czekoladki, Mieszanki kaw, kawy, Mieszanki herbat, Herbaty, Czekoladowe
napoje spożywcze nie na bazie produktów mlecznych lub
warzyw, Pierogi, Naleśniki, Lodowe słodycze, Lodowe wyroby cukiernicze, Lody, Lody bez mleka, Lody mleczne, Lody
na bazie jogurtu, Lody sorbetowe, Mrożone ciasta jogurtowe, Mrożone kremy budyniowe, Mrożone mleczne desery
w formie batonów, Mrożone mleczne wyroby cukiernicze,
Mrożone torty jogurtowe, Lody wegańskie, Mieszanki przypraw, Mieszanki ziół, Przyprawy i zioła świeże, Octy, Gotowe
sosy, Ketchup, Majonez, Orzechowe wyroby cukiernicze,
Orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], Orzeszki ziemne
zatopione w karmelowym batoniku, Wyroby cukiernicze,
Ciasta, Tarty, Ciasteczka, Ciastka, Batoniki, Batony, Bagietki,
Bajgle, Bułeczki, Bułki, Chleb, Maca, Pumpernikiel, Cukierki, krówki, Landrynki, Lizaki, Herbatniki, Napoleonki, Pączki,
Pierniczki, Piernik, Precle, Torty, Wyroby ciastkarskie, Wyroby
cukiernicze z mąki, Wyroby piekarnicze zawierające owoce,
Wyroby piekarnicze zawierające kremy, Wyroby piekarnicze
zawierające kremy i owoce, Makarony, Kluski, Knedle, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, Muesli, Przekąski na bazie
zbóż, 33 Wyroby alkoholowe, Wódki regionalne.
527648
(220) 2021 04 16
MANUFAKTURA GESSLER SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BRACIA GESSLER NA DESER
(510), (511) 30 Pierogi, Naleśniki, Lodowe słodycze, Lodowe wyroby cukiernicze, Lody, Lody bez mleka, Lody mleczne, Lody na bazie jogurtu, Lody sorbetowe, Mrożone ciasta
jogurtowe, Mrożone kremy budyniowe, Mrożone mleczne
desery w formie batonów, Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone torty jogurtowe, Lody wegańskie, Mieszanki przypraw, Mieszanki ziół, Przyprawy i zioła świeże,
Octy, Gotowe sosy, Ketchup, Majonez, Orzechowe wyroby cukiernicze, Orzechy w polewie [wyroby cukiernicze],
Orzeszki ziemne zatopione w karmelowym batoniku, Wyroby cukiernicze, Ciasta, Tarty, Ciasteczka, Ciastka, Batoniki,
Batony, Bagietki, Bajgle, Bułeczki, Bułki, Chleb, Maca, Pumpernikiel, Cukierki, Krówki, Landrynki, Lizaki, Herbatniki,
(210)
(731)
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Napoleonki, Pączki, Pierniczki, Piernik, Precle, Torty, Wyroby
ciastkarskie, Wyroby cukiernicze z mąki, Wyroby piekarnicze
zawierające owoce, Wyroby piekarnicze zawierające kremy,
Wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, Makarony,
Kluski, Knedle, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, Muesli,
Brioszki, Bułki z nadzieniem.
527655
(220) 2021 04 17
EVO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mława
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PV HUB MONTUJ, MY ZAJMIEMY SIĘ RESZTĄ

(210)
(731)

(531) 26.02.03, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej ze słońca, Oprogramowanie,
Mobilne aplikacje, 11 Pompy ciepła, 37 Montaż i konserwacja
instalacji fotowoltaicznych, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, 42 Sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych.
527681
(220) 2021 04 14
XIAO HEI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X.H X.H

(210)
(731)

(531) 25.05.01, 26.04.01, 26.04.09, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki do makijażu skóry, Kosmetyki
do makijażu, Kosmetyki brązująco-opalizujące, Kosmetyki do brwi, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Preparaty
do czyszczenia i odświeżania, Środki toaletowe, Preparaty toaletowe, Kosmetyki do włosów, 8 Zestawy do manicure, elektryczne, Zestawy do manicure, Przybory do manicure i pedicure, Polerki do paznokci do manicure, Futerały na przyrządy
do manicure, 26 Ozdoby do włosów, Wałki do włosów, Artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy.
527692
(220) 2021 04 15
SARWA MARTA ELŻBIETA WYDAWNICTWO
ARMORYKA, Sandomierz
(540) (znak słowny)
(540) Księgarnia Armoryka
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna książek prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach: sprzedaż książek nowych,
Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach: sprzedaż antykwaryczna
książek.
(210)
(731)

(210)
(731)

527704
(220) 2021 04 16
GTC MODERNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

29

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MODERNA

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizowania i kierowania inwestycjami budowlanymi, usługi deweloperskie:
doradztwo dotyczące organizowania i zarządzania przedsiębiorstwami budowlanymi, dostarczanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie budownictwa, 36 Usługi w zakresie: pośrednictwa w handlu nieruchomościami, wycena
nieruchomości, usługi doradztwa w zakresie inwestycji: inwestycje kapitałowe, inwestycje na rynku nieruchomości, usługi
deweloperskie: w szczególności tworzenie, pozyskiwanie
kapitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości
pod inwestycje budowlane, pośredniczenie w zawieraniu
umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości, powierzchni
mieszkalnej, powierzchni handlowej i usługowej, zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi i biurowymi, obsługa budynków mieszkalnych i biurowych, wynajem
i pośrednictwo w wynajmie nieruchomości mieszkalnych
i biurowych, usługi w zakresie administrowania i wynajmu
pomieszczeń, 37 Usługi w zakresie nadzoru budowlanego,
w tym nadzór budowlany w ramach usług deweloperskich,
usługi budowlane: budowa nowych obiektów, wyposażanie w instalacje budowlane, przebudowy, remonty, 39 Wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, dostarczanie
zgodnie z zamówieniem przedmiotów wyposażenia, mebli
i artykułów dekoracyjnych do wnętrz mieszkalnych, biur
i pomieszczeń handlowych, 41 Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie treningu fizycznego,
doradztwo zawodowe, dostarczanie informacji na temat
aktywności sportowych, dostarczanie sprzętu sportowego,
edukacja sportowa, fitness kluby, gimnastyka, instruktaż
w zakresie ćwiczeń fizycznych, instruktaż w zakresie ćwiczeń
siłowych, nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, 42 Usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz mieszkalnych, biur
i pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie projektowania
architektonicznego i budowlanego, nadzór wykonawczy,
usługi w zakresie planowania urbanistycznego: projektowanie, realizacja, nadzór wykonawczy projektów z tego zakresu,
obsługa prawna inwestycji budowlanych, wynajmu, sprzedaży i pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 44 Projektowanie i urządzanie przestrzeni wokół budynków mieszkalnych, biurowych i handlowych, 45 Usługi w zakresie ochrony
budynków mieszkalnych i biurowych - ochrona mienia.
(210)
(731)
(540)
(540)

527740
(220) 2021 04 20
PIESTRZENIEWICZ ERYK, Jelenia Góra
(znak słowno-graficzny)
BRUME

(531) 29.01.08, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież sportowa.
527819
(220) 2021 04 19
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice-Parcela
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) HARPER
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe,
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy
budowlane, 35 Agencje importowo-eksportowe, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami,
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy
produktów usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa kamieni, części instalacji sanitarnych,
instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni
z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi,
artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji
sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
527821
(220) 2021 04 19
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice-Parcela
(540) (znak słowny)
(540) FUENTE
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe
niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
(210)
(731)
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instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe,
łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe,
płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe
i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe,
słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny
kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy
budowlane, 35 Agencje importowo-eksportowe, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami,
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej
sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek
ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć
dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni
z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi,
artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji
sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
527822
(220) 2021 04 19
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice-Parcela
(540) (znak słowny)
(540) AMPARO
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe
niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe,
łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe,
płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe
i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały bu(210)
(731)
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dowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne
niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy
niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień,
pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane,
35 Agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie
i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób
trzecich jako zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego,
kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć
dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami
przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami
ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
527828
(220) 2021 04 19
STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA MIĘSAKI
I CZERNIAKI SARCOMA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stowarzyszenie SARCOMA

(210)
(731)
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(210) 527874
(220) 2021 04 22
(731) JUTKIEWICZ MICHAŁ, Strzelce Krajeńskie
(540) (znak słowny)
(540) KFASON
(510), (511) 41 Organizowanie festiwali, Organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, Organizowanie festiwali
do celów edukacyjnych, Organizowanie festiwali w celach
rozrywkowych, Organizowanie festiwali w celach kulturalnych, Organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, Koncerty muzyczne na żywo, Wystawianie spektakli na żywo,
Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie
i prowadzenie konferencji, Organizowanie wystaw edukacyjnych, Organizowanie wystaw do celów edukacyjnych,
Organizowanie wystaw w celach kulturalnych, Organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie
i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie
seminariów, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach
edukacyjnych, Organizowanie i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, Realizacja programów rozrywkowych
na żywo, Organizowanie spektakli rozrywkowych, Realizacja rozrywki na żywo.
(210) 527877
(220) 2021 04 22
(731) KUDROŃ KAMIL, Straszęcin
(540) (znak słowny)
(540) Maximiliano
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Bielizna, 26 Dodatki
do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne,
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, Usługi sprzedaży
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.
527892
(220) 2021 04 20
NEWPEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NewPest
(210)
(731)

(531) 26.02.03, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Organizowanie zbiórek charytatywnych
(na rzecz osób trzecich).
527829
(220) 2021 04 19
STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA MIĘSAKI
I CZERNIAKI SARCOMA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ONKO BIEG.
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.12, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Organizowanie zbiórek charytatywnych
(na rzecz osób trzecich).

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.12
(510), (511) 1 Adjuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych lub weterynaryjnych, Biologiczne preparaty, inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, Dodatki
chemiczne do fungicydów, Nawozy, Preparaty chemiczne
do zapobiegania chorobom u roślin zbożowych, Preparaty
chemiczne do zapobiegania pleśni, Preparaty do regulacji
wzrostu roślin, Preparaty hamujące kiełkowanie warzyw,
Preparaty poprawiające kondycję gleby, Preparaty z mikroelementów dla roślin, Środki chemiczne dla leśnictwa,
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciwpasożytniczych, Środki chemiczne dla
ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, Środki
chemiczne dla przemysłu, Środki chemiczne dla rolnictwa,
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciw pasożytom, Środki do ochrony nasion,
Środki owadobójcze (Dodatki chemiczne do -), 5 Antybakteryjne środki do mycia rąk, Biocydy, Fungicydy, Herbicydy,
Insektycydy, Lep na muchy [taśmy], Lep na muchy, Papier

32

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

przeciwmolowy, Pestycydy, Preparaty chemiczne do leczenia chorób roślin zbożowych, Preparaty chemiczne
do zwalczania pleśni, Preparaty do niszczenia szkodników,
Preparaty do tępienia larw, Preparaty do tępienia ślimaków
nagich, Preparaty do zwalczania myszy, Preparaty przeciw
molom, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki do tępienia much, Środki do tępienia szkodników, Środki odkażające, Środki odstraszające
owady, Środki przeciw pasożytom, Środki przeciw roztoczom, Środki przeciwrobaczne, Trutki na szczury.
527899
(220) 2021 04 20
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice-Parcela
(540) (znak słowny)
(540) PIUMA
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla Instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe,
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa,
rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień,
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota,
zaprawy budowlane, 35 Agencje importowo-eksportowe,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie
plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek
ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć
dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi,
(210)
(731)
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płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla
budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych,
instalacjami i aparaturą sanitarną.
(210) 527920
(220) 2021 04 22
(731) WITKOWSKA OLGA OMG- OH MY GLASSES, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) OMG- Oh my glasses
(510), (511) 9 Artykuły optyczne [okulary] korekcyjne, Etui
na okulary, Etui na okulary dziecięce, Etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, Etui na okulary przeciwsłoneczne, Etui
na okulary słoneczne, Futerały na okulary, Futerały na okulary słoneczne, Modne okulary, Modne okulary przeciwsłoneczne, Nakładki na okulary słoneczne na magnes, Okulary,
Okulary antyrefleksyjne, Okulary dla dzieci, Okulary do czytania, Okulary do makijażu, Etui na okulary, Okulary korekcyjne, Okulary ochronne do ochrony oczu, Okulary ochronne,
Oprawki do okularów, Okulary optyczne, Okulary [optyka],
Okulary polaryzacyjne, Okulary przeciwsłoneczne, Przeciwsłoneczne okulary na receptę, Artykuły optyczne, Etui na akcesoria optyczne, Optyczne artykuły, Soczewki optyczne,
Soczewki optyczne do okularów słonecznych, Soczewki
[szkła] optyczne, Szkło optyczne, 35 Usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, 40 Szlifowanie szkła optycznego, Usługi szlifierstwa optycznego,
Szlifowanie soczewek optycznych, 41 Kursy szkoleniowe,
Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego
związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, Nauczanie i szkolenia, Kursy szkoleniowe związane
z obsługą klienta, Organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, Organizowanie konferencji związanych
ze szkoleniem zawodowym, Organizowanie konkursów
w celach szkoleniowych, Organizowanie kursów szkoleniowych, Organizowanie pokazów w celach szkoleniowych,
Organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przekazywanie know-how [szkolenia], Przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych,
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia biznesowe, Szkolenia personelu,
Szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
Udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi
przygotowujących do wykonywania określonych zawodów,
Udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi
przygotowujących do zatrudnienia, Udostępnianie kursów
szkoleniowych dla młodych ludzi, Udostępnianie obiektów
i sprzętu na szkolenia dla młodych ludzi, Udzielanie kursów
szkolenia zawodowego, Usługi edukacyjne i szkoleniowe,
Usługi instruktażowe i szkoleniowe, Usługi szkolenia personelu działu sprzedaży, Usługi szkolenia zawodowego, Usługi
szkoleniowe w zakresie sprzedaży, Usługi w zakresie szkolenia zawodowego, Usługi w zakresie szkolenia i kształcenia
zawodowego, Warsztaty w celach szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, 44 Badania optyczne, Usługi badania wzroku [zakłady optyczne], Usługi optyczne, Usługi kreowania
wizerunku okularowego, Usługi stylisty okularowego, Usługi
doradcy dobrego widzenia.
(210) 527929
(220) 2021 04 22
(731) GLAZA KAMIL, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SCHODY DLA CIEBIE KMYLPENTER

(531) 27.05.01, 26.04.04
(510), (511) 6 Metalowe obudowy schodów, Metalowe
poręcze do schodów, Wangi [części schodów] metalowe,
19 Schody niemetalowe, Elementy konstrukcyjne schodów
(Niemetalowe -), 40 Produkcja rzemieślnicza na zamówienie
i montowanie wykonanych elementów.
527944
(220) 2021 04 06
HOLISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myślenice
(540) (znak słowny)
(540) holista
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, 31 Karmy i pasze dla zwierząt.
(210)
(731)

527980
(220) 2021 04 23
ESPES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opacz-Kolonia
(540) (znak słowny)
(540) RAIL ONE
(510), (511) 6 Balustrady metalowe, 19 Balustrady, Balustrady niemetalowe, Balustrady wykonane z materiałów niemetalowych.
(210)
(731)

527986
(220) 2021 04 23
LOOK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FABIJAŃSKI I SPÓŁKA
(210)
(731)

(531)

05.03.13, 05.03.14, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.16, 25.07.01,
27.05.01, 26.03.19, 29.01.12
(510), (511) 30 Makarony, Suche i świeże makarony, kluski
i pierogi, Wyroby piekarnicze, Wyroby cukiernicze, Wyroby
piekarnicze bezglutenowe, Wyroby cukiernicze bezglutenowe, Pieczywo bezglutenowe, Wyroby piekarnicze i cukiernicze niskobiałkowe i proteinowe, Wyroby ciastkarskie, Ciasta,
Ciastka, Suchary, Wafle, Przekąski wykonane z mąki, w tym
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bezglutenowe, Produkty żywnościowe z ciasta, w tym bezglutenowe, Muesli, Przekąski wytwarzane z muesli, Batony
zbożowe i energetyczne, Mąka i produkty zbożowe, Chleb,
Słodycze, Płatki śniadaniowe, Przetworzone ziarna, Ziarna
przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty
do pieczenia i drożdże, Mieszanki spożywcze składające się
z płatków zbożowych i suszonych owoców, Granola, Płatki
śniadaniowe zawierające mieszankę owoców i błonnika, Batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych
owoców [wyroby cukiernicze], Gotowe mieszanki do pieczenia, Mieszanki mąk, Mieszanki do przyrządzania chleba, Mieszanki do robienia pieczywa, Mieszanki na ciastka, Mieszanki
do ciast, Mieszanki błyskawiczne do naleśników, Preparaty
do wyrobu produktów piekarniczych, Produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi,
35 Usługi sprzedaży detalicznej, w tym sklepów online oraz
sprzedaży hurtowej następujących towarów: makarony, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Wyroby piekarnicze,
Wyroby cukiernicze, Wyroby piekarnicze bezglutenowe, Wyroby cukiernicze bezglutenowe, Pieczywo bezglutenowe,
Wyroby piekarnicze i cukiernicze niskobiałkowe i proteinowe, Wyroby ciastkarskie, Ciasta, Ciastka, Suchary, Wafle, Przekąski wykonane z mąki, w tym bezglutenowe, Produkty żywnościowe z ciasta, w tym bezglutenowe, Muesli, Przekąski
z muesli, Batony zbożowe i energetyczne, Mąka i produkty
zbożowe, Chleb, Słodycze, Płatki śniadaniowe, Przetworzone
ziarna, Przetworzone ziarna, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, Mieszanki spożywcze
składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców,
Granola, Płatki śniadaniowe zawierające mieszankę owoców
i błonnika, Batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów
i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], Gotowe mieszanki do pieczenia, Mieszanki mąk, Mieszanki do przyrządzania
chleba, Mieszanki do pieczywa, Mieszanki na ciastka, Mieszanki do ciast, Mieszanki błyskawiczne do naleśników, Preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, Produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, Usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, Zawieranie
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line,
Usługi importowo-eksportowe, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów
i świadczenia usług, Zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, Pośrednictwo
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu
obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą
Internetu, Prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, Usługi zarządzania sprzedażą, Usługi
doradcze dotyczące promocji sprzedaży, Reklama, Publikacja reklam, Usługi marketingowe i promocyjne, Wynajem
przestrzeni reklamowej, w tym on-line, Marketing handlowy
[inny niż sprzedaż], Zarządzanie bazami danych, Informacja
o ww. usługach.
(210) 527988
(220) 2021 04 23
(731) TUŁECKA MAGDALENA EDUFARMA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EduFarma
(510), (511) 9 Edukacyjne aplikacje komputerowe, Edukacyjne aplikacje mobilne, Edukacyjne materiały na zajęcia,
do pobrania, Edukacyjne oprogramowanie komputerowe,
Edukacyjne programy komputerowe dla dzieci, Interaktywne publikacje elektroniczne, E-booki, 16 Publikacje
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edukacyjne, Podręczniki edukacyjne, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne,
Materiały edukacyjne i instruktażowe, Książki, Książki edukacyjne, 41 Edukacja, Edukacja językowa, Kursy językowe,
Nauczanie języków obcych, Udostępnianie publikacji elektronicznych związanych z nauką języków, nie do pobrania,
Usługi nauczania języka angielskiego, Publikacja materiałów i tekstów edukacyjnych, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Zapewnianie zajęć uzupełniających
z matematyki, Prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu
nauk ścisłych, Warsztaty w celach edukacyjnych, Edukacja
online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, Organizowanie komputerowych kursów
szkoleniowych, Organizowanie kursów wykorzystujących
metody nauczania na odległość, Tłumaczenia językowe,
Publikowanie, Publikowanie materiałów edukacyjnych,
Publikowanie książek edukacyjnych, Warsztaty w celach
szkoleniowych, Organizowanie warsztatów, Prowadzenie
warsztatów i seminariów na temat samoświadomości, Organizacja i prowadzenie warsztatów grupowych z zakresu
psychologii i relacji międzyludzkich, Trening rozwoju osobistego, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Coaching
w zakresie życia osobistego [life coaching], Trening osobisty [szkolenie], Zapewnianie kursów szkoleniowych związanych z osobistym zarządzaniem czasem.
(210) 527990
(220) 2021 04 23
(731) TUŁECKA MAGDALENA EDUFARMA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NURT
(510), (511) 16 Publikacje edukacyjne, Podręczniki edukacyjne, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz
wyposażenie edukacyjne, Materiały edukacyjne i instruktażowe, Książki, Książki edukacyjne, 41 Edukacja, Edukacja
językowa, Kursy językowe, Nauczanie języków obcych,
Udostępnianie publikacji elektronicznych związanych z nauką języków, nie do pobrania, Usługi nauczania języka angielskiego, Publikacja materiałów i tekstów edukacyjnych,
Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Zapewnianie zajęć uzupełniających z matematyki, Prowadzenie
kursów edukacyjnych z zakresu nauk ścisłych, Warsztaty
w celach edukacyjnych, Edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów,
Organizowanie komputerowych kursów szkoleniowych,
Organizowanie kursów wykorzystujących metody nauczania na odległość, Tłumaczenia językowe, Publikowanie,
Publikowanie materiałów edukacyjnych, Publikowanie
książek edukacyjnych, Warsztaty w celach szkoleniowych,
Organizowanie warsztatów, Prowadzenie warsztatów i seminariów na temat samoświadomości, Organizacja i prowadzenie warsztatów grupowych z zakresu psychologii
i relacji międzyludzkich, Trening rozwoju osobistego, Kursy
w zakresie rozwoju osobistego, Coaching w zakresie życia
osobistego - life coaching, Trening osobisty - szkolenie, Zapewnianie kursów szkoleniowych związanych z osobistym
zarządzaniem czasem.
(210) 528032
(220) 2021 04 21
(731) MK Limited, Mosta, MT
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT27/2021

(540) HOME CONCEPT

(531) 24.15.03, 27.05.01
(510), (511) 35 Prezentacja produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich,
Usługi pośrednictwa w handlu, 36 Organizowanie wynajmu
nieruchomości, Wynajem powierzchni biurowej, Zarządzanie nieruchomością.
(210) 528033
(220) 2021 04 21
(731) ZAJĄC NIKODEM, Zabrze
(540) (znak słowny)
(540) DEZYNFEUSZ
(510), (511) 37 Usługi dezynsekcyjne, inne niż dla rolnictwa,
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Deratyzacja, Dezynfekcja, Dezynfekcja pomieszczeń, Usługi dezynfekcji, Dezynfekcja instrumentów chirurgicznych, Dezynfekcja zastawy
stołowej, Dezynfekowanie słuchawek telefonicznych, Zwalczanie szkodników i dezynfekcja, Dezynfekcja budynków zapobiegająca plagom bakterii, Udzielanie informacji związanych z dezynfekcją słuchawek telefonicznych, Dezynfekowanie pomieszczeń w celu zapobiegania infestacji bakteryjnej,
Usługi dezynsekcyjne, inne niż dla rolnictwa, akwakultury,
ogrodnictwa i leśnictwa.
528041
(220) 2021 04 22
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice-Parcela
(540) (znak słowny)
(540) ALVEO
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe
elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki
i posążki z kamienia betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe
dla budownictwa, palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe
dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe,
słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny
kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy
budowlane, 35 Agencje importowo-eksportowe, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami,
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych
(210)
(731)
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lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy
produktów usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa kamieni, części instalacji sanitarnych,
instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni
z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi,
artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji
sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
(210) 528044
(220) 2021 04 26
(310) 90296153
(320) 2020 11 03
(330) US
(731) The 86 Company, Louisville, US
(540) (znak słowny)
(540) JOURNEYS IN GIN
(510), (511) 33 Dżin.
528047
(220) 2021 04 26
LOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Lova
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.
(210)
(731)

(210) 528103
(220) 2021 04 26
(731) GOLAD ADAR, Hattem, NL
(540) (znak słowny)
(540) Investigation Files: Morderstwo w Paryżu
(510), (511) 28 Gry, przedmioty do zabawy, Gry przenośne
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Przenośne podręczne gry elektroniczne, Przenośne podręczne gry komputerowe, Przenośne podręczne gry wideo, Elektroniczne gry edukacyjne, Elektroniczne gry planszowe, Gry dostępne na platformach elektronicznych, Artykuły sportowe i gimnastyczne,
Gry planszowe, Gry towarzyskie, Gry edukacyjne.
528149
(220) 2021 04 26
FARMAK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOTAVIST

(210)
(731)

35

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.21, 29.01.06
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty diagnostyczne, Radiologiczne substancje kontrastowe do celów
medycznych, Środki kontrastowe do użytku w obrazowaniu
medycznym.
528153
(220) 2021 04 26
DREMAN BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) talent.plus

(210)
(731)

(531) 02.01.23, 04.05.03, 27.05.01, 27.05.15, 29.01.12
(510), (511) 35 Biuro pośrednictwa pracy.
528162
(220) 2021 04 26
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE MERKURY ADAM I ARTUR ŻURAKOWSCY
SPÓŁKA JAWNA, Prudnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) estetyka i ekologia DREWDOM
(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 07.01.08, 07.01.09, 07.01.24, 07.01.25,
07.03.11, 07.03.12
(510), (511) 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, deski z drewna, ramy budowlane niemetalowe, fronty budowlane niemetalowe, drzwi drewniane, bloki drewniane, drewniane poręcze, drewniane
rusztowania, okiennice drewniane, słupy drewniane, złącza
drewniane, drewniane rury, drewniana oblicówka, kształtka
drewniana, belka drewniana, drewno i sztuczne drewno,
panele ścienne i podłogowe, listwy wykończeniowe do paneli, boazeria drewniana, listwy wykończeniowe do boazerii,
kasetony sufitowe, deskowanie budowlane, płyty z drewna,
materiały budowlane z drewna, podłogi drewniane, elementy konstrukcyjne z drewna, profile drewniane, 20 okucia
drzwiowe wykonane z drewna, żaluzje drewniane, palety
drewniane, osprzęt do drzwi wykonany z drewna, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do zastosowania
wraz z osprzętem okiennym, meble domowe wykonane
z drewna, meble ogrodowe wykonane z drewna, miniaturowe meble wykonane z drewna, meble wykonane z substytutów drewna, dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do mebli, stojaki [meble] wykonane głównie z drewna
do przechowywania, dekoracyjne listwy wykończeniowe
z drewna do zastosowania do mebli robionych na wymiar,
kasetki wykonane z drewna, pudełka przenośne [pojemniki]
z drewna, zbiorniki do składowania z drewna, skrzynie wykonane z drewna do przechowywania, pojemniki do pakowania wykonane z drewna, drabiny schodkowe wykonane
z drewna, drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, tabliczki wykonane z drewna, tablice reklamowe z drewna [nieświe-
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cące], szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, wywieszki
[tabliczki ogłoszeniowe] z drewna lub tworzyw sztucznych,
blokady do okien z drewna, wkręty do drewna niemetalowe,
40 Laminowanie drewna, konserwowanie drewna, piłowanie drewna, heblowanie drewna, laminowanie substytutów
drewna, suszenie drewna w piecach, ścinanie i obróbka
drewna, obróbka drewna środkami do konserwacji, konserwacja drewna [inna niż malowanie], udzielanie informacji
związanych z obróbką drewna, obróbka ciśnieniowa drewna
w celach konserwacyjny.
(210)
(731)
(540)
(540)

528164
(220) 2021 04 27
MAŁYSKA IZABELA, Przecław
(znak słowno-graficzny)
R ROMAMORE JEWELLERY

(531) 24.09.02, 24.09.05, 27.05.01, 27.05.21, 26.01.18, 25.01.25
(510), (511) 14 Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Pudełka na biżuterię, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym
także świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich,
Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub
handlowych lub w zarządzaniu nimi.
528169
(220) 2021 04 26
INTECHSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szubin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) laserowe cięcie gięcie blach INTECHSTAL
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528175
(220) 2021 04 27
FUNDACJA OSTOYA IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC,
Opole
(540) (znak słowny)
(540) CANPHARMED
(510), (511) 5 Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania
powietrza, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze
środki do czyszczenia zębów, Preparaty i artykuły do tępienia szkodników, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty
i artykuły medyczne i weterynaryjne, Preparaty i artykuły
dentystyczne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne,
10 Akcesoria wspomagające współżycie seksualne, Aparaty do ochrony słuchu, Aparaty i instrumenty medyczne
i weterynaryjne, Artykuły do karmienia i smoczki, Meble
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, Odzież, nakrycia głowy i obuwie, aparaty i podpory do celów medycznych, Odzież, nakrycia głowy i obuwie
dla personelu medycznego i pacjentów, Protezy i sztuczne
implanty, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Urządzenia
ułatwiające przemieszczanie się, Aparatura do zabiegów
fizjoterapeutycznych, Gadżety erotyczne, Ochraniacze
na uszy, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi
w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi w zakresie rolnictwa,
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi weterynaryjne, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Opieka nad zwierzętami, Usługi
chirurgów weterynarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, Zabiegi higieniczne dla zwierząt, Zabiegi
pielęgnacyjne zwierząt domowych, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, Zwierzęta domowe (Zabiegi pielęgnacyjne -),
Zwierzęta (Zabiegi pielęgnacyjne -).
(210)
(731)

528195
(220) 2021 04 28
OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cardiovitum

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.07, 26.11.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 40 Obróbka metali, trasowanie laserem.
528170
(220) 2021 04 26
INTECHSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szubin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) laserowe cięcie gięcie blach INTECHSTAL

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.07, 26.11.10, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 40 Obróbka metali, trasowanie laserem.

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne służące zapobieganiu lub leczeniu chorób sercowo-naczyniowych, Suplementy diety wspomagające funkcjonowanie serca lub układu naczyń krwionośnych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych w związku z chorobami lub zagrożeniem chorobami
sercowo-naczyniowymi, Odżywki wzmacniające do celów
leczniczych w związku z chorobami lub zagrożeniem chorobami sercowo-naczyniowymi, Preparaty z witaminami
do celów leczniczych w związku z chorobami lub zagrożeniem chorobami sercowo-naczyniowymi, Preparaty wspomagające leczenie w związku z chorobami lub zagrożeniem
chorobami sercowo-naczyniowymi.
528196
(220) 2021 04 28
OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cardiovitum
(210)
(731)
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(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne służące zapobieganiu lub leczeniu chorób sercowo-naczyniowych, Suplementy diety wspomagające funkcjonowanie serca lub układu naczyń krwionośnych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych w związku z chorobami lub zagrożeniem chorobami
sercowo-naczyniowymi, Odżywki wzmacniające do celów
leczniczych w związku z chorobami lub zagrożeniem chorobami sercowo-naczyniowymi, Preparaty z witaminami
do celów leczniczych w związku z chorobami lub zagrożeniem chorobami sercowo-naczyniowymi, Preparaty wspomagające leczenie w związku z chorobami lub zagrożeniem
chorobami sercowo-naczyniowymi.
(210)
(731)
(540)
(540)

528203
(220) 2021 04 28
GANNAM WAJD GANNAM INVESTMENT, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
Kingz KEBAB’N GRILL

(531) 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Usługi barów typu fast-food na wynos, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Bary
szybkiej obsługi [snack-bary], Usługi restauracyjne, Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi barowe, Restauracje samoobsługowe.
(210) 528221
(220) 2021 04 27
(731) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) REZYDENCJA MORSKIE OKO
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, reklamowe i promocyjne, Reklama w zakresie nieruchomości, w tym świadczona on-line, Marketing internetowy, Prowadzenie badań
rynkowych, Usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości,
Organizowanie targów i wystaw w zakresie budownictwa,
urbanistyki, architektury, Organizacja i przeprowadzanie
imprez reklamowych, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Usługi zarządzania miejscami wystawowymi,
Usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi,
Wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam,
również on-line.
528256
(220) 2021 04 28
KATO LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BÓLOXEN
(510), (511) 5 Leki, bandaże opatrunkowe, gazy opatrunkowe, środki lecznicze do kąpieli, żywność dietetyczna, herbaty lecznicze, podpaski higieniczne, wata opatrunkowa,
sole do kąpieli leczniczych, zioła i napoje lecznicze, maści

(210)
(731)
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lecznicze, preparaty do odchudzania, środki przeciwbólowe,
preparaty wspomagające leczenie, podnoszące odporność
organizmu, wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, suplementy diety, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, żywność i napoje dietetyczne
do celów leczniczych, herbata lecznicza, dodatki mineralne
do żywności, napary do celów leczniczych, herbaty odchudzające do celów leczniczych, preparaty medyczne do odchudzania, wody mineralne do celów leczniczych.
(210) 528260
(220) 2021 04 29
(731) KONOPKA PAWEŁ LECH, Tarczyn
(540) (znak słowny)
(540) KotLok
(510), (511) 6 Łączniki metalowe do kontenerów, mocowania metalowe do kontenerów.
(210)
(731)
(540)
(540)

528295
(220) 2021 04 29
SZYMAŃSKI JAROSŁAW, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
MANUFAKTURA SUSHI

(531) 11.01.06, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Restauracje, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Bary szybkiej
obsługi [snack-bary], Kafeterie [bufety], Kawiarnie, Samoobsługa (restauracje), Stołówki, Usługi barowe, Turystyczne
(domy), Wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady],
Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych
naczyń, Konstrukcje przenośne (wypożyczanie -).
(210)
(731)
(540)
(540)

528303
(220) 2021 04 29
CALISKAN EKREM, Łoziska
(znak słowno-graficzny)
YZR KIDS

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 Sprzedaż
towarów zawartych w klasie 25: odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210) 528349
(220) 2021 05 01
(731) FUNDACJA FOLWARK PODZAMCZE, Włoszczowa
(540) (znak słowny)
(540) Hubertus Ziemiański
(510), (511) 41 Usługi związane z wszelkimi formami edukacji ludzi lub tresurą zwierząt, Usługi mające na celu rozrywkę, zabawę lub rekreację, Usługi związane z prezentacją
dzieł sztuki lub literatury w celach kulturalno-oświatowych
lub edukacyjnych, Organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych, organizowanie zabaw (bale), zawodów sportowych, pikników, spływów, rajdów, wczasów
w siodle, wycieczek szkolnych, polowań, nauki jazdy kon-
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nej, organizowanie pokazów sportowych, akrobatycznych,
organizowanie turniejów, przedstawień, pokazów z zakresu
tresury zwierząt, pokazów przeznaczonych do szkolenia,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, zjazdów, sympozjów, seminariów, szkoleń, kursów, konkursów
edukacyjnych i rozrywkowych, Organizacja i prowadzenie
polowań i imprez myśliwskich, Organizowanie i prowadzenie koncertów, festiwali i konkursów muzycznych, Organizowanie i prowadzenie pokazów, konkursów i wystaw
zwierząt, Organizowanie i prowadzenie pokazów oraz konkursów kulinarnych.
528384
(220) 2021 04 30
NIEDŹWIEDŹ-LOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANTI-THEFT PROTECTION BEAR LOCK PROTECT
YOUR CAR
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 45 Usługi prawne, Mediacja [usługi prawne],
Usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów
[usługi prawne].
528414
(220) 2021 05 05
OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OMEGA-Vitum 3-6-9
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.07.01
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy diety, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki
wzmacniające do celów leczniczych, Preparaty z witaminami
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie.
(210)
(731)
(540)
(540)

03.01.14, 03.01.22, 03.01.26, 14.05.02, 26.01.03, 26.01.15,
26.01.18, 26.01.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Okucia do drzwi metalowe, Metalowy osprzęt
klamek do drzwi, Kątowniki metalowe, Klamry metalowe,
Klucze, Kłódki, Zamki metalowe, Zatrzaski metalowe, Zamki
do pojazdów metalowe, Metalowe sejfy ognioodporne, Kraty
metalowe, Kraty stalowe, Czopy metalowe, Prowadnice metalowe, 7 Łożyska, Narzędzia elektryczne, Narzędzia hydrauliczne, Narzędzia mechaniczne, Narzędzia pneumatyczne,
Przeciwcierne (Panewki -) do maszyn, Łożyska przeciwcierne
do maszyn, Uchwyty na narzędzia do obrabiarek do metalu
(części maszyn), 9 Alarmy antywłamaniowe, Czujniki, Sygnalizatory kierunkowe [świecące lub mechaniczne], Zamki elektryczne, 12 Urządzenia antywłamaniowe do samochodów
osobowych, Urządzenia antywłamaniowe do samochodów,
Alarmy antywłamaniowe do pojazdów, Urządzenia antywłamaniowe do pojazdów, Urządzenia alarmowe do pojazdów,
Pojazdy, 37 Montaż zabezpieczeń do pojazdów, Naprawa zabezpieczeń do pojazdów, 40 Obróbka [obróbka mechaniczna] metalu, Obróbka metali, Obróbka elektrochemiczna.
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528447
(220) 2021 05 05
LEŹNIEWICZ-BAJCZYK MONIKA, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
CENTRUM PSYCHOLOGICZNE AKACJOWA

(531)

528399
(220) 2021 05 04
DUBOIS I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKACKO-RADCOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dubois i wspólnicy
(210)
(731)

(531) 02.01.23, 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Edukacja i psychoedukacja, Informacja o edukacji, Kształcenie praktyczne, Nauczanie, doskonalenie kadr
psychologicznych i terapeutycznych, Organizowanie i prowadzenie seminariów i szkoleń, Publikowanie książek, Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, 44 Poradnie psychologiczne, Udzielanie porad psychologicznych, Konsultacje
psychologiczne, Doradztwo psychologiczne, Porady i konsultacje psychologiczne za pośrednictwem sieci, Diagnostyka psychologiczna, Prowadzenie zajęć terapeutycznych,
Doradztwo terapeutyczne, Pomoc w zakresie organizowania
i prowadzenia ochrony zdrowia, Pomoc psychologiczna, Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, Usługi udzielania
informacji przez telefon w dziedzinie psychologii, Usługi
w zakresie zdrowia psychicznego, Usługi psychologów, Badania psychologiczne, Poradnictwo psychologiczne, Opieka
psychologiczna, Leczenie psychologiczne, Porady psychologiczne, Usługi diagnozy psychologicznej, Przygotowywanie
profili psychologicznych, Przeprowadzanie testów psychologicznych, Zapewnianie leczenia psychologicznego, Sporządzanie raportów psychologicznych, Poradnictwo psychologiczne dla personelu, Udzielanie informacji z zakresu
psychologii, Doradztwo związane z psychologią integralną,
Terapia psychologiczna dla małych dzieci, Usługi w zakresie
oceny psychologicznej, Badanie osobowości do celów psychologicznych, Usługi w zakresie testów psychologicznych,
Przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, Przygotowywanie profilów psychologicznych do celów medycznych,
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Przeprowadzanie testów psychologicznych do celów medycznych, Doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia
dolegliwości medycznych, Muzykoterapia w celach psychologicznych i kognitywnych, Usługi w zakresie ocen i badań
psychologicznych, Usługi w zakresie psychologii dla osób indywidualnych i grup, Leczenie uzależnień, Usługi w zakresie
leczenia uzależnień.
(210)
(731)
(540)
(540)

528449
(220) 2021 05 05
OKUROWSKI ADRIAN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Swapay

(531) 26.04.05, 26.04.12, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Usługi
ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi
w zakresie wycen, Wydawanie kart przedpłaconych i bonów, Ubezpieczenia, Zbiórki funduszy i sponsorowanie
finansowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

528474
(220) 2021 05 06
KULTYS ANITA PROFI DESIGN, Biskupice
(znak słowno-graficzny)
eatalia

(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Potrawy mięsne gotowane, Potrawy rybne,
Sałatki warzywne, Pokrojone sałatki warzywne, Sałatki owocowe, Warzywa gotowane, Konserwowane warzywa, Warzywa konserwowane, Warzywa konserwowane w oleju, Zupy,
Zupy w puszkach, Zupy z makaronem, Pasty mięsne w tym
pasztety, smalec, Krokiety, Krokiety z kurczaka, Krokiety z łososia, Flaki, Flaki wieprzowe, Flaki wołowe, Mleczne produkty,
Mięso i wędliny, Wędliny, Wędliny wegetariańskie, Galaretki,
Galaretki mięsne, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe
i warzywne, Galaretki owocowe, Galaretki rybne, Galaretki
z owoców morza, Galaretki z warzyw, Pasty rybne, Pasty warzywne, Warzywne pasty do smarowania, Jaja, Jaja kurze, Jaja
marynowane, Żółtka jajek, Mięso i wyroby mięsne, Bekon,
Burgery, Burgery mięsne, Burgery z indyka, Chorizo - kiełbasa
hiszpańska, Cielęcina, Części indyka, Drób, Drób gotowany,
Dziczyzna, Filety z piersi kurczaka, Foie gras - pasztet sztrasburski, Frankfurterki, Galarety mięsne, Gęś pieczona, Głęboko
mrożony drób, Głęboko mrożony kurczak, Golonka, Gotowany indyk, Hamburgery, Hamburgery z kurczaka, Hot dogi
w cieście kukurydzianym, Indyk, Indyk pieczony, Jagnięcina
pieczona, Jagnięcina, przetworzona, Kaczka gotowana, Kaszanka, Kawałeczki bekonu, Kawałki kurczaka, Kawałki kurczaka do kanapek, Kiełbasa pepperoni, Kiełbasa swojska,
Kiełbaski Bratwurst, Kiełbaski do hotdogów, Kiełbaski konserwowane, Kiełbaski w cieście, Kiełbaski wieprzowe, Kiełbasy,
Produkty serowarskie, Bezmleczne substytuty mleka, Bita
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śmietana, Bita śmietana do dekoracji na bazie produktów
mlecznych, Desery jogurtowe, Desery mleczne, Desery
na bazie sztucznego mleka, Desery wykonane z produktów
mlecznych, Dipy, Dipy na bazie produktów mlecznych, Gęsta
śmietana - clotted cream, Gęsta, tłusta śmietana - crème fraîche, Jogurt, Jogurt sojowy, Jogurt z mleka koziego, Jogurty,
Jogurty kremowe, Jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, Jogurty o smaku owocowym, Jogurty pitne, Jogurty smakowe,
Kefir jako napój mleczny, Koktajle jajeczne bezalkoholowe,
Koktajle mleczne, Krem na bazie masła, Kwaśna śmietana,
Kwaśne mleko, Margaryna, Maślanka, Masło, Masło czosnkowe, Masło z ziołami, Mleko, Mleko kokosowe, Mleko kokosowe do celów kulinarnych, Mleko kokosowe - napój, Mleko
kozie, Mleko krowie, Mleko migdałowe, Mleko migdałowe
do celów kulinarnych, Mleko o różnych smakach, Mleko odtłuszczone, Mleko organiczne, Mleko owcze, Mleko owsiane,
Mleko ryżowe, Mleko ryżowe do celów kulinarnych, Mleko
ryżowe jako substytut mleka, Mleko sfermentowane, Mleko
skondensowane, Mleko sojowe, Mleko sojowe jako substytut
mleka, Mleko sojowe w proszku, Mleko w proszku, Mleko
w proszku do celów spożywczych, Mleko zagęszczone, Napoje mleczne, Napoje mleczne aromatyzowane, Napoje
mleczne o smaku kakaowym, Napoje mleczne z dużą zawartością mleka, Napoje mleczne z kakao, Napoje mleczne
z przewagą mleka, Napoje mleczne zawierające owoce, Napoje na bazie jogurtu, Napoje na bazie mleka, Napoje na bazie mleka kokosowego, Napoje na bazie mleka migdałowego, Napoje na bazie mleka o smaku czekolady, Napoje na bazie mleka orzechowego, Napoje na bazie mleka zawierające
sok owocowy, Napoje na bazie mleka zawierające kawę, Napoje na bazie owsa jako substytuty mleka, Napoje na bazie
soi stosowane jako substytuty mleka, Napoje sporządzone
z mleka, Napoje z jogurtu, Napoje z produktów mlecznych,
Przekąski na bazie mleka, Puddingi na bazie mleka, Ser twarogowy, Serwatka, Śmietana, Śmietana kremówka do ubijania, Śmietana na bazie warzyw, Śmietana - produkty mleczarskie, Śmietana tłusta, Śmietanka do kawy w proszku,
Śmietana w proszku - produkty mleczne, Substytuty masła,
Substytuty margaryny, Substytuty mleka, Zabielacz do kawy,
Zabielacze do kawy zawierające przede wszystkim produkty
mleczne, Zabielacze do napojów, Ekstra oliwa z oliwek
z pierwszego tłoczenia, Jadalny olej rzepakowy, Koncentrat
masła, Masła solone, Masło do użytku w gotowaniu, Masło
kakaowe, Masło klarowane, Masło kokosowe - olej kokosowy,
Masło miodowe, Olej arachidowy do celów spożywczych,
Olej kokosowy, Olej palmowy jadalny, Olej rzepakowy jadalny, Olej z oliwek jadalny, Olej z pestek winogron, Oleje do gotowania, Oleje jadalne, Oleje jadalne z ryb inne niż tran, Oliwa
z oliwek, Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, Oleje z przyprawami, Bób, Bakłażany przetworzone, Burgery sojowe, Brokuły, Burgery warzywne, Burgery z tofu, Chipsy warzywne,
Chipsy ziemniaczane, Chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek, Chipsy ziemniaczane w formie paluszków, Czerwona
słodka papryka, przetworzona, Czosnek konserwowany, Desery owocowe, Deser z owocami i kremem - fool, Falafel, Fasola, Fasola pieczona w sosie pomidorowym, Fasola w puszkach, Frytki, Frytki gofrowane, Frytki ziemniaczane, Gotowana fasola, Gotowane orzechy, Gotowane owoce, Gotowane
trufle, Gotowane ziemniaki, Gotowe produkty z warzyw,
Groch dzielony, Groch łuskany, Groszek konserwowy, Grzyby
gotowe do spożycia, Grzyby konserwowane, Jabłka duszone,
Jadalne kwiaty, przetworzone, Jadalne nasiona słonecznika,
Jadalne suszone kwiaty, Jądra orzechów włoskich, Jagody,
konserwowane, Kandyzowane orzeszki piniowe, Kandyzowane owoce, Kandyzowane przekąski owocowe, Kapusta
kwaszona, Kapusta, przetworzona, Karczochy konserwowe,
Kasztany jadalne smażone z cukrem, Kiełbaski wegetariań-
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skie, Kompozycje owoców przetworzonych, Konserwowane
papryczki chilli, Korniszony, Konserwy z owocami, Konserwy,
marynaty, Kotlety sojowe, Kotlety z tofu, Krakersy głogowe,
Krążki z cebuli, Krojone owoce, Krojone warzywa, Kukurydza
cukrowa, przetworzona, Marchewki, Marynowana rzodkiewka, Marynowana ostra papryka, Marynowana kalarepa, Marynowane papryczki jalapeno, Mielone orzechy, Mieszanki
owoców i orzechów, Mieszanki owoców suszonych, Mieszanki warzywne, Mrożone frytki, Mrożone owoce, Mrożone
pędy bambusa, Nasiona jadalne, Nasiona przetworzone, Nasiona, przetworzone, Obrana marchew, Obrane ziemniaki,
Odsmażana fasola, Ogórki korniszone, Oliwki, gotowane,
Oliwki konserwowane, Oliwki konserwowe, Oliwki nadziewane, Oliwki nadziewane czerwoną papryką, Oliwki nadziewane czerwoną papryką i migdałami, Oliwki nadziewane migdałami, Oliwki nadziewane pesto w oleju słonecznikowym,
Oliwki nadziewane serem feta w oleju słonecznikowym,
Oliwki przetworzone, Oliwki, suszone, Orzechy jadalne, Orzechy kandyzowane, Orzechy konserwowane, Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy łuskane, Orzeszki ziemne w polewie miodowej, Orzeszki piniowe, przetworzone, Orzeszki
arachidowe przetworzone, Orzeszki arachidowe preparowane, Orzechy ziemne przetworzone, Orzechy ziemne konserwowe, Orzechy z przyprawami, Orzechy solone, Orzechy suszone, Orzechy przyprawione, Owoce aromatyzowane,
Owoce glazurowane, Owoce konserwowane, Pestki plantanów, przetworzone, Pektyna owocowa, Pieczone kasztany,
Pierożki na bazie ziemniaków, Pigwy, przetworzone, Pikle, Pikle mieszane, Placki ziemniaczane, Płatki jabłkowe, Płatki
ziemniaczane, Pokrojone owoce, Pokrojone warzywa, Pomarańcze, przetworzone, Pomidory konserwowane, Pomidory
konserwowe, Pomidory obrane ze skóry, Pomidory, przetworzone, Powlekane orzeszki ziemne, Prażone orzechy ziemne,
Preparowane orzechy makadamia, Preparowane orzechy
nerkowca, Preparowane orzechy pistacjowe, Preparowane
orzechy włoskie, Preparowane orzeszki piniowe, Preparowane papryki, Produkty z suszonych owoców, Przeciery warzywne, Przekąski ziemniaczane, Purée z warzyw, Purée
ziemniaczane, Rodzynki, Śliwki suszone, Słodkie nadzienia
z owoców, Soczewica, Soja przetworzona, Soja, przetworzona, Sok pomidorowy do gotowania, Starte ziemniaki w panierce, Solone orzechy nerkowca, Suszone daktyle, Suszone
figi, Suszone grzyby jadalne, Szparagi, przetworzone, Szpinak, gotowany, Szpinak przetworzony, Tofu, Tofu z soi, Trufle
konserwowane, Warzywa grillowane, Dorsze nieżywe, Ekstrakty z owoców morza, Filety rybne, Filety z wędzonego
śledzia, Gotowane owoce morza, Gotowane ryby, Grillowane
filety rybne, Homary, nieżywe, Karp nieżywy, Kawior, Konserwowane ryby, Konserwowe owoce morza, Konserwy rybne,
Krab, Krewetki nieżywe, Nieżywe małże, Omułki jadalne nieżywe, Ostrygi, nieżywe, Owoce morza nieżywe, Paluszki rybne, Pasta rybna, Produkty z owoców morza, Ryba ugotowana i suszona, Ryba z frytkami, Ryby, Steki z ryb, Wędzony łosoś, Tuńczyk, nieżywy, Buliony, Rosół - zupa, Wywar, bulion,
Oleje i tłuszcze, 30 Owocowe galaretki - słodycze, Pasty warzywne - sosy, Cukier, Brązowy cukier, Cukier biały, Cukier,
miód, melasa, Cukier puder, Cukier w kostkach, Miód, Słodziki
naturalne, Bagietki z nadzieniem, Banany w cieście, Bułki nadziewane, Burrito, Calzone jako rodzaj pizzy w kształcie pieroga, Cheeseburgery, Chipsy - produkty zbożowe, Chrupki
ryżowe, Ciasta słodkie lub słone, Ciasteczka cebulowe, Ciasteczka ryżowe, Ciastka owsiane, Drób w cieście, Dziczyzna
w cieście, Hamburgery w bułkach, Kanapki, Kanapki tostowe
opiekane, Kanapki z filetem z ryby, Kanapki z frankfurterkami,
Kanapki z hamburgerem, Kanapki z indykiem, Kanapki z kurczakiem, Kanapki z mięsem, Kanapki z parówką - hot dog,
Kanapki z rybą, Kanapki zawierające kurczaka, Kanapki zawie-
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rające mieloną wołowinę, Kanapki zawierające sałatę, Lasagna, Lasagne, Makaron z serem, Makarony zawierające nadzienia, Mięso zapiekane w cieście, Nadziewane kanapki,
Nadziewany chleb, Nadziewany makaron, Naleśniki, Pierożki
ravioli, Pizza, Pizze bezglutenowe, Placki, Potrawy z makaronu, Risotto, Ravioli gotowe, Ryba w cieście, Ryż smażony
po chińsku, Ryż z warzywami i wołowiną - bibimbap, Ryżowe
pierożki, Samosy, Sandwicze, Solone wyroby piekarnicze,
Spaghetti i klopsy, Spaghetti w sosie pomidorowym w puszce, Sushi, Świeża pizza, Świeże parówki w cieście, Świeże
placki - ciasta, Tortille, Tacos - danie meksykańskie, Tosty francuskie, Tostowe opiekane kanapki z serem, Warzywa w cieście, Wrapy z kurczakiem, Cappuccino, Czekolada, Czekolada
mleczna, Czekolada bezmleczna, Czekolada pitna, Czekolada w proszku, Czekoladki, Czekoladowa kawa, Czarna herbata w proszku, Espresso, Gorąca czekolada, Herbata, Herbata
bez teiny słodzona słodzikami, Herbata bezteinowa, Herbata
chai, Herbata chryzantemowa - Gukhwacha, Herbata cytrusowa z owocu yuzu, Herbata czarna, Herbata czarna - herbata angielska, Herbata 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 limonkowa - loomi
tea, Herbata miętowa, Herbata mrożona, Herbata mrożona
nie do celów medycznych, Herbata nienaturalna, Herbata
sypka nielecznicza, Herbata w torebkach, Herbata w torebkach nielecznicza, Herbata z dzikiej róży, Herbata z kwiatu
lipy, Herbata z rozmarynu, Herbata z rumianku, Herbata zielona, Herbaty, Herbaty owocowe, Herbaty o smaku owocowym inne niż lecznicze, Kakao, Herbaty ziołowe - napary,
Kakaowe napoje, Kakao w proszku, Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa bezkofeinowa, Kawa mielona, Kawa nienaturalna, Kawa niepalona, Kawa palona, w proszku, granulowana
lub w napojach, Kawa rozpuszczalna, Kawa w formie mielonej, Kawa w formie parzonej, Mate - herbata, Mrożona kawa,
Mrożone napoje - frappe, Napoje o smaku czekoladowym,
Napoje sporządzone z czekolady, Napoje sporządzane
z kawy, Napoje sporządzone z herbaty, Napoje sporządzone
z kakao, Żółta herbata, Ciasta lodowe, Desery lodowe, Desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany - parfait, Jadalne lody owocowe, Jogurt mrożony jako lody spożywcze,
Kostki lodu, Lody, Lody wielosmakowe, Sorbety, Bagietki, Bułeczki, Bułki, Chleb i bułki, Chrupiące pieczywo, Tosty, Zawijane kanapki typu wrap - pieczywo, 32 Soki, Wody, Aromatyzowane napoje gazowane, Napoje energetyzujące, Woda, Sorbety [napoje], Piwo, Piwa smakowe, Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeźwiające, 43 Usługi informacji, doradztwa
i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów,
Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, Usługi rezerwacyjne w zakresie
rezerwacji posiłków, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Usługi barowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności
i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Pizzerie, Organizacja przyjęć weselnych
[miejsca], Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje],
Restauracje z grillem, Restauracje samoobsługowe, Serwowanie jedzenia i napojów, Świadczenie usług kateringowych
obejmujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, Usługi herbaciarni, Usługi kateringowe obwoźne,
Usługi doradców w zakresie win, Usługi bufetów w zakresie
barów koktajlowych, Usługi barów z sokami, Usługi barów
i restauracji, Usługi ogródków piwnych, Usługi osobistych kucharzy, Usługi mobilnych restauracji, Usługi koktajlbarów,
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Usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów,
Usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], Zapewnianie
pomieszczeń na uroczystości, Winiarnie, Usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji, w których
mięso przygotowuje się na oczach klientów, Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, Usługi rezerwacji zakwaterowania [time share], Usługi w zakresie bankietów,
Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie
jedzenia na wynos.
528659
(220) 2021 05 11
IDEALIA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kielce
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 03.07.24, 26.03.04, 29.01.02
(510), (511) 35 Usługi: audyt działalności gospodarczej, badania rynkowe, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, marketing ukierunkowany, optymalizacja stron internetowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi marketingowe, usługi
public relations, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
41 Usługi organizowania i prowadzenia szkoleń: szkolenia
biznesowe, informatyczne, kompetencyjne, 42 Usługi programowania systemów komputerowych, usługi grafiki, projektowanie, architektura budynków, pomieszczeń, aranżacja
wnętrz.
528734
(220) 2021 05 12
EGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Nowa Wieś Rzeczna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI NARZĘDZI
„EGA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością”
Spółka Komandytowa

(210)
(731)

(531) 14.07.06, 26.03.23, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej narzędzi ręcznych i akcesoriów do narzędzi ręcznych, usługi sprzedaży
hurtowej narzędzi elektrycznych i akcesoriów do narzędzi
elektrycznych, usługi sprzedaży za pośrednictwem środków
elektronicznych, zwłaszcza internetu narzędzi ręcznych i akcesoriów do narzędzi ręcznych oraz narzędzi elektrycznych
i akcesoriów do narzędzi elektrycznych, 40 Produkcja na zamówienie narzędzi dla osób trzecich.
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528782
(220) 2021 05 10
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice-Parcela
(540) (znak słowny)
(540) PERLINA
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe,
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa,
rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień,
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota,
zaprawy budowlane, 35 Agencje importowo-eksportowe,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie
plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek
ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć
dla budownictwa, kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi,
płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla
budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych,
instalacjami i aparaturą sanitarną.
(210)
(731)

(210) 528795
(220) 2021 05 13
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) Z MASARSKIEJ DOLINY
(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.
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528819
(220) 2021 05 13
INDIGO NAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) (znak słowny)
(540) INDIGO NAILS
(510), (511) 3 Lakiery do paznokci, Paznokci (Lakiery do -),
Podkłady do lakierów do paznokci, Lakier do paznokci do celów kosmetycznych, Rozpuszczalniki do usuwania lakierów,
Preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru
na paznokciach, Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki],
Brokat do paznokci, Kosmetyki do paznokci, Kremy do paznokci, Odżywki do paznokci, Emulsje do wzmacniania paznokci, Olejek do skórek wokół paznokci, Powłoki do nadawania kształtu paznokciom u rąk, Preparaty do kuracji paznokci, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Środki do usuwania skórek wokół paznokci, Żel do paznokci, Utwardzacze
do paznokci, Balsam do ciała, Kosmetyczne peelingi do ciała,
Masło do ciała, Olejki do ciała, Perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], Krem do rak, Balsamy do rąk, 8 Cążki
do obcinania paznokci, Elektryczne polerki do paznokci, Nożyczki do paznokci, Pilniki do paznokci, Polerki do paznokci
do manicure, 11 Lampy do paznokci, Urządzenia LED do suszenia paznokci, 21 Szczoteczki do paznokci.
(210)
(731)

528893
(220) 2021 05 14
KLIM TOMASZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
TAURUS, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAURUS GRUPA

(210)
(731)

(531) 26.07.25, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Instalacja, konserwacja i naprawa sieci telekomunikacyjnych, Instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu
telekomunikacyjnego, Układanie przewodów telekomunikacyjnych, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń lub instalacji służących do przesyłania lub dystrybucji energii, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń lub instalacji służących
do wytwarzania lub oszczędności energii, Usługi budowlane
i konstrukcyjne, Usługi doradztwa budowlanego, Doradztwo
inżynieryjne (usługi budowlane), 38 Dostarczanie i wynajem
infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, Zapewnianie
dostępu do sieci telekomunikacyjnych, Zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem, Usługi trasowania
i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, Usługi transmisji
danych przez sieci telekomunikacyjne, Usługi transmisji elektronicznej i telekomunikacyjnej, Doradztwo w dziedzinie
telekomunikacji, Usługi informacyjne dotyczące telekomunikacji, 42 Projektowanie i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji
energii, Projektowanie budowlane, Projektowanie urządzeń
i sprzętu telekomunikacyjnego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania energią, Inżynieria
telekomunikacyjna, Opracowywanie projektów technicznych
do projektów budowlanych, Programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, Testowanie sygnałów telekomunikacyjnych, Analiza sygnałów telekomunikacyjnych, Monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, Badania dotyczące
technologii telekomunikacyjnych, Doradztwo techniczne

Nr ZT27/2021

w dziedzinie telekomunikacji, Doradztwo technologiczne
w zakresie produkcji i używania energii, Usługi w zakresie inżynierii budowlanej, Usługi inżynieryjne związane z systemami
zaopatrzenia w energię, Usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, Doradztwo związane z usługami
technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia w prąd i energię,
Przygotowywanie raportów związanych z opracowaniami
projektów technicznych do projektów budowlanych.
528907
(220) 2021 05 14
GLOBALGRASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamocin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRAWA SAMOODKWASZAJĄCA MECH
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.11.02, 05.11.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 31 Nasiona traw.
528908
(220) 2021 05 14
GLOBALGRASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamocin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRAWNIK SAMOZAGĘSZCZAJĄCY MIKORYZA

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 05.11.11, 27.05.01, 29.01.14, 26.04.02
(510), (511) 31 Nasiona traw.
528909
(220) 2021 05 14
GLOBALGRASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamocin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRAWNIK SAMOODKWASZAJĄCY MECH
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.11.02, 05.11.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 31 Nasiona traw.
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528932
(220) 2021 05 17
STOWARZYSZENIE MUZYCZNE ŚLĄSKI JAZZ CLUB,
Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SJC Śląski Jazz Club
(210)
(731)

(531) 22.01.05, 22.01.06, 27.05.01
(510), (511) 41 Dystrybucja filmów, Fotografia, Fotoreportaże, Informacja o imprezach rozrywkowych, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej,
Kształcenie praktyczne [pokazy], Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja muzyczna,
Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk, Publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, Udostępnianie filmów online nie do pobrania,
Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi orkiestry, Usługi rozrywkowe, Usługi studia nagrań, Usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, Usługi w zakresie komponowania muzyki, Usługi w zakresie opracowania
graficznego, inne niż do celów reklamowych, Wystawianie
spektakli na żywo, Usługi artystów estradowych.
528935
(220) 2021 05 13
VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PASTELOWO
(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.
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(540) JAZZOWY CZWARTEK Z GWIAZDĄ

(531) 01.01.10, 27.05.01, 02.01.05
(510), (511) 41 Dystrybucja filmów, Fotografia, Dystrybucja
filmów, Fotografia, Fotoreportaże, Informacja o imprezach
rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie koncertów,
Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Produkcja filmów,
innych niż reklamowe, Produkcja muzyczna, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk,
Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Usługi
klubowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi rozrywkowe,
Usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji wydarzeń,
Usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, Wystawianie spektakli na żywo, Usługi artystów
estradowych.
528938
(220) 2021 05 17
MAJESTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAJESTIK MOCNY JAK SKAŁA ROCK
(210)
(731)

(210)
(731)

528936
(220) 2021 05 17
STOWARZYSZENIE MUZYCZNE ŚLĄSKI JAZZ CLUB,
Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(531)

26.01.02, 26.01.14, 26.01.18, 02.01.08, 26.04.04, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 1 Kleje do użytku przemysłowego oraz stosowane w budownictwie, 16 Kleje do materiałów piśmiennych lub
do użytku domowego, Kleje do celów majsterkowania, Kleje
do drewna do użytku domowego, Kleje do tkanin do użytku
domowego, Kleje do użytku biurowego, Materiały klejące
do szkła do użytku w gospodarstwie domowym, Materiały
klejące do skóry do użytku w gospodarstwie domowym.
528939
(220) 2021 05 17
MAJESTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUICK
(210)
(731)
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(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 Aerozolowe piany poliuretanowe, Farby izolacyjne, Materiały izolacyjne, Materiały na uszczelnienia drzwi
i okien, Materiały uszczelniające, Podkładki z gumy, Substancje do izolacji przeciwwilgociowych budynków, Substancje
uszczelniające do połączeń, Taśmy przylepne nie do użytku
biurowego, medycznego czy domowego, Taśmy uszczelniające do drzwi i okien, Taśmy izolacyjne, Uszczelki, Uszczelniacze silikonowe i akrylowe, Uszczelnienia wodoodporne,
Zaprawy izolacyjne, Żywice syntetyczne.
528943
(220) 2021 05 17
AMBRYSZEWSKI ANDRZEJ YOKOHAMA
ELECTRONICS, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUXIMED
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Jednorazowe rękawiczki do użytku laboratoryjnego, Jednorazowe rękawiczki lateksowe do użytku laboratoryjnego, Jednorazowe rękawiczki z tworzyw sztucznych do użytku laboratoryjnego, 10 Rękawiczki do badań
do celów medycznych, Rękawiczki ochronne do celów
medycznych, Jednorazowe rękawiczki do celów chirurgicznych, Lateksowe rękawiczki do użytku chirurgicznego,
Rękawiczki lateksowe do celów weterynaryjnych, Rękawiczki lateksowe do celów stomatologicznych, Rękawiczki
ochronne do celów weterynaryjnych, Jednorazowe rękawiczki do celów weterynaryjnych.
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(540) Moja Ostoja

(531) 06.07.08, 07.01.24, 05.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami,
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi agencji
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą
budynków, Usługi w zakresie nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Finansowanie projektów deweloperskich, 37 Budowanie nieruchomości, Remont nieruchomości, Doradztwo inżynieryjne usług budowlanych, Usługi
budowlane i konstrukcyjne, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi zagospodarowania
terenów cennych przyrodniczo, Wynajem sprzętu budowlanego, 42 Planowanie budowy nieruchomości, Usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania terenu, Usługi
projektowe związane z nieruchomościami.
528966
(220) 2021 05 14
PAKT MIERNIKOWSKI, PAPIERNIAK, SENDOBRY
SPÓŁKA JAWNA, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUCKET’S STORY
(210)
(731)

528945
(220) 2021 05 17
BLECHOWSKA KAROLINA DELICIOUS PRODUCTIONS,
Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LODOROŻEC kręci naturę

(210)
(731)

(531) 08.01.15, 04.03.09, 04.03.19, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 Jogurt mrożony (mrożone wyroby cukiernicze), Lodowe wyroby cukiernicze, Lody, Lody mleczne, Lody
spożywcze, Lody wielosmakowe, Lody włoskie, Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, Napoje z lodów, Sorbety
[lody], Kawa, Napoje na bazie kawy.
(210) 528952
(220) 2021 05 14
(731) SMOLIŃSKI JACEK MARKET LINK, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 19.01.04, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, Usługi barów i restauracji, Usługi cateringu zewnętrznego, Przygotowywanie posiłków i napojów,
Organizowanie bankietów, Organizacja przyjęć weselnych
(żywność i napoje), Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Restauracje, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi barów
i restauracji, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, Catering, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Imprezy firmowe (zapewnianie
jedzenia i napojów), Wynajmowanie sal konferencyjnych,
Udostępnianie sal konferencyjnych.
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529008
(220) 2021 05 17
EURO-US-ASIA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E U A M EURO-US-ASIA MEDICA
(210)
(731)

45

i kluski, Tapioka i sago, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, Czekolada, lody, sorbety i inne
jadalne lody, Cukier, miód, melasa (syropy), Drożdże, proszek
do pieczenia, Sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, Ocet, sosy i inne przyprawy, Lód [zamrożona woda],
33 Napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, Preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Tymczasowe zakwaterowanie.
529074
(220) 2021 05 18
MEDIA FON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) radio Fon

(210)
(731)

(531)

03.01.02, 24.09.13, 04.03.09, 26.01.01, 28.03.99, 27.05.01,
29.01.02
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne, suplementy diety, 10 Urządzenia i przyrządy chirurgiczne,
medyczne, stomatologiczne, protezy kończyn, oczu i zęby,
36 Usługi związane z majątkiem nieruchomym, 44 Usługi
medyczne, usługi w zakresie higieny urody dla ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

529009
(220) 2021 05 17
WIELOGÓRSKI PIOTR, Bramki
(znak słowno-graficzny)
EMSbodyLine

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Treningi zdrowotne i treningi fitness, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Usługi w zakresie treningu
fizycznego, Instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego,
Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Usługi treningowe w zakresie aerobiku, Usługi trenera osobistego [trening
sprawności fizycznej], Usługi w zakresie treningu sprawności
fizycznej, Usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycje,
Usługi siłowni związane z treningiem siłowym, Udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, Usługi terenów treningowych do gry w golfa.
529010
(220) 2021 05 17
IT EXCELLENCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HORECA ASIAN FOOD

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.03, 29.01.04
(510), (511) 29 Mięso, ryby, drób, dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, Galaretki, dżemy, kompoty, Jaja, Mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, Oleje i tłuszcze jadalne,
30 Kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, Ryż, makaron

(531) 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Reklamy radiowe, 38 Transmisja programów
radiowych.
529107
(220) 2021 05 19
JAWORSKI MICHAŁ BETTER PROFITS,
Kazimierz Biskupi
(540) (znak słowny)
(540) Publigo
(510), (511) 9 Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Kodowane programy, Oprogramowanie, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie do aplikacji i serwerów
internetowych, Oprogramowanie do kontroli treści, Oprogramowanie do mediów i publikowania, Oprogramowanie
do pobrania z Internetu, Oprogramowanie do prezentacji, Oprogramowanie do publikowania, Oprogramowanie
do smartfonów, Oprogramowanie do synchronizacji plików,
Oprogramowanie do tabletów, Oprogramowanie do technologii biznesowych, Oprogramowanie do telefonów komórkowych, Oprogramowanie do telewizorów, Oprogramowanie edukacyjne, Oprogramowanie firmowe, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie informatyczne do telefonów komórkowych, Oprogramowanie interaktywne, Oprogramowanie komputerowe,
Oprogramowanie komputerowe do pobrania z globalnych,
komputerowych sieci informacyjnych, Oprogramowanie
komputerowe do użytku w podręcznych, przenośnych, elektronicznych urządzeniach cyfrowych oraz innych użytkowych urządzeniach elektronicznych, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, Oprogramowanie komunikacyjne, Oprogramowanie medialne, Oprogramowanie pośredniczące, Oprogramowanie rozrywkowe,
Oprogramowanie serwerów, Oprogramowanie systemowe,
Oprogramowanie szkoleniowe, Oprogramowanie testowe,
Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego, Pobieralne oprogramowanie
komputerowe do zarządzania informacjami, Programy komputerowe do pobrania, Programy komputerowe przechowywane w formie cyfrowej, Programy na smartfony, Programy
komputerowe.
(210)
(731)
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529110
(220) 2021 05 19
LE THUY TRANG CAMELLIA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SunDeli
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we holdingami, Doradztwo podatkowe, Audyty w zakresie
finansów, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
529114
(220) 2021 05 19
POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grupa Polsat Plus
(210)
(731)

(531) 01.03.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu detalicznego związane z przyrządami
do przygotowywania żywności, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności.
529112
(220) 2021 05 19
POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Grupa Polsat Plus
(510), (511) 35 Zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, Zarządzanie i administrowanie grupą przedsiębiorstw, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
Analizy biznesowe, Rachunkowość, Usługi księgowe, Sporządzanie sprawozdań finansowych, Sporządzanie sprawozdań
dotyczących działalności gospodarczej, Audyty działalności
gospodarczej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 36 Zarządzanie
finansowe przedsiębiorstwami, Zarządzanie finansowe podmiotami w ramach grupy kapitałowej, Zarządzanie finansowe holdingami, Doradztwo podatkowe, Audyty w zakresie
finansów, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
(210)
(731)

529113
(220) 2021 05 19
POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grupa Polsat Plus

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 26.01.04
(510), (511) 35 Zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, Zarządzanie i administrowanie grupą przedsiębiorstw, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
Analizy biznesowe, Rachunkowość, Usługi księgowe, Sporządzanie sprawozdań finansowych, Sporządzanie sprawozdań
dotyczących działalności gospodarczej, Audyty działalności
gospodarczej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 36 Zarządzanie
finansowe przedsiębiorstwami, Zarządzanie finansowe podmiotami w ramach grupy kapitałowej, Zarządzanie finanso-

(531) 27.05.01, 26.01.04, 26.01.18
(510), (511) 35 Zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, Zarządzanie i administrowanie grupą przedsiębiorstw, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
Analizy biznesowe, Rachunkowość, Usługi księgowe, Sporządzanie sprawozdań finansowych, Sporządzanie sprawozdań
dotyczących działalności gospodarczej, Audyty działalności
gospodarczej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 36 Zarządzanie
finansowe przedsiębiorstwami, Zarządzanie finansowe podmiotami w ramach grupy kapitałowej, Zarządzanie finansowe holdingami, Doradztwo podatkowe, Audyty w zakresie
finansów, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
529119
(220) 2021 05 20
DKSM MIROSŁAW HAŁDYS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Komorów
(540) (znak słowny)
(540) ŁUPEK KSIĘŻYCOWY
(510), (511) 19 Kamień na ściany, Kamień naturalny, Kamień
podkładowy, Kamienie krawężnikowe, Kamienie brukowe,
Kamień, skała, glina i minerały, Płyty z naturalnego kamienia,
Płytki z kamienia naturalnego, Gotowe kamienie brukowe,
Bloki wykonane z kamienia naturalnego, Kamienie stosowane do wzmacniania nasypów, Kamienie do zwieńczeń
do słupów podporowych, Płyty i płytki z kamienia naturalnego, Kostka kamienna do brukowania i układania nawierzchni,
Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne z piasku,
kamienia, skał, gliny, minerałów i betonu, Kamienie podtrzymujące nasyp w celu umożliwienia wzrostu roślin, Materiały
budowlane z kamienia naturalnego, Łupek, Kamień budowlany, Kamień, Płytki kamienne, Łupki kamienne, Dachówki
kamienne, Odłamki kamienia, 37 Usługi eksploatacji kamieniołomów, Wydobywanie surowców naturalnych.
(210)
(731)

(210) 529124
(220) 2021 05 19
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Papiery na szczęście
(510), (511) 9 Programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe,
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dys-
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ków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, Zapisane
nośniki obrazu i dźwięku, Gry komputerowe, Interaktywne gry
komputerowe, Gry elektroniczne, Urządzenia do nagrywania,
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
Elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, Nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, Odbiorniki telewizyjne i radiowe, Odbiorniki telewizyjne
i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, Urządzenia
do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, Zestawy aparaturowe zawierające
dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, Zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych
- rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów
(osobisty rejestrator obrazu), Programy komputerowe, Programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji
oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, Programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, Programy
komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, Urządzenia
do zapisu audio i video w postaci skompresowanej, Anteny
radiowe i telewizyjne, Urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików w formacie elektronicznym, Aparaty telefoniczne,
Monitory, Komputery i urządzenia towarzyszące, Komputery
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 Usługi
w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, Usługi produkcji audycji
i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, Usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek
reklamowych, organizacji pokazów i wystaw handlowych/reklamowych, Usługi badania opinii publicznej, badania rynku
mediów i reklamy, Udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, Pozyskiwanie i przekazywanie informacji
o działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, Usługi prowadzenia sklepu
I hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu
internetowego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych,
filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy
video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier
komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego,
kablowego i satelitarnego, Odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, Urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę
do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych,
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odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, Usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki
jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki
kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy,
etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki,
wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki
pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska
i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze,
kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony,
kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt
kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania
na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki
i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele,
postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki,
torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki,
zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, Usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, Usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, Usługi: emisji telewizyjnej i radiowej,
obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu
i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu,
Usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, Usługi
telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług,
uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji
od i do klienta, Usługi telekomunikacyjne przeznaczone
do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, Usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które
mają być nagrywane, Usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, Usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, Umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu
telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny,
Udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej
wymienionych usług, Dostarczanie dostępu do Internetu, Wynajem miejsca na strony www, Usługi poczty elektronicznej,
Organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www,
Dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym
w Internecie, Dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych,
filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, Wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych,
urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego
i analogowego, Zapewnienie dostępu do sieci LAN - przesyła-
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nie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, Umożliwianie
dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, Usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych,
41 Usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów
dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja
audycji z interaktywnym udziałem widzów, Dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji,
Internetu, Dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych
i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, Usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania odtwarzania dźwięku i obrazu, Dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, Usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców
i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, Usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron www przez
Internet, Usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, Usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych,
sportowych, rekreacyjnych, Usługi wydawnicze: publikowanie
książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej,
udostępnianie ich w sieci internetowej, Usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej,
42 Opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych,
Usługi projektowe, doradcze, konsultacyjne, informacyjne
i rozwojowe dotyczące oprogramowania komputerowego,
Opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań
w dziedzinie komunikacji społecznej, Prowadzenie badań
w dziedzinie usług Medialnych - prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medialnych, Opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody, Usługi kawiarenek internetowych
(wynajem komputerów), Hosting i administracja serwerów
internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania
do sieci i serwerów komputerowych.
(210) 529126
(220) 2021 05 20
(731) MIKOŁAJCZYK MARCIN, Andrychów
(540) (znak słowny)
(540) Laneko
(510), (511) 2 Lakiery, Bejce, Farby, 35 Sprzedaż detaliczna
i hurtowa prowadzona w sklepie i hurtowni oraz drogą internetową artykułów w postaci farb, lakierów, bejc oraz wyrobów chemicznych.
529140
(220) 2021 05 20
AMTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOJE AUTO KRWAWE KOŁO

(210)
(731)
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(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Płyny i preparaty do czyszczenia kół.
(210)
(731)
(540)
(540)

529217
(220) 2021 04 20
PIESTRZENIEWICZ ERYK BRUME, Jelenia Góra
(znak słowno-graficzny)
B

(531) 29.01.08, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 Odzież sportowa.
529256
(220) 2021 05 24
POLIFARB - ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) radiator
(510), (511) 2 Farby, Lakiery, Powłoki zabezpieczające w formie farb i lakierów, Farby antykorozyjne, Lakiery antykorozyjne, Powłoki antykorozyjne do metalu, drewna i betonu w formie płynnej.
(210)
(731)

529257
(220) 2021 05 24
POLIFARB - ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) lowistal
(510), (511) 2 Farby, Lakiery, Powłoki zabezpieczające w formie farb i lakierów, Farby antykorozyjne, Lakiery antykorozyjne, Powłoki antykorozyjne do metalu, drewna i betonu w formie płynnej.
(210)
(731)

529258
(220) 2021 05 24
POLIFARB - ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) lowigrunt
(510), (511) 2 Farby, Lakiery, Powłoki zabezpieczające w formie farb i lakierów, Farby antykorozyjne, Lakiery antykorozyjne, Powłoki antykorozyjne do metalu, drewna i betonu w formie płynnej.
(210)
(731)

529259
(220) 2021 05 24
POLIFARB - ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) stolmal
(510), (511) 2 Farby, Lakiery, Powłoki zabezpieczające w formie farb i lakierów, Farby antykorozyjne, Lakiery antykorozyjne, Powłoki antykorozyjne do metalu, drewna i betonu w formie płynnej.
(210)
(731)
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529260
(220) 2021 05 24
POLIFARB - ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) lowigraf
(510), (511) 2 Farby, Lakiery, Powłoki zabezpieczające w formie farb i lakierów, Farby antykorozyjne, Lakiery antykorozyjne, Powłoki antykorozyjne do metalu, drewna i betonu w formie płynnej.
(210)
(731)

529261
(220) 2021 05 24
POLIFARB - ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) lonikor
(510), (511) 2 Farby, Lakiery, Powłoki zabezpieczające w formie farb i lakierów, Farby antykorozyjne, Lakiery antykorozyjne, Powłoki antykorozyjne do metalu, drewna i betonu w formie płynnej.
(210)
(731)

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

529405
(220) 2021 05 27
ZAKOWICZ KACPER, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
V

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

529406
(220) 2021 05 27
BIELSKA ALEKSANDRA, Żagań
(znak słowno-graficzny)
OLA-prawko

26.01.01, 26.01.03, 26.01.10, 26.11.01, 26.11.11, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 41 Nauka jazdy, Usługi szkół jazdy, Nauka jazdy
w zakresie bezpieczeństwa na drodze, Usługi w zakresie nauki jazdy dotyczące wszelkich pojazdów.
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(210) 529408
(220) 2021 05 27
(731) GULCZYŃSKI MARCIN, Swarzędz
(540) (znak słowny)
(540) MG KONOPNA WYSPA
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie kosmetyków, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kosmetyków, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami do stosowania z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ziół do palenia, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ziół do palenia, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie suszu do palenia, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie suszu do palenia, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie perfum, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie perfum,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie suplementów diety,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie suplementów diety,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: Waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie: Waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: aromatów i płynów
do waporyzatorów osobistych i papierosów elektronicznych,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: aromatów i płynów
do waporyzatorów osobistych i papierosów elektronicznych,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie płynu do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierającego kannabidiol,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie płynu do papierosów
elektronicznych [e-liquid] zawierającego kannabidiol, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów spożywczych
zawierających kannabidiol, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów spożywczych zawierających kannabidiol,
Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży
i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie świec zapachowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie świec zapachowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie kadzidełek, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kadzidełek.
(210)
(731)
(540)
(540)

529410
(220) 2021 05 27
WAWRZYNIAK JAKUB, Tuliszków
(znak słowno-graficzny)
PRDB WAWRZYNIAK

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Instalowanie, konserwacja i naprawa
sieci wodno-kanalizacyjnych, Budowa dróg, Instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, 42 Usługi projektowania, Projektowanie i planowanie techniczne systemów kanalizacyjnych, Projektowanie sieci dróg, Projektowanie i planowanie techniczne rurociągów w dziedzinie gazu, wody
i wody ściekowej.
529420
(220) 2021 05 27
DEREŃ WACŁAW DER - PLAST PRODUKCJA-HANDELUSŁUGI, Lędziny
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) cacci

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 Elektronarzędzia, Urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania żywności, Narzędzia ręczne
o napędzie innym niż ręczny, Elektryczne narzędzia kuchenne, Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące
do użytku domowego, 8 Narzędzia ręczne, 11 Lampy oświetleniowe, Oświetlenie zewnętrzne, Oświetlenie ogrodowe,
Oświetlenie dekoracyjne, 14 Metale szlachetne i ich stopy,
Wyroby jubilerskie, Kamienie szlachetne, Biżuteria, Zegarki,
Zegary wiszące, Zegary stojące, 16 Obrazy, Fotografie, Materiały biurowe, Papier i tektura, Materiały drukowane, 18 Torby, Torebki, Portmonetki, Portfele, Parasole, Plecaki, Walizki,
21 Wazony, Wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne,
Przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, Donice i doniczki, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy,
Skarpetki, Bielizna, 27 Ścienne materiały dekoracyjne, nietekstylne, Dywany, chodniki, maty i słomianki, Linoleum i inne
materiały do pokrywania podłóg, Kilimy nietekstylne.
529428
(220) 2021 05 25
IMBIR I RYŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOKI WOKI

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 03.01.06, 11.03.05, 08.07.03, 26.01.01, 26.01.15
(510), (511) 43 Dekorowanie żywności, Informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, Kafeterie [bufety], Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Restauracje samoobsługowe, Rzeźbienie
w jedzeniu, Usługi barowe, Usługi osobistych kucharzy, Usługi restauracji specjalizujących się w makaronach udon i soba,
Usługi restauracyjne, Usługi restauracji washoku, Wynajem
budynków przenośnych, Wypożyczanie urządzeń do gotowania, Bary szybkiej obsługi [snack-bary].
(210)
(731)
(540)
(540)

529431
(220) 2021 05 25
BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
BAKALLAND BA!lans

Nr ZT27/2021

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.24
(510), (511) 30 Artykuły spożywcze ze zbóż, Babeczki, Batoniki, Batoniki cukiernicze, Batoniki energetyczne na bazie zbóż,
Batoniki muesli, Batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, Batoniki na bazie pszenicy, Batoniki owsiane,
Batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, Batony
czekoladowe, Batony sezamowe, Batony spożywcze na bazie
zbóż, Batony zbożowe, Batony zbożowe i energetyczne, Biszkopty, Błyskawiczna owsianka, Brownie jako ciastka czekoladowe, Chałwa, Chipsy kukurydziane, Chipsy zbożowe, Chrupki
kukurydziane, Chrupki zbożowe, Ciasta, Ciasteczka, Ciastka,
Ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, Ciasto do pieczenia
ciastek, Cukierki czekoladowe, Czekolada, Czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba, Czekolada na polewy lub posypki,
Czekolada pitna, Czekolada w proszku, Czekoladki, Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Gotowe przekąski
na bazie zbóż, Jadalne wafle, Kakaowe napoje, Kremy czekoladowe, Krówki czekoladowe, Kukurydza przetworzona, Mieszanki czekolady na gorąco, Mieszanki spożywcze składające
się z płatków zbożowych i suszonych owoców, Musy, Musy
czekoladowe, Napoje czekoladowe, Napoje zawierające czekoladę, Orzechowe wyroby cukiernicze, Orzechy w czekoladzie, Owoce w polewie czekoladowej, Owsianka, Owsianka
błyskawiczna, Pasty czekoladowe, Płatki jęczmienne, Płatki
kukurydziane, Płatki owsiane, Płatki pszenne, Płatki śniadaniowe, Płatki śniadaniowe zawierające owoce, Płatki zbożowe, Popcorn smakowy, Pralinki, Praliny z waflem, Prażona kukurydza
w polewie, Preparaty do sporządzania napojów czekoladowych, Preparaty zbożowe, Produkty na bazie czekolady, Produkty spożywcze w postaci batonów, Produkty żywnościowe
na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, Przekąski
składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Przekąski
składające się z produktów zbożowych, Słodycze bez cukru,
Słodycze czekoladowe, Słodycze owocowe, Słodycze zawierające owoce, Toffi, Wafelki, Wafelki w polewie czekoladowej,
Wafle czekoladowe, Wafle ryżowe, Wyroby ciastkarskie z owocami, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, Wyroby cukiernicze na bazie migdałów,
Wyroby cukiernicze o niskiej zawartości węglowodanów, Wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, Wyroby cukiernicze
płynne, Wyroby cukiernicze z czekolady, Wyroby cukiernicze
z sezamu, Wyroby piekarnicze, Wyroby piekarnicze bezglutenowe, Wyroby piekarnicze zawierające owoce, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Zbożowe artykuły śniadaniowe,
Żywności wytworzona z opiekanych ziaren zbożowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

529434
(220) 2021 05 25
BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
CHOCO Delecta OWOCOWY KUBEK SMAK
ŚLIWKOWY Z PIEGAMI CZEKOLADOWYMI

Nr ZT27/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531)

05.07.14, 11.03.02, 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24,
08.01.19
(510), (511) 29 Desery owocowe, Galaretki, Gotowane owoce,
Kompozycje owoców przetworzonych, Koncentraty na bazie
owoców przeznaczone do gotowania, Miąższ owoców, Owoce aromatyzowane, Owoce konserwowane, Owoce przetworzone, Produkty z suszonych owoców, Proszki owocowe, Przeciery owocowe, Przekąski na bazie owoców, Przekąski z owoców, 30 Aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, Desery
czekoladowe, Ekstrakty czekoladowe do przygotowywania
napojów, Esencje do użytku w przygotowaniu żywności inne
niż olejki eteryczne, Esencje do żywności z wyjątkiem esencji
eterycznych i olejów eterycznych, Esencje spożywcze inne niż
olejki eteryczne, Gotowe desery, Musy, Musy deserowe, Napoje sporządzone z czekolady, Napoje w proszku zawierające
kakao, Napoje zawierające czekoladę, Preparaty do sporządzania napojów o smaku czekoladowym, Preparaty w proszku
zawierające kakao do sporządzania napojów, 32 Bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów,
Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Esencje do produkcji napojów, Esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych
nie w postaci olejków eterycznych, Koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, Napoje bezalkoholowe,
Napoje na bazie owoców lub warzyw, Koncentraty do sporządzania napojów owocowych, Preparaty rozpuszczalne
do sporządzania napojów, Proszki do sporządzania napojów,
Wyciągi do sporządzania napojów.
529435
(220) 2021 05 25
PEAKSIDE CAPITAL ADVISORS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOGISTICSPOINT
(210)
(731)

(531) 26.15.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Analizy rynkowe, analizy kosztów, agencje
importowo-eksportowe, aukcje i przetargi publiczne, badania marketingowe, badania rynku, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, doradztwo handlowe,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, radiowej,
telewizyjnej i prasy, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 36 Administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, informacje bankowe, doradztwo
w sprawach finansowych, dzierżawa nieruchomości, wycena
finansowa nieruchomości, doradztwo finansowe, inwestycje
kapitałowe, oszacowanie i wycena majątku nieruchomego,
pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, tworzenie funduszów
inwestycyjnych, 37 Budowa i naprawa magazynów, budownictwo przemysłowe, 39 Logistyka transportu, magazynowanie, pakowanie towarów, przewożenie ładunków, składowanie
towarów, wynajmowanie magazynów, 42 Badania w zakresie
ochrony środowiska naturalnego, projektowanie budynków,
doradztwo architektoniczne, opracowanie projektów technicznych, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii,
projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz,
usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej, wzornictwo przemysłowe.

(210)
(731)
(540)
(540)
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529436
(220) 2021 05 25
BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Delecta KUBEK

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 05.07.08, 11.03.05
(510), (511) 29 Desery owocowe, Desery owocowe w formie kisielu, Galaretki, Gotowane owoce, Koktajle mleczne,
Kompozycje owoców przetworzonych, Koncentraty kisielu,
Koncentraty na bazie owoców przeznaczone do gotowania,
Miąższ owoców, Owoce aromatyzowane, Owoce konserwowane, Owoce przetworzone, Produkty z suszonych owoców,
Proszki owocowe, Przeciery owocowe, Przekąski na bazie
owoców, Przekąski na bazie owoców w formie kisielu, Przekąski z owoców, 30 Aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, Dania gotowe suche lub w płynie w formie kisielu,
Esencje do użytku w przygotowaniu żywności inne niż olejki
eteryczne, Esencje do żywności z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów eterycznych, Esencje spożywcze inne niż olejki
eteryczne, Gotowe desery, Gotowe desery w formie kisielu,
Musy, Musy deserowe, 32 Bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, Bezalkoholowe
wyciągi z owoców, Esencje do produkcji napojów, Esencje
do wytwarzania napojów bezalkoholowych nie w postaci
olejków eterycznych, Koncentraty do sporządzania napojów
bezalkoholowych, Napoje bezalkoholowe, Napoje na bazie
owoców lub warzyw, Koncentraty do sporządzania napojów
owocowych, Preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów, Proszki do sporządzania napojów, Wyciągi do sporządzania napojów.
(210)
(731)
(540)
(540)

529437
(220) 2021 05 25
BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
FIT Delecta KUBEK
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(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 11.03.03, 05.07.01,
05.07.09, 05.07.13, 05.07.21
(510), (511) 29 Desery owocowe, Desery owocowe w formie kisielu, Galaretki, Gotowane owoce, Kompozycje owoców przetworzonych, Koncentraty kisielu. Koncentraty
na bazie owoców przeznaczone do gotowania, Miąższ
owoców, Owoce aromatyzowane, Owoce konserwowane, Owoce przetworzone, Produkty z suszonych owoców,
Proszki owocowe, Przeciery owocowe, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie owoców w formie kisielu,
Przekąski z owoców, 30 Aromaty spożywcze inne niż olejki
eteryczne, Dania gotowe suche lub w płynie w formie kisielu, Esencje do użytku w przygotowaniu żywności inne niż
olejki eteryczne, Esencje do żywności z wyjątkiem esencji
eterycznych i olejów eterycznych, Esencje spożywcze inne
niż olejki eteryczne, Gotowe desery, Gotowe desery w formie kisielu, Musy, Musy deserowe, 32 Bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Esencje do produkcji napojów, Esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych
nie w postaci olejków eterycznych, Koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, Napoje bezalkoholowe,
Napoje na bazie owoców lub warzyw, Koncentraty do sporządzania napojów owocowych, Preparaty rozpuszczalne
do sporządzania napojów, Proszki do sporządzania napojów, Wyciągi do sporządzania napojów.

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

529439
(220) 2021 05 25
PEAKSIDE CAPITAL ADVISORS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CITYPOINT

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.15.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Analizy rynkowe, analizy kosztów, agencje importowo-eksportowe, aukcje i przetargi publiczne,
badania marketingowe, badania rynku, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
doradztwo handlowe, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, radiowej, telewizyjnej i prasy, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 36 Administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości,
informacje bankowe, doradztwo w sprawach finansowych,
dzierżawa nieruchomości, wycena finansowa nieruchomości, doradztwo finansowe, inwestycje kapitałowe, oszacowanie i wycena majątku nieruchomego, pośrednictwo
w sprawach majątku nieruchomego, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, tworzenie funduszów inwestycyjnych, 37 Budowa i naprawa magazynów, budownictwo
przemysłowe, 39 Logistyka transportu, magazynowanie,
pakowanie towarów, przewożenie ładunków, składowanie
towarów, wynajmowanie magazynów, 42 Badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, projektowanie budynków, doradztwo architektoniczne, opracowanie projektów
technicznych, doradztwo w zakresie planowania zużycia
energii, projektowanie budynków, projektowanie dekoracji
wnętrz, usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej, wzornictwo przemysłowe.

Nr ZT27/2021

529442
(220) 2021 05 25
BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Delecta DUŻY KISIEL SMAK

(531) 05.07.08, 11.03.02, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 29 Desery owocowe, Desery owocowe w formie
kisielu, Koncentraty kisielu, Koncentraty na bazie owoców
przeznaczone do gotowania, Produkty z suszonych owoców, Proszki owocowe, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie owoców w formie kisielu, Przekąski z owoców,
30 Dania gotowe suche lub w płynie w formie kisielu, Gotowe desery, Gotowe desery w formie kisielu.
529486
(220) 2021 05 26
EURO WORLD TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IDEALS

(531) 26.01.03, 26.01.12, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Sprzedaż odzieży, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne na stronie internetowej sklepu.
529488
(220) 2021 05 26
EURO WORLD TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IDEALZ
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne na stronie internetowej sklepu, Sprzedaż odzieży.
(210)
(731)

529490
(220) 2021 05 26
UNILEVER IP HOLDINGS B.V. Rotterdam, NL

Nr ZT27/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) (znak słowny)
(540) ZAPP
(510), (511) 30 Mąka i produkty zbożowe, Przekąski na bazie
zbóż, Herbatniki - ciasteczka, Popcorn, Ciastka, Wyroby piekarnicze, Pączki, Brownie - ciastka czekoladowe, Ciasta, Tarty, Preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, Wyroby
cukiernicze, Czekoladki wykonane z cukru, Batoniki, Karmel,
Krówki - cukierki, Lody, Lody wegańskie, Lody wodne, Mrożone wyroby cukiernicze, Mrożone jogurty, Sorbety, Desery
lodowe, Desery gotowe, Polewy w postaci syropu, Sosy.
(210)
(731)
(540)
(540)

529492
(220) 2021 05 28
JĘDRZEJCZAK PIOTR ROKUS, Inowrocław
(znak słowno-graficzny)
Nekko WITH LOVE

(531) 27.05.01
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt, Ściółka dla zwierząt.
529504
(220) 2021 05 28
SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TORRO
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Adjuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki
wspomagające do użytku w rolnictwie, Nawozy, Nawozy dla
rolnictwa, 5 Pestycydy, Pestycydy do celów ogrodniczych,
Pestycydy rolnicze.
529507
(220) 2021 05 27
SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Karta SmaczneGO!
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Kodowane karty podarunkowe, Kodowane
karty lojalnościowe, Magnetycznie kodowane karty podarunkowe, Karty kodowane, Kodowane karty plastikowe,
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Kodowane karty magnetyczne, Karty płatnicze kodowane
magnetycznie, Karty kodowane do użytku w transakcjach
w punktach sprzedaży, Urządzenia do weryfikacji danych
na magnetycznie kodowanych kartach, Mobilne aplikacje,
35 Promowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczone poprzez dystrybucję oraz administrowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych, Marketing towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję kuponów, Organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, Zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Administrowanie
programami członkowskimi, Promowanie towarów i usług
osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, 36 Obsługa kart do transakcji płatniczych, Usługi
finansowe świadczone przy użyciu kart, Przetwarzanie płatności elektronicznych dokonywanych przy użyciu przedpłaconych kart, Wydawanie kart do płatności elektronicznych
w związku z programami bonusowymi i programami nagród, Emisja bonów wartościowych jako nagroda za lojalność klienta, Emisja bonów wartościowych w postaci bonów
upominkowych, Emisja bonów wartościowych w ramach
programu członkowskiego dla klientów, Emisja talonów, kuponów i bonów wartościowych, Emisja kart przedpłaconych,
Wydawanie bonów wartościowych w związku z programami lojalnościowymi, Wydawanie bonów używanych jako
pieniądze, Wydawanie kuponów rabatowych, Wydawanie
płatniczych kart upominkowych, Rejestrowanie transakcji
w zakresie finansów przeprowadzanych między stronami.
529508
(220) 2021 05 27
SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Karta SmaczneGO!

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.01, 24.17.04
(510), (511) 9 Kodowane karty podarunkowe, Kodowane
karty lojalnościowe, Magnetycznie kodowane karty podarunkowe, Karty kodowane, Kodowane karty plastikowe,
Kodowane karty magnetyczne, Karty płatnicze kodowane
magnetycznie, Karty kodowane do użytku w transakcjach
w punktach sprzedaży, Urządzenia do weryfikacji danych
na magnetycznie kodowanych kartach, Mobilne aplikacje,
35 Promowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczone poprzez dystrybucję oraz administrowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych, Marketing towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję kuponów, Organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, Zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Administrowanie
programami członkowskimi, Promowanie towarów i usług
osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, 36 Obsługa kart do transakcji płatniczych, Usługi
finansowe świadczone przy użyciu kart, Przetwarzanie płatności elektronicznych dokonywanych przy użyciu przedpłaconych kart, Wydawanie kart do płatności elektronicznych
w związku z programami bonusowymi i programami nagród, Emisja bonów wartościowych jako nagroda za lojalność klienta, Emisja bonów wartościowych w postaci bonów
upominkowych, Emisja bonów wartościowych w ramach
programu członkowskiego dla klientów, Emisja talonów, ku-
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ponów i bonów wartościowych, Emisja kart przedpłaconych,
Wydawanie bonów wartościowych w związku z programami lojalnościowymi, Wydawanie bonów używanych jako
pieniądze, Wydawanie kuponów rabatowych, Wydawanie
płatniczych kart upominkowych, Rejestrowanie transakcji
w zakresie finansów przeprowadzanych między stronami.
529512
(220) 2021 05 28
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ŻABKA EKOMAT
(510), (511) 7 Maszyny do recyklingu, Maszyny do recyklingu
polegającego na zbiórce butelek, puszek i nakrętek, Maszyny
do recyklingu polegającego na zbiórce surowców wtórnych
z modułem interaktywnym wyposażonym w ekran umożliwiający wyświetlanie treści edukacyjnych, Maszyny do selektywnej zbiórki opakowań, Maszyny do selektywnej zbiórki
opakowań z tworzyw sztucznych lub aluminium, 40 Usługi
recyklingowe, Recykling butelek na napoje, Recykling puszek, Udzielanie informacji związanych z recyklingiem odpadów, Usługi recyklingowe polegające na zbiórce opakowań
z tworzyw sztucznych lub aluminium.
(210)
(731)

529513
(220) 2021 05 27
POLSKA GRUPA LOTNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polska Akademia Lotnicza Grupa PGL
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.05.04, 26.13.25, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi handlu detalicznego związane z napojami
alkoholowymi, Usługi marketingowe, reklama i marketing,
Usługi agencji reklamowych, Usługi w zakresie administracji biurowej [dla osób trzecich], usługi w zakresie targów
i wystaw handlowych, 39 Transport, Organizowanie podróży samolotowych, Wynajem i wypożyczanie samolotów,
organizowanie samolotowego transportu pasażerskiego,
Usługi związane z liniami lotniczymi, doradztwo w zakresie
transportu lotniczego, 41 Szkolenia, szkolenia dla pilotów
i obsługi kabiny pasażerskiej, doradztwo w zakresie szkolenia
i doskonalenia zawodowego, Instruktaże, Instruktaż lotniczy,
kursy instruktażowe, Instruktaż w zakresie latania, Organizowanie kursów instruktażowych, Prowadzenie kursów instruktażowych, Wypożyczanie materiałów instruktażowych, Publikowanie książek instruktażowych, Publikowanie literatury
instruktażowej, Wypożyczanie symulatorów szkoleniowych,
Wypożyczanie materiałów szkoleniowych, Zapewnianie kursów Szkoleniowych, Organizowanie kursów szkoleniowych,
Organizowanie programów szkoleniowych, Organizowanie komputerowych kursów szkoleniowych, Zapewnianie
szkoleniowych kursów medycznych, Zapewnianie kursów
szkoleniowych online, Pokazy [do celów szkoleniowych],
Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych,
Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych,
Zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie sportu, Organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, Prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych
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i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, Udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi przygotowujących do wykonywania określonych zawodów, Prowadzenie sesji szkoleniowych on-line związanych ze sprawnością
fizyczną, Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy
symulatorów, Prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, Organizowanie i prowadzenie widowisk lotniczych, Rozrywka w formie pokazów
lotniczych, Zawodowe szkolenia związane z lotniskami, Organizowanie pokazów lotniczych, Instruktaż w zakresie latania samolotem, Usługi szkoleniowe dotyczące latania, Szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, Prowadzenie ośrodków
sprawności fizycznej, Usługi ośrodków sprawności fizycznej,
Prowadzenie zajęć poprawiających kondycję fizyczną, Kursy
szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, Usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej, Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Fitness kluby, Prowadzenie zajęć fitness, Sport i fitness Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, Organizowanie i prowadzenie
targów edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie kongresów
i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, Edukacja,
Edukacja zawodowa, Usługi egzaminowania (edukacyjne),
42 Konsultacje techniczne w dziedzinie techniki lotniczej
i astronautycznej, Usługi naukowo-technologiczne, Badania naukowe i przemysłowe, Usługi badawczo-rozwojowe,
Prace badawczo-rozwojowe nad produktami, Badania i rozwój w zakresie nauki, 43 Usługi barów i restauracji, Usługi
restauracji sprzedających posiłki na wynos, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), Usługi zaopatrzenia w żywność,
Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia.
529516
(220) 2021 05 27
SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Karta SmaczneGO!
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.01, 24.17.04
(510), (511) 9 Kodowane karty podarunkowe, Kodowane
karty lojalnościowe, Magnetycznie kodowane karty podarunkowe, Karty kodowane, Kodowane karty plastikowe,
Kodowane karty magnetyczne, Karty płatnicze kodowane
magnetycznie, Karty kodowane do użytku w transakcjach
w punktach sprzedaży, Urządzenia do weryfikacji danych
na magnetycznie kodowanych kartach, Mobilne aplikacje,
35 Promowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczone poprzez dystrybucję oraz administrowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych, Marketing towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję kuponów, Organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, Zarządzanie programami lojalnościo-
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wymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Administrowanie
programami członkowskimi, Promowanie towarów i usług
osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, 36 Obsługa kart do transakcji płatniczych, Usługi
finansowe świadczone przy użyciu kart, Przetwarzanie płatności elektronicznych dokonywanych przy użyciu przedpłaconych kart, Wydawanie kart do płatności elektronicznych
w związku z programami bonusowymi i programami nagród, Emisja bonów wartościowych jako nagroda za lojalność klienta, Emisja bonów wartościowych w postaci bonów
upominkowych, Emisja bonów wartościowych w ramach
programu członkowskiego dla klientów, Emisja talonów, kuponów i bonów wartościowych, Emisja kart przedpłaconych,
Wydawanie bonów wartościowych w związku z programami lojalnościowymi, Wydawanie bonów używanych jako
pieniądze, Wydawanie kuponów rabatowych, Wydawanie
płatniczych kart upominkowych, Rejestrowanie transakcji
w zakresie finansów przeprowadzanych między stronami.
529517
(220) 2021 05 27
CUPSELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAZGRAM.PL
(210)
(731)
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handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu
elektronicznego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu
do domowego sprzętu elektronicznego, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa
domowego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi handlu hurtowego
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej związane z telefonami komórkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, Usługi sprzedaży
hurtowej dotyczące smartwatchów, Usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, Usługi handlu hurtowego
w związku ze smartfonami.
(210)
(731)
(540)
(540)

529536
(220) 2021 05 28
PRYMAS KAMIL REDUM, Czarnca
(znak słowno-graficzny)
sklep online RajOgrodnika.pl

(531) 29.01.15, 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 25 Odzież, Koszulki z krótkim rękawem, Bandany
na szyję, Bokserki, Body [bielizna], Czapki [nakrycia głowy],
Fartuchy [odzież], Legginsy, Sandały, Spódnice, 42 Tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Usługi graficzne, Wynajmowanie serwerów WWW, Wzornictwo
przemysłowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

529521
(220) 2021 05 28
PUCHAŁA PIOTR, Wapiennik
(znak słowno-graficzny)
FUTILLO

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 24.17.01, 24.17.02, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze słuchawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze słuchawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z cyfrowymi
kamerami wideo, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z cyfrowymi kamerami wideo, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z głośnikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z głośnikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z projektorami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z projektorami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z częściami i akcesoriami do pojazdów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z częściami i akcesoriami do pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami elektrycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami elektrycznymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z zegarkami elektrycznymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zegarkami elektrycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zegarkami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zegarkami, Usługi

(531)

02.01.01, 02.01.15, 02.01.23, 02.01.30, 26.11.03, 26.11.11,
27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 1 Podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
35 Usługi handlu detalicznego związane z produktami
ogrodniczymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi.
529545
(220) 2021 05 29
CONTINENTAL TECHNOLOGY SOLUTIONS INC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SELAVI
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
Usługi barowe, Usługi restauracyjne, Bary szybkiej obsługi
[snack-bary], Restauracje samoobsługowe, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(210)
(731)

(210) 529562
(220) 2021 05 31
(731) HAŃDEREK MIECZYSŁAW, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowny)
(540) TG TAXI OKEY
(510), (511) 39 Usługi taksówek, Usługi taksówkarskie, Transport podróżnych taksówką, Transport pasażerski, Usługi
transportowe, Organizowanie transportu taksówkowego.
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529598
(220) 2021 05 31
PRO-JEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mrągowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOTEL MAZURIA COUNTRY & SPA
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.12, 01.01.01, 01.01.04, 01.01.10, 26.11.02,
26.11.09
(510), (511) 43 Usługi hotelowe, Usługi restauracyjne, 44 Masaże, Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja,
Usługi spa, Usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone
przez uzdrowisko [spa], Usługi kosmetyczne w zakresie pielęgnacji ciała świadczone przez uzdrowiska typu SPA.
529627
(220) 2021 05 27
VAN DORSEN ARTISTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VAN DORSEN VODKA
(510), (511) 33 Wódka.

(210)
(731)

529634
(220) 2021 05 31
NATURALCROP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JędrnyOwoc.pl
(210)
(731)
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nych stosowanych w rolnictwie, Usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów stosowanych w rolnictwie,
Usługi laboratoryjne dla badań rolniczych, 44 Doradztwo
rolnicze, Usługi rolnicze, Usługi rolnicze, ogrodnicze i leśne,
Uprawa roślin, Doradztwo specjalistyczne w zakresie rolnictwa, Doradztwo w zakresie ogrodnictwa, Doradztwo w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Doradztwo w zakresie rolnictwa, Konsultacje w zakresie rolnictwa, Rozpylanie środków ochrony roślin do celów rolniczych, Rozpylanie
rolniczych środków chemicznych, Rozsiewanie nawozów,
Udzielanie informacji na temat usług rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, Udzielanie informacji online na temat
usług związanych z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, Udzielanie informacji związanych ze stosowaniem
nawozów, Udzielanie informacji związanych z rozsiewaniem
nawozów, Usługi doradcze dotyczące rolnictwa, Usługi
doradcze i konsultacyjne związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, Usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie stosowania nawozów rolniczych i ogrodniczych,
Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Usługi doradcze w zakresie upraw rolniczych, Usługi doradcze w zakresie rolnictwa, Usługi informacyjne dotyczące używania
nawozu naturalnego w ogrodnictwie, Usługi informacyjne
dotyczące używania nawozu naturalnego w rolnictwie,
Usługi informacyjne dotyczące używania nawozów w leśnictwie, Usługi informacyjne dotyczące używania nawozu
naturalnego w leśnictwie, Usługi informacyjne dotyczące
używania substancji chemicznych w rolnictwie, Usługi informacyjne dotyczące używania nawozów w ogrodnictwie,
Usługi informacyjne dotyczące używania nawozów w rolnictwie, Usługi informacyjne dotyczące używania substancji
chemicznych w leśnictwie, Usługi informacyjne dotyczące
używania substancji chemicznych w ogrodnictwie.
529652
(220) 2021 05 31
CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zabrze
(540) (znak słowny)
(540) Detrans ASg
(510), (511) 7 Sprzęgła jako części maszyn, Sprzęgła inne
niż do pojazdów lądowych, Sprzęgła do maszyn przemysłowych, Sprzęgła maszynowe, Sprzęgła sztywne do maszyn, Sprzęgła wkładkowe do maszyn, Sprzęgła kabłąkowe
do maszyn, Sprzęgła przeponowe do maszyn, Sprzęgła podatne do maszyn, Sprzęgła kołnierzowe do maszyn, Sprzęgła
zębate do maszyn, Sprzęgła zębate przybębnowe, Sprzęgła
i przekładnie do maszyn, inne niż do pojazdów lądowych,
Elementy sprzęgła i przekładni maszynowych, inne niż
do pojazdów lądowych oraz części do nich, Sprzęgła z bębnem hamulcowym do maszyn, Sprzęgła bez bębna hamulcowego do maszyn.
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.12, 24.17.01, 24.17.02, 05.07.13, 17.05.19,
17.05.25, 26.01.01, 26.01.15
(510), (511) 35 Usługi konsultacji biznesowych w branży rolniczej, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach
handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie
wystaw w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw handlowych, Badania i analizy rynkowe, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Usługi marketingowe, Publikowanie
materiałów i tekstów reklamowych, 41 Organizowanie konferencji edukacyjnych, Organizacja seminariów, Organizacja
sympozjów dotyczących edukacji, Organizacja sympozjów
dotyczących szkoleń, Organizacja szkoleń, Organizacja
warsztatów i seminariów, Organizacja webinariów, 42 Usługi
naukowe i technologiczne, Pobieranie próbek gleby do analizy, Usługi analizy gleby, Usługi laboratoryjne w zakresie
analiz gleby, Usługi w zakresie testowania gleby, Usługi badawcze w zakresie rolnictwa, Usługi badawcze w rolnictwie,
Usługi badawczo-rozwojowe związane z nawozami, Usługi
informacyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów natural-

529654
(220) 2021 05 31
CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zabrze
(540) (znak słowny)
(540) Detrans DCu
(510), (511) 7 Chwytaki [maszyny], Chwytaki [części do maszyn], Chwytaki wieloskorupowe, Chwytaki do przeładunku
materiałów sypkich, Chwytaki do przeładunków masowych,
Chwytaki linowe, Chwytaki silnikowe.
(210)
(731)

Nr ZT27/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

529656
(220) 2021 05 31
CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zabrze
(540) (znak słowny)
(540) Detrans ASz
(510), (511) 7 Sprzęgła jako części maszyn, Sprzęgła inne
niż do pojazdów lądowych, Sprzęgła do maszyn przemysłowych, Sprzęgła maszynowe, Sprzęgła sztywne do maszyn, Sprzęgła wkładkowe do maszyn, Sprzęgła kabłąkowe
do maszyn, Sprzęgła przeponowe do maszyn, Sprzęgła podatne do maszyn, Sprzęgła kołnierzowe do maszyn, Sprzęgła
zębate do maszyn, Sprzęgła zębate przybębnowe, Sprzęgła
i przekładnie do maszyn, inne niż do pojazdów lądowych,
Elementy sprzęgła i przekładni maszynowych, inne niż
do pojazdów lądowych oraz części do nich, Sprzęgła z bębnem hamulcowym do maszyn, Sprzęgła bez bębna hamulcowego do maszyn.
(210)
(731)

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

529662
(220) 2021 06 01
ŚWIGOŃSKA RENATA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
TP

(531) 26.01.03, 26.01.18, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Nauczanie i szkolenia, Świadczenie usług
w zakresie tłumaczeń, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Zapewnianie
szkoleń online, Zapewnianie kursów szkoleniowych online,
Usługi nauki na odległość świadczone online, Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych
lub za pośrednictwem Internetu, Organizacja webinariów.
529663
(220) 2021 06 01
EXON COMPUTER SYSTEMS ANDRZEJ JASSOWICZ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) exon COMPUTER SYSTEMS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02
(510), (511) 9 Komputery, Netbooki [komputery], Obudowy
komputerów, Sprzęt komputerowy, Systemy komputerowe,
Oprogramowanie komputerowe, Monitory komputerowe,
Moduły komputerowe, Kable do komputerów, Okablowanie
do komputerów, Części do komputerów, Interaktywne systemy komputerowe, Monitory [sprzęt komputerowy], Komputerowe programy operacyjne, Kamery bezpieczeństwa, Kamery
termowizyjne, Kamery wideo, Kamery internetowe, Monitory
dla Digital Signage, Cyfrowe nośniki reklamy zewnętrznej [Di-

57

gital signage], Panele wyświetlające do digital signage, Nośniki
do danych, Systemy przetwarzania danych, Urządzenia elektroniczne do monitoringu, Aparatura do monitoringu obiektów śledzonych [elektroniczna], Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Interaktywne tablice elektroniczne, Urządzenia do kontroli bezpieczeństwa, Monitorujące urządzenia
bezpieczeństwa [elektryczne], Oprogramowanie do zapewnienia bezpieczeństwa poczty elektronicznej, Bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu systemów bezpieczeństwa, Urządzenia
do ochrony danych [kopie zapasowe], Słuchawki do komunikacji zdalnej, Oprogramowanie komputerowe do zdalnego
sterowania urządzeniami zabezpieczającymi, Sprzęt komputerowy do zdalnego dostępu i przesyłania danych, Urządzenia
do zdalnego sterowania do mobilnych urządzeń elektronicznych, Oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania zestawami telefonicznymi i radiotelefonicznymi, Oprogramowanie komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, Programy komputerowe
do zdalnego łączenia się z komputerami lub sieciami komputerowymi, Bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub
systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych,
Urządzenia dla punktów sprzedaży, Terminale elektroniczne
do punktów sprzedaży, Systemy do punktów sprzedaży [POS],
Karty kodowane do użytku w transakcjach w punktach sprzedaży, Oprogramowanie do pobrania w postaci aplikacji mobilnych do dostaw i zamówień z restauracji typu dark kitchen,
Terminale klawiaturowe, Terminale interaktywne, Terminale
kodów kreskowych, Elektroniczne terminale płatnicze, Terminale komunikacji bezprzewodowej, Terminale do kart kredytowych, Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, Oprogramowanie komputerowe do kontroli terminali samoobsługowych, Oprogramowanie interaktywne, Interaktywne odbiorniki [terminale] telewizyjne, Tablice interaktywne do komputerów, Interaktywne urządzenia do transferu danych, Interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, Systemy operacyjne, Elektroniczne systemy
kontrolne, Systemy do wideokonferencji, Systemy obrazujące
wideo, Systemy nadzoru wideo, Elektryczne systemy kontroli
dostępu, Automatyczne systemy sterowania dostępem, Systemy elektronicznych terminali płatniczych [EPOS], Elektroniczne systemy dystrybucji sygnałów audio/wideo, Nadajniki bezprzewodowe, Słuchawki bezprzewodowe, Odbiorniki bezprzewodowe, Routery bezprzewodowe, Bezprzewodowe peryferia komputerowe, Nadajniki i odbiorniki bezprzewodowe,
Urządzenia do łączności bezprzewodowej, Systemy dwukierunkowej łączności bezprzewodowej, Urządzenia monitorujące, elektryczne, Monitorujące urządzenia kontrolne [elektryczne], Sieciowe kamery monitorujące do nadzoru, Czujniki, detektory i instrumenty monitorujące, Oprogramowanie
do ochrony prywatności, Urządzenia do monitoringu wizualnego, Kamery wideo przystosowane do celów monitoringowych, Elektroniczne urządzenia do monitoringu obiektów
śledzonych, Oprogramowanie do komputerowych zapór sieciowych, Oprogramowanie do uwierzytelniania, Pobieralne
oprogramowanie do uzyskiwania zdalnego dostępu do komputera i sterowania nim, Oprogramowanie do obsługi sieci
VPN [Wirtualna Sieć Prywatna], Sprzęt do Wirtualnych Sieci
Prywatnych [VPN], Interfejsy dostępu do zarządzanych prywatnych sieci lokalnych, Punkty dostępu do sieci lokalnych
[LAN] używane do łączenia użytkowników sieci komputerowych, Oprogramowanie komputerowe do autoryzacji dostępu do baz danych, Czytniki optyczne, Czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], Oprogramowanie systemów CMS [system
zarządzania treścią], Stoły optyczne, Terminale POS, Oprogramowanie pośredniczące, Urządzenia do przetwarzania płat-
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ności elektronicznych, Sprzęt komputerowy do przetwarzania
płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, Panele dotykowe, Monitory dotykowe, Elektroniczne ekrany dotykowe, Dotykowe urządzenia
komunikacyjne, Interaktywne ekrany graficzne, Interaktywna
aparatura wideo, Elektroniczne tablice wyświetlające, Systemy
identyfikacji biometrycznej, Oprogramowanie komputerowe
systemów biometrycznych do identyfikacji i potwierdzania
tożsamości osób, Analizatory obrazów, Urządzenia do analizy
obrazów, Punkty dostępu do sieci lokalnych [LAN], Urządzenia
detekcyjne, Urządzenia wideokomunikacyjne, Urządzenia liczące, Urządzenia sztucznej inteligencji, Urządzenia wyświetlające do reklamy [mechaniczne lub świecące], Urządzenia
rozpoznające mowę, Urządzenia rozpoznające twarz, Urządzenia sterowane głosem, Urządzenia z wyświetlaczami plazmowymi, Elektryczne urządzenia sterujące procesami, Programowalne cyfrowe urządzenia odczytujące, Elektryczne urządzenia do kontroli dostępu, Bezprzewodowe urządzenia do sieci
lokalnych, Urządzenia do ochrony i nadzoru, Urządzenia
i przyrządy kodujące i dekodujące, Samodzielne urządzenia
wielofunkcyjne spełniające funkcje kopiarki i faksu, Urządzenia
do transmisji strumieniowej treści medialnych w lokalnych sieciach bezprzewodowych, Urządzenia do komunikacji bezprzewodowej służące do przesyłania głosu, danych lub obrazu, Urządzenia telewizji przemysłowej, Terminale do wyświetlania informacji, 37 Konserwacja komputerów, Instalowanie
komputerów, Naprawa komputerów, Usługi instalacji komputerów, Instalacja sieci komputerowych, Naprawa sprzętu komputerowego, Instalowanie sprzętu komputerowego, Instalowanie, konserwowanie i naprawianie komputerów oraz komputerowego sprzętu peryferyjnego, Serwis urządzeń elektronicznych, Serwis elektrycznych urządzeń konsumenckich, Instalowanie komórkowych systemów przywoławczych, Konserwacja i naprawa sieci komputerowych, Usługi diagnostyczno-konserwacyjne w zakresie komputerów, Aktualizacja komputerowego sprzętu sieciowego i telekomunikacyjnego, Konserwacja urządzeń do przetwarzania danych, Naprawa i konserwacja urządzeń multimedialnych, 41 Szkolenia komputerowe, Szkolenie dotyczące komputerów, Usługi edukacyjne dotyczące komputerów, Usługi szkoleniowe dotyczące instalacji
komputerów, Szkolenia w zakresie konserwacji komputerów,
Szkolenia w zakresie programowania komputerów, Usługi
szkoleniowe związane z komputerami, Usługi edukacyjne dotyczące oprogramowania komputerowego, Usługi edukacyjne dotyczące technologii informacyjnej, Zapewnianie kursów
szkoleniowych w zakresie zarządzania technologią informacyjną, Akredytacja [certyfikacja] osiągnięć edukacyjnych,
42 Doradztwo komputerowe, Analizy systemów komputerowych, Programowanie komputerów i konserwacja programów komputerowych, Aktualizowanie oprogramowania
komputerowego, Instalacja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego dla systemów komputerowych, Naprawa [konserwacja, aktualizacja]
oprogramowania komputerowego, Instalacja i utrzymanie
programów komputerowych, Doradztwo w zakresie sprzętu
komputerowego, Doradztwo techniczne dotyczące obsługi
komputerów, Projektowanie i opracowywanie systemów
komputerowych, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania
systemowego, Projektowanie systemów informatycznych,
Usługi IT w celu ochrony danych, Analizowanie zagrożeń dla
bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, Pomoc w zakresie technologii informacyjnej, Konsultacje w dziedzinie technologii informacyjnej, Doradztwo dotyczące bez-
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pieczeństwa komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Monitorowanie systemów komputerowych
do celów bezpieczeństwa, Projektowanie i opracowywanie
systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, Usługi
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów
informatycznych, Udostępnianie programów bezpieczeństwa
komputerowego w zakresie zarządzania ryzykiem, Usługi bezpieczeństwa komputerowego w postaci administrowania certyfikatami cyfrowymi, Usługi programowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa danych elektronicznych, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa
danych, Projektowanie oprogramowania komputerowego
do sterowania terminalami samoobsługowymi, Hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich do celów
prowadzenia interaktywnych dyskusji, Interaktywne usługi hostingowe umożliwiające użytkownikom publikowanie i dzielenie się swoimi treściami i obrazami w trybie online, Projektowanie i opracowywanie komputerowych sieci bezprzewodowych, Usługi testowania systemów alarmowych i monitorujących, Instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego, Zarządzanie usługami w zakresie technologii informacyjnych [ITSM], Integracja oprogramowania
komputerowego, Integracja systemów i sieci komputerowych,
Usługi doradcze i informacyjne związane z integracją systemów komputerowych, Monitoring systemów sieciowych,
Usługi informacyjne w zakresie technologii informacyjnej,
Analizy komputerowe, Zapewnianie infrastruktury centrów
danych, Infrastruktura jako usługa (IaaS), Hosting infrastruktury
sieciowej online na rzecz osób trzecich do celów wymiany treści online, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie architektury i infrastruktury technologii informacyjnej, Badania w zakresie bezpieczeństwa, Testowanie sprzętu podnoszącego
pod kątem bezpieczeństwa, Usługi uwierzytelniania w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym,
Usługi w zakresie sieciowych zapór komputerowych, Usługi
w zakresie zabezpieczania danych [zapory], Usługi w zakresie
uwierzytelniania, Szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, Usługi uwierzytelniania
(kontrola) danych przekazywanych za pomocą telekomunikacji, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu biometrycznej technologii z wykorzystaniem oprogramowania i sprzętu komputerowego do celów
transakcji w zakresie handlu elektronicznego, Świadczenie
usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji online,
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego wirtualnej sieci prywatnej (VPN), Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej,
Programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, Usługi certyfikacji danych przekazywanych
za pomocą telekomunikacji, Usługi w zakresie identyfikacji
użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji
handlu elektronicznego, Testowanie sprzętu informatycznego, Testowanie sprzętu komputerowego, Testowanie oprogramowania komputerowego, Testowanie systemów elektronicznego przetwarzania danych, Zapewnianie ocen ekspertów w zakresie przetwarzania danych, Usługi w zakresie monitorowania systemów bezpieczeństwa komputerowego,
Utrzymanie oprogramowania komputerowego dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego oraz ochraniające kompu-
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ter przed zagrożeniami, Projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, Projektowanie i opracowywanie urządzeń
do przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywanie
urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych.
529664
(220) 2021 06 01
PERFECT COLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PCDISCOVERY
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OVI

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, Preparaty pielęgnacyjne spowalniające
proces starzenia się skóry, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy,
Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, Preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, Kosmetyki do włosów, Środki
do pielęgnacji włosów, Szampony do włosów, 5 Suplementy
diety dla ludzi, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym,
Kremy lecznicze, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia.
(210)
(731)
(540)
(540)

529666
(220) 2021 06 01
CZAPIK MARTA, Śrem
(znak słowno-graficzny)
M LEGALNA MARTA

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi handlu hurtowego w odniesieniu
do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, 41 Usługi szkoleniowe w zakresie użytkowania oprogramowania komputerowego.
529676
(220) 2021 05 28
IHAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IHS INDUSTRY HAZARD ASSESSMENT SERVICE
(210)
(731)

(531) 26.03.01, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy, promocji, informacji handlowej, usługi doradcze i konsultacyjne, dystrybucja
prospektów, 37 Usługi w zakresie dostawy, montażu, nadzoru, budowy i rozbudowy, wymiany, konserwacji instalacji
odpylających, przeciwwybuchowych w procesach technologicznych, 42 Usługi w zakresie badań, doradztwa technicznego, ekspertyz, opinii, projektowania instalacji odpylających i przeciwwybuchowych.
(210)
(731)

529679
(220) 2021 06 01
OVIKLINIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.16
(510), (511) 41 Szkolenia personelu, 42 Usługi laboratoryjne
w zakresie badań medycznych, 44 Usługi w zakresie badań
lekarskich, Badania medyczne w celach diagnostycznych lub
leczenia, Kliniki medyczne, Usługi klinik medycznych, Konsultacje medyczne, Poradnictwo medyczne, Badania medyczne,
Usługi medyczne, Pomoc medyczna, Prowadzenie placówek
medycznych, Usługi w zakresie analiz medycznych, Usługi
zapładniania metodą in vitro, Doradztwo w zakresie pomocy
medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], Usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, Usługi leczenia w zakresie płodności człowieka.
(210)
(731)
(540)
(540)

529685
(220) 2021 05 28
FUNDACJA SAFE-ANIMAL, Tanowo
(znak słowno-graficzny)
SAFE ANIMAL

(531) 01.05.02, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 44 Baza danych oznakowanych zwierząt, elektroniczna identyfikacja zwierząt.
529692
(220) 2021 06 01
SOLUCH HUBERT INFOPOMIAR USŁUGI
INFORMATYCZNE I GEODEZYJNE, Radom
(540) (znak słowny)
(540) INFOPOMIAR
(510), (511) 9 Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, Urządzenia
mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory.
(210)
(731)

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

529731
(220) 2021 06 01
FUNDACJA CZŁOWIEK SUKCESU, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
REWELACYJNA FIRMA
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(531) 02.07.23, 26.01.03, 26.01.14, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród za szczególne zasługi lub wybitne osiągnięcia w dziedzinie pracy zawodowej lub społecznej, w zakresie
nauki, edukacji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
Organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród
i wyróżnień przedsiębiorcom, przedsiębiorstwom i instytucjom, zwłaszcza z sektora finansowego, bankowego i biznesowego.
529732
(220) 2021 06 01
IFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 03.07.05, 03.07.24, 29.01.15
(510), (511) 35 Rachunkowość, księgowość i audyt, księgowość i prowadzenie ksiąg, rachunkowość, planowanie podatkowe [rachunkowość], skomputeryzowane prowadzenie
rachunkowości, spełnianie funkcji działu kadr dla osób trzecich, sporządzanie sprawozdań finansowych.
(210)
(731)
(540)
(540)
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czenia uzależnień, Leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, Porady w zakresie farmakologii,
Usługi telemedyczne.
(210) 529757
(220) 2021 05 31
(731) NOWACKI JAKUB, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) WitDoktor
(510), (511) 5 Witaminy i preparaty witaminowe, Preparaty
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Preparaty
dietetyczne, Napoje stosowane w lecznictwie, Dietetyczne
napoje przystosowane do celów medycznych, 39 Usługi ratownictwa, Akcje ratunkowe [transport], Ratownictwo osób
[transport], Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, 44 Usługi medyczne, Konsultacje medyczne,
opieka medyczna i zdrowotna, Informacja medyczna, Usługi
doradcze w zakresie zdrowia, Pomoc medyczna, Pomoc medyczna w nagłych wypadkach, Świadczenie usług z zakresu
opieki zdrowotnej w domach, Usługi w zakresie lekarskich
wizyt domowych, Usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, Usługi w zakresie leczenia uzależnień, Leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, Porady w zakresie farmakologii,
Usługi telemedyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

529763
(220) 2021 06 02
SZUMIŁO AGNIESZKA JUSTYNA, Legnica
(znak słowno-graficzny)
SZUMILO ART FORUM GROUP

529756
(220) 2021 05 31
NOWACKI JAKUB, Bydgoszcz
(znak słowno-graficzny)
WitDoktor
(531)

26.01.05, 27.05.01, 27.05.05, 26.11.03, 26.11.08, 27.01.06,
16.01.16
(510), (511) 41 Usługi w zakresie edukacji muzycznej, Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych.
529771
(220) 2021 05 31
SINOPEC CHONGQING SVW CHEMICAL CO. LTD.
Chongqing, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUNDY
(210)
(731)
(531) 19.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 5 Witaminy i preparaty witaminowe, Preparaty
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Preparaty
dietetyczne, Napoje stosowane w lecznictwie, Dietetyczne
napoje przystosowane do celów medycznych, 39 Usługi ratownictwa, Akcje ratunkowe [transport], Ratownictwo osób
[transport], Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, 44 Usługi medyczne, Konsultacje medyczne,
opieka medyczna i zdrowotna, Informacja medyczna, Usługi
doradcze w zakresie zdrowia, Pomoc medyczna, Pomoc medyczna w nagłych wypadkach, Świadczenie usług z zakresu
opieki zdrowotnej w domach, Usługi w zakresie lekarskich
wizyt domowych, Usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, Usługi w zakresie le-
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(531) 27.05.05, 27.05.17, 26.02.05, 26.13.25, 26.04.05, 26.04.06
(510), (511) 1 Alkohol poliwinylowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

529772
(220) 2021 06 02
ŚLIWA MICHAŁ MIKE SPORT, Libertów
(znak słowno-graficzny)
mikesport

(531) 26.11.02, 26.11.08, 26.11.12, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 Obuwie, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Odzież, 35 Reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Usługi
sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Zawieranie
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online,
Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone
na rzecz hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej.
529776
(220) 2021 05 31
LANGNER PAWEŁ WWW.LANGNER-CZESCI.PL,
Radomsko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LSP

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.06, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 7 Alternatory [generatory prądu przemiennego], Awaryjne generatory prądotwórcze, Betoniarki, Bębny
[części maszyn], Brzeszczoty pil [części maszyn], Chłodnice
do silników, Cylindry do maszyn, Cylindry do silników, Części
hamulcowe, inne niż do pojazdów, Czopy [części maszyn],
Czółenka [części maszyn], Diamenty szklarskie [części maszyn], Dławnice [części maszyn], Drążki będące częściami
maszyn, inne niż do automatów do gier, Dźwigniki zębatkowe, Elektrody do urządzeń spawalniczych, Elektryczne
urządzenia do spawania, Elektryczne zgrzewarki do tworzyw
sztucznych [pakowanie], Etykieciarki, Filtry [części maszyn
lub silników], Filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników, Gaźniki, Generatory elektryczności, Giętarki,
Głowice cylindrów do silników, Głowice wiertarskie [części
maszyn], Gwinciarki [do nakrętek], Iskrowniki zapłonowe,
Kable sterownicze do maszyn i silników, Klocki hamulcowe,
inne niż do pojazdów, Kolektory wydechowe do silników,
Koła maszyn, Koła szlifierskie [części maszyn], Korbowody
do maszyn, motorów i silników, Korby [części maszyn], Kosiarki, Krążki [części maszyn], Lutlampy [palniki do lutowania],
Łańcuchy do podnośników [części maszyn], Łańcuchy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Łoża silnika, inne niż
do pojazdów lądowych, Łożyska, Łożyska [części maszyn],
Łożyska do walów transmisyjnych, Łożyska kulkowe, Łożyska
przeciwcierne do maszyn, Łożyska z automatycznym smarowaniem, Maszynowy mechanizm przekładniowy, Maszyny
do budowy dróg, Maszyny do cienkiego obierania i cięcia,
Maszyny do gwintowania, Maszyny na sprężone powietrze,
Maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], Maszyny wirujące, Mechanizmy napędowe, inne niż do pojazdów
lądowych, Mechanizmy sterownicze do maszyn i silników,
Membrany do pomp, Młotki [części maszyn], Młoty dźwi-
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gniowe, Młoty elektryczne, Młoty pneumatyczne, Narzędzia
[części maszyn], Nawijarki mechaniczne do przewodów giętkich, Nitownice [maszyny], Noże [części maszyn], Obudowy
łożysk do maszyn, Pasy do maszyn, Obudowy [części maszyn], Palniki gazowe do lutowania, Palniki gazowe do cięcia,
Pierścienie o kulistej powierzchni roboczej do łożysk, Pasy
do silników, Piły [maszyny], Piły o napędzie innym niż ręczny, Podajniki [części maszyn], Polerki [maszyny i urządzenia
elektryczne], Pompy [części maszyn lub silników], Pompy
[maszyny], Prowadnice do maszyn, Przeguby uniwersalne
[przeguby Cardana], Przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów lądowych, Przekładnie zębate, inne niż do pojazdów
lądowych, Przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych,
Przemienniki momentu obrotowego, inne niż do pojazdów
lądowych, Regulatory [części maszyn], Regulatory ciśnienia
[części maszyn], Regulatory prędkości obrotowej do maszyn, silników i silników elektrycznych, Rozrusznik silników,
Silniki elektryczne, inne niż do pojazdów lądowych, Silniki
hydrauliczne, Silniki na sprężone powietrze, Silniki, inne niż
do pojazdów lądowych, Skrzynie biegów, inne niż do pojazdów lądowych, Spawarki gazowe, Spawarki łukowe, Sprzęgła
wałów [maszyny], Sprężyny [części maszyn], Sprzęgła, inne
niż do pojazdów lądowych, Sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn, Stojany [statory], Stoły do pił [części maszyn],
Strugarki wzdłużne, Suporty [części maszyn], Szczotki [części maszyn], Szczotki do odkurzaczy, Szczotki elektryczne,
Szczotki do prądnic, Szczotki węglowe [elektryczność], Śrubokręty elektryczne, Świece zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, Świece żarowe do silników
Diesla, Tłoki [części do maszyn lub silników], Tłoki do cylindrów, Tłoki do silników, Tłumiki do silników, Tłoki do amortyzatorów, Uchwyty [części maszyn], Urządzenia mechaniczne
do nawijania, Urządzenia podnośnikowe, Urządzenia przeciw zanieczyszczeniom do silników, Urządzenia zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, Wały
korbowe, Wały napędowe, inne niż do pojazdów lądowych,
Wentylatory do silników, Wały rozrządcze do silników pojazdów, Wiertarki ręczne elektryczne, Wiertarki, Wibratory [maszyny] do celów przemysłowych, Wieszaki [części maszyn],
Wkłady do maszyn filtrujących, Wolne koła, inne niż do pojazdów lądowych, Zawory [części maszyn lub silników], Zawory [części maszyn], Zawory ciśnieniowe [części maszyn],
Złącza uszczelniające [części silników].
529778
(220) 2021 06 02
ECO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECOTRADE
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16
(510), (511) 30 Mąka i mieszanki mączne, płatki owsiane,
żytnie, kukurydziane i sojowe, otręby, mieszanki ziaren zbóż,
sezamu, słonecznika, siemienia lnianego, soi, suchy zakwas
piekarski, dodatki piekarskie, posypki i dodatki smakowe
do pieczywa, koncentraty w proszku chleba i pieczywa,
koncentraty spożywcze, w tym półprodukty żywnościowe
w proszku na bazie mąki zbożowej, takie jak kluski, kopytka,
naleśniki, gofry, pizza, tortille oraz półprodukty żywnościowe
w proszku na bazie skrobi, w tym placki ziemniaczane, ziemniaki puree, koncentraty zup, sosy do mięs, sosy pomidorowe
i sałatkowe, panierki, przyprawy, koncentraty cukiernicze deserów i ciast w proszku, kremy deserowe, kremy do ciast i polewy w proszku, galaretki, budynie i kisiele w proszku, sosy
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do polewania deserów, preparaty usztywniające do bitej
śmietany, dodatki i proszki spulchniające do pieczenia, aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, posypki dekoracyjne
do ciast, 42 Analizy i badania laboratoryjne surowców i produktów oraz opracowywanie warunków technologicznych
i recepturowanie składów wyrobów z zakresu piekarnictwa,
cukiernictwa, koncentratów spożywczych i gastronomii.
(210)
(731)
(540)
(540)

529779
(220) 2021 06 02
AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA, Bieruń
(znak słowno-graficzny)
maXserwis

(531) 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13, 27.05.10
(510), (511) 37 Obsługa i naprawa pojazdów, Konserwacja
i utrzymywanie stanu technicznego pojazdów, 42 Pomiary,
badania oraz przeglądy techniczne pojazdów, w tym stacje kontroli pojazdów, Diagnostyka pojazdowa, Doradztwo
techniczne w zakresie pojazdów oraz techniki motoryzacyjnej, Doradztwo i rzeczoznawstwo w technice motoryzacyjnej oraz w ruchu drogowym.
(210)
(731)
(540)
(540)

529782
(220) 2021 05 31
DESTYLACJE SPÓŁKA AKCYJNA, Oborniki
(znak słowno-graficzny)
DESTYLACJE SA

(531) 01.13.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Spirytus do celów przemysłowych, farmaceutycznych, Alkohol etylowy, Spirytus surowy do celów przemysłowych jako destylat rolniczy, 4 Paliwa, paliwa na bazie
alkoholu, Alkohol jako paliwo, Denaturat, 5 Spirytus do celów
farmaceutycznych, 33 Wyroby spirytusowe, spirytus konsumpcyjny, 35 Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej: alkoholu, spirytusu do celów przemysłowych, farmaceutycznych,
konsumpcyjnych, destylatu rolniczego, wyrobów spirytusowych, paliw, paliw zawierających alkohol, paliwa na bazie
alkoholu w wyspecjalizowanych punktach sprzedaży, usługi
w zakresie komponowania paliw (blendowania) na zlecenie
osób trzecich, 39 Usługi w zakresie magazynowania paliw
ciekłych na rzecz osób trzecich.
(210)
(731)
(540)
(540)

529783
(220) 2021 05 31
DESTYLACJE SPÓŁKA AKCYJNA, Oborniki
(znak słowno-graficzny)
DESTYLARNIA MALINIEC

(531) 01.13.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Spirytus do celów przemysłowych, farmaceutycznych, Alkohol etylowy, Spirytus surowy do celów przemysłowych jako destylat rolniczy, 4 Paliwa, paliwa na bazie
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alkoholu, Alkohol jako paliwo, Denaturat, 5 Spirytus do celów
farmaceutycznych, 33 Wyroby spirytusowe, spirytus konsumpcyjny, 35 Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej: alkoholu, spirytusu do celów przemysłowych, farmaceutycznych,
konsumpcyjnych, destylatu rolniczego, wyrobów spirytusowych, paliw, paliw zawierających alkohol, paliwa na bazie
alkoholu w wyspecjalizowanych punktach sprzedaży, usługi
w zakresie komponowania paliw (blendowania) na zlecenie
osób trzecich, 39 Usługi w zakresie magazynowania paliw
ciekłych na rzecz osób trzecich.
(210)
(731)
(540)
(540)

529784
(220) 2021 05 31
DESTYLACJE SPÓŁKA AKCYJNA, Oborniki
(znak słowno-graficzny)
DESTYLARNIA FALMIEROWO

(531) 01.13.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Spirytus do celów przemysłowych, farmaceutycznych, Alkohol etylowy, Spirytus surowy do celów przemysłowych jako destylat rolniczy, 4 Paliwa, paliwa na bazie
alkoholu, Alkohol jako paliwo, Denaturat, 5 Spirytus do celów
farmaceutycznych, 33 Wyroby spirytusowe, spirytus konsumpcyjny, 35 Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej: alkoholu, spirytusu do celów przemysłowych, farmaceutycznych,
konsumpcyjnych, destylatu rolniczego, wyrobów spirytusowych, paliw, paliw zawierających alkohol, paliwa na bazie
alkoholu w wyspecjalizowanych punktach sprzedaży, usługi
w zakresie komponowania paliw (blendowania) na zlecenie
osób trzecich, 39 Usługi w zakresie magazynowania paliw
ciekłych na rzecz osób trzecich.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

529785
(220) 2021 05 31
NARODOWY BANK POLSKI, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
NBP NARODOWY BANK POLSKI

29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16,
26.01.18, 15.07.01
(510), (511) 36 Ubezpieczenia, Usługi finansowe, Bankowość, Majątek nieruchomy, Operacje bankowe, depozyty
przedmiotów wartościowych, informacje finansowe, operacje finansowe, inwestycje kapitałowe, elektroniczny transfer
kapitału, operacje walutowe, finansowe operacje rozrachunkowe, transakcje finansowe, wymiana walut, weryfikacja czeków, wymiana pieniędzy, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Usługi sportowe i kulturalne, edukacja, informacje o edukacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie
i obsługa kongresów, organizowanie konkursów z dziedziny
edukacji lub rozrywki, pokazy jako kształcenie praktyczne,
usługi muzeów w zakresie organizacji wystaw, organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publiko-
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wanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie
książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Tymczasowe zakwaterowanie, domy turystyczne, hotele, pensjonaty.
(210)
(731)
(540)
(540)

529786
(220) 2021 05 31
NARODOWY BANK POLSKI, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
NBP NARODOWY BANK POLSKI

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 15.07.01, 26.01.01, 26.01.04,
26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 36 Ubezpieczenia, Usługi finansowe, Bankowość, Majątek nieruchomy, Operacje bankowe, depozyty
przedmiotów wartościowych, informacje finansowe, operacje finansowe, inwestycje kapitałowe, elektroniczny transfer
kapitału, operacje walutowe, finansowe operacje rozrachunkowe, transakcje finansowe, wymiana walut, weryfikacja czeków, wymiana pieniędzy, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Usługi sportowe i kulturalne, edukacja, informacje o edukacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie
i obsługa kongresów, organizowanie konkursów z dziedziny
edukacji lub rozrywki, pokazy jako kształcenie praktyczne,
usługi muzeów w zakresie organizacji wystaw, organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie
książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Tymczasowe zakwaterowanie, domy turystyczne, hotele, pensjonaty.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

529787
(220) 2021 05 31
NARODOWY BANK POLSKI, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
NBP NARODOWY BANK POLSKI

29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
27.05.23, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.20,
15.07.01
(510), (511) 36 Ubezpieczenia, Usługi finansowe, Bankowość, Majątek nieruchomy, Operacje bankowe, Depozyty
przedmiotów wartościowych, Informacje finansowe, Operacje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Elektroniczny transfer
kapitału, Operacje walutowe, Finansowe operacje rozra-
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chunkowe, Transakcje finansowe, Wymiana walut, Weryfikacja czeków, Wymiana pieniędzy, 41 Nauczanie, Kształcenie,
Rozrywka, Usługi sportowe i kulturalne, Edukacja, Informacje
o edukacji, Organizowanie i obsługa konferencji, Organizowanie i obsługa kongresów, Organizowanie konkursów
z dziedziny edukacji lub rozrywki, Pokazy jako kształcenie
praktyczne, Usługi muzeów w zakresie organizacji wystaw, Organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń,
Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie
kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie
i prowadzenie zjazdów, Organizowanie wystaw z dziedziny
kultury lub edukacji, Publikacje elektroniczne on-line książek
i periodyków, Publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, Publikowanie książek, Publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, Tymczasowe zakwaterowanie, Domy turystyczne,
Hotele, Pensjonaty.
(210)
(731)
(540)
(540)

529788
(220) 2021 05 31
NARODOWY BANK POLSKI, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
NBP

(531)

15.07.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.20,
27.05.01, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.23, 29.01.12
(510), (511) 36 Ubezpieczenia, Usługi finansowe, Bankowość, Majątek nieruchomy, Operacje bankowe, Depozyty
przedmiotów wartościowych, Informacje finansowe, Operacje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Elektroniczny transfer
kapitału, Operacje walutowe, Finansowe operacje rozrachunkowe, Transakcje finansowe, Wymiana walut, Weryfikacja czeków, Wymiana pieniędzy, 41 Nauczanie, Kształcenie,
Rozrywka, Usługi sportowe i kulturalne, Edukacja, Informacje
o edukacji, Organizowanie i obsługa konferencji, Organizowanie i obsługa kongresów, Organizowanie konkursów
z dziedziny edukacji lub rozrywki, Pokazy jako kształcenie
praktyczne, Usługi muzeów w zakresie organizacji wystaw, Organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń,
Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie
kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie
i prowadzenie zjazdów, Organizowanie wystaw z dziedziny
kultury lub edukacji, Publikacje elektroniczne on-line książek
i periodyków, Publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, Publikowanie książek, Publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, Tymczasowe zakwaterowanie, Domy turystyczne,
Hotele, Pensjonaty.
(210)
(731)

529790
(220) 2021 06 02
KM HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

64

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) (znak słowny)
(540) Lu&Bru
(510), (511) 24 Adamaszek, Aksamit, Bielizna kąpielowa,
z wyjątkiem odzieży, Bielizna pościelowa i koce, Bielizna stołowa i pościelowa, Bielizna wzorzysta, Bieżniki stołowe niepapierowe, Brokaty, Bukram [płótno klejone], Całuny, Ceraty
[obrusy], Chorągiewki z materiałów tekstylnych lub tworzyw
sztucznych, Chusteczki do nosa z materiałów tekstylnych,
Dopasowane pokrowce na deski toaletowe z tkaniny, Drogiet [tkaniny], Dymka, Dzianina, Dżersej [materiał], Elastyczne
materiały tkane, Filc, Flagi z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, Flanela [tkanina], Gaza [tkanina], Jedwab
[tkanina], Kaliko [perkal], Kapy na łóżka, Koce dla zwierząt
domowych, Koce piknikowe, Kołdry, Kotary na drzwi [zasłony], Krepa [tkanina], Krepon, Marabut [materiał], Materiał lepki przyklejany na gorąco, Materiał o wzorze trellis, Materiały
do tapicerki, Materiały nieprzepuszczające gazów na balony
lotnicze, Materiały tekstylne do filtrowania, Materiały tekstylne nietkane, Metki tekstylne, Moleskin [tkanina], Moskitiery, Muślin, Narzuty na łóżka, Narzuty na łóżka [lambrekiny],
Obciągi offsetowe z materiałów tekstylnych, Obicia ścienne
z materiałów tekstylnych, Osłony do łóżek dziecięcych [pościel], Papierowe narzuty na łóżka, Pledy podróżne, Płótna
do haftu, Płótno do przewijania niemowląt, Podkładki na stół
z materiałów tekstylnych, Podkładki pod szklanki z materiałów tekstylnych, Podszewki [tkaniny], Podszewki z tkanin do kapeluszy, w belach, Pokrowce i narzuty na meble,
Pokrycia mebli z tworzyw sztucznych, Pokrycia na meble
z tkanin, Pokrycie na materace, Poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], Prześcieradła na łóżka, Ratyna [tkanina],
Ręczniki, Rękawice kąpielowe, Rzadkie płótno, Serwetki tekstylne, Serwety na stół niepapierowe, Sukno bilardowe, Szenila, Szewiot [tkanina], Sztandary z materiałów tekstylnych
lub tworzyw sztucznych, Ściereczki do usuwania makijażu,
Ścierki do osuszania szkła [ręczniki], Śpiworki dla niemowląt,
Śpiworki z kapturem dla niemowląt, Śpiwory, Tafta [tkanina],
Tekstylne maty na stół, Tekstylne ręczniki do twarzy, Tiul, Tkanina do obuwia, Tkanina klejąca, inna niż do celów papierniczych, Tkanina konopna, Tkaniny, Tkaniny bawełniane, Tkaniny imitujące skóry zwierzęce, Tkaniny jedwabne do szablonów drukarskich, Tkaniny lniane, Tkaniny na bieliznę osobistą, Tkaniny na sita, Tkaniny pokryte motywem rysunkowym
do haftowania, Tkaniny wełniane, Tkaniny z ostnicy esparto,
Tkaniny z ramii, Tkaniny z włókna szklanego do celów włókienniczych, Tkaniny ze sztucznego jedwabiu, Tworzywa
sztuczne [substytuty tkanin], Uchwyty do zasłon z materiałów tekstylnych, Wkładki do śpiwora, Włosianka [materiał
na worki], Worki biwakowe będące osłonami do śpiworów,
Wsypa [bielizna pościelowa], Wsypy [pokrowce na materace], Wyściółki z materiału do obuwia, Zasłony, Zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych,
Zasłony z tkaniny lub z tworzyw sztucznych, Zefir [tkanina],
Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Etykiety z materiału tekstylnego, Wyroby tekstylne do wieszania
na ścianach, Artykuły tekstylne do użytku w gospodarstwie
domowym, Bielizna do celów domowych, Bielizna stołowa
i kuchenne artykuły tekstylne, Tekstylne artykuły kąpielowe,
Pościel, 35 Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych bielizny
stołowej i pościelowej, pokrowców i narzut na meble, wyrobów tekstylnych i substytutów wyrobów tekstylnych, etykiet
z materiału tekstylnego, wyrobów tekstylnych do wieszania
na ścianach, artykułów tekstylnych do użytku w gospodarstwie domowym, bielizny do celów domowych, bielizny
stołowej i kuchennych artykułów tekstylnych, tekstylnych
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artykułów kąpielowych, pościeli, adamaszku, aksamitu, bielizny kąpielowej z wyjątkiem odzieży, bielizny pościelowej
i koców, bielizny wzorzystej, bieżników stołowych niepapierowych, brokatów, bukramu [płótno klejone], całunów, cerat
[obrusy], chorągiewek z materiałów tekstylnych lub tworzyw
sztucznych, chusteczek do nosa z materiałów tekstylnych,
dopasowanych pokrowców na deski toaletowe z tkaniny,
drogietu [tkaniny], dymki, dzianiny, dżerseju [materiał], elastycznych materiałów tkanych, filcu, flag z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, flaneli [tkanina], gazy [tkanina], jedwabiu [tkanina], kaliko [perkal], kap na łóżka, koców
dla zwierząt domowych, koców piknikowych, kołder, kotar
na drzwi [zasłony], krepy [tkanina], kreponu, marabuta [materiał], materiału lepkiego przyklejanego na gorąco, materiału
o wzorze trellis, materiałów do tapicerki, materiałów nieprzepuszczających gazów na balony lotnicze, materiałów tekstylnych do filtrowania, materiałów tekstylnych nietkanych,
metek tekstylnych, moleskinu [tkanina], moskitier, muślinu,
narzut na łóżka, narzut na łóżka [lambrekiny], Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych obciągów offsetowych z materiałów
tekstylnych, obić ściennych z materiałów tekstylnych, osłon
do łóżek dziecięcych [pościel], papierowych narzut na łóżka,
pledów podróżnych, płócien do haftu, płótna do przewijania niemowląt, podkładek na stół z materiałów tekstylnych,
podkładek pod szklanki z materiałów tekstylnych, podszewek [tkaniny], podszewek z tkanin do kapeluszy w belach,
pokrowców i narzut na meble, pokryć mebli z tworzyw
sztucznych, pokryć na meble z tkanin, pokryć na materace,
poszewek na poduszki [poszwy na poduszki], prześcieradeł
na łóżka, ratyny [tkanina], ręczników, rękawic kąpielowych,
rzadkich płócien, serwetek tekstylnych, serwet na stół niepapierowych, sukna bilardowego, szenilu, szewiotu [tkanina],
sztandarów z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, ściereczek do usuwania makijażu, ścierek do osuszania
szkła [ręczniki], śpiworków dla niemowląt, śpiworków z kapturem dla niemowląt, śpiworów, tafty [tkanina], tekstylnych
mat na stół, tekstylnych ręczników do twarzy, tiulów, tkanin
do obuwia, tkanin klejących innych niż do celów papierniczych, tkanin konopnych, tkanin, tkanin bawełnianych, tkanin imitujących skóry zwierzęce, tkanin jedwabnych do szablonów drukarskich, tkanin lnianych, tkanin na bieliznę
osobistą, tkanin na sita, tkanin pokrytych motywem rysunkowym do haftowania, tkanin wełnianych, tkanin z ostnicy
esparto, tkanin z ramii, tkanin z włókna szklanego do celów
włókienniczych, tkanin ze sztucznego jedwabiu, tworzyw
sztucznych [substytuty tkanin], uchwytów do zasłon z materiałów tekstylnych, wkładek do śpiwora, włosianek [materiał na worki], worków biwakowych będących osłonami
do śpiworów, wsyp [bielizna pościelowa], wsyp [pokrowce
na materace], wyściółek z materiału do obuwia, zasłon, zasłon prysznicowych z materiałów tekstylnych lub tworzyw
sztucznych, zasłon z tkaniny lub z tworzyw sztucznych, zefiru
[tkanina], odzieży, nakryć głowy, okryć wierzchnich, obuwia,
mebli, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), Analizy rynkowe, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, Usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
bloga, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych.
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529793
(220) 2021 06 02
INTER-BERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bodzianów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GT-BERGMANN AUTOMOTIVE
(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 27.05.23, 27.05.24, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.09,
26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
części samochodowych.
529798
(220) 2021 06 02
DUBISZ-UCHERSKA MAŁGORZATA, KUSEK PAWEŁ,
SAS-KUSEK MAŁGORZATA, UCHERSKI PAWEŁ
MENU-CATERING SPÓŁKI CYWILNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Menu CATERING
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(540) (znak słowny)
(540) XANN
(510), (511) 9 Oprogramowanie do prowadzenia sklepu
online, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
Usługi w zakresie Business Intelligence [analityki biznesowej],
Usługi w zakresie pozycjonowania marki, 42 Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych.
529812
(220) 2021 06 04
TISSU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TISSU ARCHITECTURE

(210)
(731)

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.14,
27.05.15, 27.05.17, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.10, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 42 Projektowanie budowlane, Projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz.
529815
(220) 2021 06 04
LFP INDUSTRIAL SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #sPRINTem lfp
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.04, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.17, 27.05.24, 27.03.15, 11.01.02, 11.01.04, 09.07.19,
26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210)
(731)
(540)
(540)

529807
(220) 2021 06 04
CEMPA MARIUSZ, Nowy Sącz
(znak słowno-graficzny)
EMC

(531)

27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24,
02.01.01, 02.01.23, 24.17.25, 24.01.05, 24.01.15, 24.01.16,
24.01.18, 24.01.20, 03.07.17
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
529821
(220) 2021 06 02
VERONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wąbrzeźno
(540) (znak słowny)
(540) VERONI
(510), (511) 21 Porcelana, Porcelana ozdobna, Porcelanowe
jajka, Wyroby porcelanowe, Rzeźby porcelanowe, Tabliczki
porcelanowe, Szyldy porcelanowe, Porcelanowe popiersia,
Doniczki porcelanowe, Kubki porcelanowe, Żardyniery porcelanowe, Pudełka z porcelany, Posągi z porcelany, Rzeźby
z porcelany, Figurki z porcelany, Statuetki z porcelany, Bibeloty z porcelany, Popiersia z porcelany, Ozdoby z porcelany,
Kubki z porcelany, Porcelanowa zastawa stołowa, Ozdobne
wyroby porcelanowe, Zdobione wyroby porcelanowe, Porcelanowe żardyniery [donice], Skarbonki-świnki z porcelany,
Naczynia obiadowe z porcelany, Zdobione wyroby z porcelany, Posągi z porcelany chińskiej, Rzeźby wykonane z porcelany, Bibeloty z porcelany [posągi], Statuetki z chińskiej porcelany, Figurki wykonane z porcelany, Bibeloty [posągi] z porcelany, Krasnale ogrodowe z porcelany, Wyroby artystyczne
(210)
(731)

(531)

27.05.08, 27.05.17, 27.05.19, 27.05.23, 26.04.01, 26.04.02,
26.04.07, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do domowego sprzętu elektrycznego, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie elektrycznych urządzeń gospodarstwa
domowego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z aparaturą, urządzeniami i kablami do zastosowania w elektryce,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z aparaturą, urządzeniami i kablami do zastosowania w elektryce, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z oświetleniem, 37 Usługi elektryków.
(210)
(731)

529809
(220) 2021 06 04
XANN MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
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z porcelany, Kubki z chińskiej porcelany, Kubki wykonane
z porcelany, Doniczki ozdobne z porcelany, Ozdoby ścienne
z porcelany, Podkładki porcelanowe pod szklanki, Porcelanowe ozdoby na ciasta, Podkładki porcelanowe pod naczynia,
Termoizolowane naczynia domowe z porcelany, Naczynia
stołowe wykonane z porcelany, Ozdobne figurki wykonane
z porcelany, Figurki wykonane z porcelany kostnej, Ozdobne
rzeźby wykonane z porcelany, Ozdobne modele wykonane
z porcelany, Modele [ozdoby] zrobione z porcelany, Statuetki,
figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów,
jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, Zastawa stołowa z porcelany kostnej [inna niż sztućce], Dzieła
sztuki z porcelany, terakoty i szkła, Przemysłowe pojemniki
opakowaniowe z porcelany, Ozdoby wykonane z porcelany
[bibeloty], Artykuły porcelanowe do celów dekoracyjnych,
Szyldy z porcelany lub ze szklą, Popiersia z porcelany, terakoty lub szkła, Kubki wykonane z cienkiej porcelany kostnej,
Modele pojazdów [ozdoby] wyrabiane z porcelany, Naczynia do pieczenia wykonane z porcelany, Dekoracje ścienne
3D wykonane z porcelany, Szklane filiżanki, szklanki, kieliszki,
Karafki ze szkła, Miski ze szkła, Szklane popiersia, Popiersia
szklane, Szklane karafki, Ozdoby szklane, Rzeźby szklane, Figurki szklane, Kubki szklane, Butle szklane, Naczynia ze szkła,
Wazony ze szkła, Figurki ze szkła, Szklane naczynia żaroodporne, Talerze ze szkła, Wyroby szklane malowane, Kryształ
[wyroby szklane], Ozdobne donice szklane, Szklana zastawa
stołowa, Słoiki, dzbanki szklane, Szklanki [naczynia do picia],
Wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, Szklanki,
kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, Zastawa stołowa obiadowa, Serwisy [zastawy stołowe], Zastawa stołowa,
Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Serwisy
do kawy [zastawa stołowa], Podstawki pod szklanki [zastawa
stołowa], Talerze [część zastawy stołowej] z żelu krzemionkowego, Zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, Zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, Przybory
kuchenne i zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży
i łyżek, Serwisy do herbaty, Ceramiczna zastawa stołowa,
Ceramiczne serwisy do kawy, Ceramiczne statuetki, Figurki
ceramiczne, Garnki ceramiczne, Pudełka z ceramiki, Ozdobne donice ceramiczne, Naczynia kuchenne ceramiczne,
Ceramika do użytku kuchennego, Kubki wykonane z ceramiki, Skarbonki-świnki z ceramiki, Rzeźby ceramiczne, Statuy
ceramiczne, Ceramiczne statuy, Rondle ceramiczne, Misy
ceramiczne, Kubki ceramiczne, Tabliczki ceramiczne, Naczynia ceramiczne, Ceramiczne skarbonki, Donice ceramiczne,
Ceramiczne ozdoby, Ozdoby ceramiczne, Ceramiczne popiersia, Pudelka ceramiczne, Figurki wykonane z ceramiki,
Ceramiczne pokrywki na pojemniki do chusteczek higienicznych, Moździerze ceramiczne w stylu japońskim [suribachi], Dekoracje ścienne 3D wykonane z ceramiki, Naczynia
do pieczenia wykonane z ceramiki, Wyroby ceramiczne dla
gospodarstwa domowego, Termoizolowane naczynia domowe z ceramiki, Krasnale ogrodowe ceramiczne [gnomy],
Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty i szkła,
Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła,
Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, Ceramiczna zastawa
stołowa, 35 Usługi sprzedaży detalicznej hurtowej w zakresie
następujących towarów: Porcelana, Porcelana ozdobna, Porcelanowe jajka, Wyroby porcelanowe, Rzeźby porcelanowe,
Tabliczki porcelanowe, Szyldy porcelanowe, Porcelanowe
popiersia, Doniczki porcelanowe, Kubki porcelanowe, Żardyniery porcelanowe, Pudelka z porcelany, Posągi z porcelany,
Rzeźby z porcelany, Figurki z porcelany, Statuetki z porcelany,
Bibeloty z porcelany, Popiersia z porcelany, Ozdoby z porcelany, Kubki z porcelany, Porcelanowa zastawa stołowa,
Ozdobne wyroby porcelanowe, Zdobione wyroby porce-
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lanowe, Porcelanowe żardyniery [donice], Skarbonki-świnki
z porcelany, Naczynia obiadowe z porcelany, Zdobione wyroby z porcelany, Posągi z porcelany chińskiej, Rzeźby wykonane z porcelany, Bibeloty z porcelany [posągi], Statuetki
z chińskiej porcelany, Figurki wykonane z porcelany, Bibeloty
[posągi] z porcelany, Krasnale ogrodowe z porcelany, Wyroby artystyczne z porcelany, Kubki z chińskiej porcelany, Kubki
wykonane z porcelany, Doniczki ozdobne z porcelany, Ozdoby ścienne z porcelany, Podkładki porcelanowe pod szklanki,
Porcelanowe ozdoby na ciasta, Podkładki porcelanowe pod
naczynia, Termoizolowane naczynia domowe z porcelany,
Serwisy do kawy z porcelany, Naczynia stołowe wykonane
z porcelany, Ozdobne figurki wykonane z porcelany, Figurki
wykonane z porcelany kostnej, Ozdobne rzeźby wykonane
z porcelany, Ozdobne modele wykonane z porcelany, Modele [ozdoby] zrobione z porcelany, Statuetki, figurki, tabliczki
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana,
terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty i szkła, Dzieła sztuki z porcelany,
ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Zastawa stołowa z porcelany kostnej [inna niż sztućce], Statuy z porcelany, ceramiki,
gliny, terakoty lub szkła, Popiersia z porcelany, ceramiki, gliny,
terakoty lub szkła, Figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty
lub szkła, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub
szkła, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, Dzieła
sztuki z porcelany, terakoty i szkła, Przemysłowe pojemniki
opakowaniowe z porcelany, Ozdoby wykonane z porcelany
[bibeloty], Artykuły porcelanowe do celów dekoracyjnych,
Szyldy z porcelany lub ze szkła, Popiersia z porcelany, terakoty lub szkła, Kubki wykonane z cienkiej porcelany kostnej,
Modele pojazdów [ozdoby] wyrabiane z porcelany, Naczynia do pieczenia wykonane z porcelany, Dekoracje ścienne
3D wykonane z porcelany, Szklane filiżanki, szklanki, kieliszki,
Karafki ze szkła, Miski ze szkła, Szklane popiersia, Popiersia
szklane, Szklane karafki, Ozdoby szklane, Rzeźby szklane, Figurki szklane, Kubki szklane, Butle szklane, Naczynia ze szkła,
Wazony ze szkła, Figurki ze szkła, Szklane naczynia żaroodporne, Talerze ze szkła, Wyroby szklane malowane, Kryształ
[wyroby szklane], Ozdobne donice szklane, Szklana zastawa
stołowa, Słoiki, dzbanki szklane, Szklanki [naczynia do picia],
Wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, Szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, Zastawa stołowa
obiadowa, Ceramiczna zastawa stołowa, Serwisy [zastawy
stołowe], Zastawa stołowa, Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Serwisy do kawy [zastawa stołowa], Podstawki pod szklanki [zastawa stołowa], Talerze [część zastawy
stołowej] z żelu krzemionkowego, Zastawa stołowa, inna niż
noże, widelce i łyżki, Zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców,
noży i łyżek, Przybory kuchenne i zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, Serwisy do herbaty, Ceramiczne
serwisy do kawy.
529824
(220) 2021 06 02
HADAŁA ANETA, HADAŁA DANIEL MODNA ANETA
HADAŁA DANIEL HADAŁA SPÓŁKA CYWILNA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) BUTIK ANETTA LIVE
(510), (511) 35 Pokazy towarów, Prowadzenie pokazów
handlowych, Organizowanie pokazów handlowych, Pokazy
mody w celach handlowych, Usługi reklamowe w zakresie
odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą
odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłko(210)
(731)
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wej odzieży, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów
mody, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie torebek.
(210)
(731)
(540)
(540)

529830
(220) 2021 06 02
VERDON CAPITE s.r.o. Vinohrady, CZ
(znak słowno-graficzny)
JZ JEMY ZDROWO

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, książki, do pobrania,
16 Produkty poligraficzne, książki, druki, 35 Wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, usługi pośrednictwa
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób
trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, aranżowanie subskrypcji
elektronicznego serwera informacyjnego, aranżowanie subskrypcji nośników informacji, usługi handlu detalicznego
online w zakresie książek elektronicznych oraz do pobrania, sprzedaż książek i produktów drukowanych, marketing,
38 Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych
i portali, globalnych sieci komputerowych, 41 Udostępnianie
publikacji elektronicznych online (nie do pobrania).
529849
(220) 2021 06 02
EDIBA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STRZAŁ NA BRAMKĘ

(210)
(731)

dzenie warsztatów szkoleniowych, Wydawanie czasopism
i książek w postaci elektronicznej, Dostarczanie informacji
dotyczących książek, Usługi w zakresie publikowania online, Publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych,
Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Publikowanie książek, Publikowanie multimedialne książek, Edukacja, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek
i czasopism w Internecie, Publikowanie opowiadań, Usługi
w zakresie publikacji książek, Usługi wydawnicze (w tym
elektroniczne usługi wydawnicze).
529857
(220) 2021 06 04
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE PIK
PŁUCIENNIK I KOŁACZ SPÓŁKA JAWNA, Wawrzyszów
(554) (znak przestrzenny)
(540) PIERROT

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 19.07.01, 25.01.15, 25.01.17, 26.01.01,
26.01.16, 26.01.18, 26.13.25
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Wody mineralne,
Woda źródlana, Woda, Woda sodowa, Woda stołowa, Woda
gazowana, Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Napoje bezalkoholowe
o smaku owocowym, Napoje owocowe niealkoholowe,
Owocowe nektary, bezalkoholowe, Soki owocowe [napoje],
Soki warzywne [napoje], Napoje izotoniczne, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu.
529858
(220) 2021 06 04
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE PIK
PŁUCIENNIK I KOŁACZ SPÓŁKA JAWNA, Wawrzyszów
(554) (znak przestrzenny)
(540) PIERROT
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 21.03.01, 26.13.25
(510), (511) 9 Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych) i obrazowych utrwalone na nośnikach, Publikacje w formie elektronicznej do pobrania, Dane
zapisane elektronicznie, Publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, Publikacje elektroniczne, E-booki, Oprogramowanie do małej poligrafii
komputerowej [desktop publishing], Edukacyjne programy
komputerowe dla dzieci, 16 Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, Publikacje periodyczne drukowane, Książki
dla dzieci, Książki, Książki upominkowe, Okładki książek, Obwoluty papierowe na książki, Książki z opowiadaniami, Periodyki [czasopisma], 41 Usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, Usługi wydawnicze
w zakresie książek i czasopism, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie tekstów, Organizowanie i prowa-
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(531)

29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18,
19.07.01, 25.01.15, 25.01.17
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Wody mineralne,
Woda źródlana, Woda, Woda sodowa, Woda stołowa, Woda
gazowana, Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Napoje bezalkoholowe
o smaku owocowym, Napoje owocowe niealkoholowe,
Owocowe nektary, bezalkoholowe, Soki owocowe [napoje],
Soki warzywne [napoje], Napoje izotoniczne, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu.

(531)

529859
(220) 2021 06 04
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE PIK
PŁUCIENNIK I KOŁACZ SPÓŁKA JAWNA, Wawrzyszów
(554) (znak przestrzenny)
(540) PIERROT

(210)
(731)

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 26.13.25,
19.07.01, 25.01.15, 25.01.17
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Wody mineralne,
Woda źródlana, Woda, Woda sodowa, Woda stołowa, Woda
gazowana, Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Napoje bezalkoholowe
o smaku owocowym, Napoje owocowe niealkoholowe,
Owocowe nektary, bezalkoholowe, Soki owocowe [napoje],
Soki warzywne [napoje], Napoje izotoniczne, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu.
529860
(220) 2021 06 04
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE PIK
PŁUCIENNIK I KOŁACZ SPÓŁKA JAWNA, Wawrzyszów
(554) (znak przestrzenny)
(540) PIERROT
(210)
(731)
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27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 26.13.25,
19.07.01, 25.01.15, 25.01.17
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Wody mineralne,
Woda źródlana, Woda, Woda sodowa, Woda stołowa, Woda
gazowana, Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Napoje bezalkoholowe
o smaku owocowym, Napoje owocowe niealkoholowe,
Owocowe nektary, bezalkoholowe, Soki owocowe [napoje],
Soki warzywne [napoje], Napoje izotoniczne, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu.
529873
(220) 2021 06 05
SKANTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piskórka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SkanTree

(531) 05.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Analiza w zakresie marketingu, Doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo reklamowe i marketingowe,
Doradztwo w zakresie marketingu, Dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Kampanie
marketingowe, Marketing towarów i usług na rzecz innych,
Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Porady
w zakresie marketingu, Reklama i marketing, Usługi agencji
marketingowych, Usługi doradcze w zakresie marketingu,
Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu,
Usługi marketingowe, Usługi marketingowe w dziedzinie
optymalizacji ruchu na stronie internetowej, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych.
529874
(220) 2021 06 05
SKANTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piskórka
(540) (znak słowny)
(540) SKANTREE
(510), (511) 35 Reklama i marketing, Usługi agencji marketingowych, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, Analiza w zakresie marketingu, Badania rynku i badania marketingowe, Badania w dziedzinie
strategii marketingowych, Doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo specjalistyczne
w zakresie marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu,
Kampanie marketingowe, Marketing internetowy, Marketing
towarów i usług na rzecz innych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz
osób trzecich, Planowanie strategii marketingowych, Pomoc
w zakresie marketingu, Promocja, reklama i marketing stron
(210)
(731)
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internetowych on-line, Prowadzenie badań marketingowych, Przygotowywanie planów marketingowych, Reklama
za pomocą marketingu bezpośredniego, Rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity,
Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu,
Usługi doradcze w zakresie marketingu, Usługi doradztwa
w zakresie marketingu, Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, Usługi marketingowe, Usługi marketingowe w dziedzinie optymalizacji ruchu na stronie internetowej.
529875
(220) 2021 06 06
CYRAN KRZYSZTOF KANCELARIA RADCY
PRAWNEGO, Tyczyn
(540) (znak słowny)
(540) Whiteberg
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie
tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 45 Usługi prawne.
(210)
(731)

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

529877
(220) 2021 06 06
WIPASZ SPÓŁKA AKCYJNA, Wadąg
(znak słowno-graficzny)
W WIPASZ Zielone Fermy
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(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety w płynie, Suplementy diety dla ludzi,
Suplementy diety do użytku dietetycznego, Suplementy
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość.
(210)
(731)
(540)
(540)

529906
(220) 2021 06 04
ZAKHARCHENKO DENYS, Modlnica
(znak słowno-graficzny)
Adeliks SMAK JAKOŚCI

(531) 11.01.05, 11.03.09, 26.05.01, 09.07.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Zupy, Konserwa z przyrządzonego mięsa
w słoiku, Kiełbasa swojska, 30 Pielmieni (pierogi z nadzieniem mięsnym), Wareniki (pierogi z nadzieniem), Pizza, Naleśniki mrożone, 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Restauracje oferujące dania
na wynos, Restauracje samoobsługowe, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z grillem.
529907
(220) 2021 06 04
PŁATEK GRZEGORZ KANCELARIA ADWOKACKA,
Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)
(531) 26.04.18, 27.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi hodowli drobiu.
529893
(220) 2021 06 07
ENP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PIW PAW
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210)
(731)

529896
(220) 2021 06 07
ENAMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEAPERFORMER
(210)
(731)

(531) 26.11.12, 26.13.25
(510), (511) 45 Usługi adwokackie.
(210)
(731)
(540)
(540)

529911
(220) 2021 06 07
PAJĄK PIOTR, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
PODRÓŻE WOJOWNIKA

(531) 26.03.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Komputerowe oprogramowanie użytkowe,
Oprogramowanie, Oprogramowanie adaptacyjne, Oprogramowanie biurowe, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie diagnostyczne i do rozwiązywania problemów,
Oprogramowanie dla serwerów internetowych, Oprogramowanie do analizy danych biznesowych, Stacje robocze
[sprzęt komputerowy].
529904
(220) 2021 06 04
HERE&NOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kanaste
(210)
(731)

(531) 01.03.02, 05.01.12, 21.03.23, 02.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami
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sportowymi, 41 Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Publikowanie
przewodników, map turystycznych, spisów i wykazów miast
online i nie do pobrania, do użytku przez podróżnych, Usługi
pisania blogów.
529912
(220) 2021 06 07
CENTRALBUD HURTOWNIA INSTALACYJNA GRUPA SBS ANDRZEJ MIELCAREK SPÓŁKA JAWNA,
Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) centralbud hurtowania instalacyjna
(210)
(731)

(531) 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z agregatami klimatyzacyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z agregatami klimatyzacyjnymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z aparaturą i instalacjami chłodniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z aparaturą i instalacjami chłodniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z armaturą bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z armaturą bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z armaturą
do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z armaturą do regulacji urządzeń wodnych lub
gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z armaturą regulacyjną
i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z armaturą regulacyjną i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z armaturą regulacyjną i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z armaturą regulacyjną i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z armaturą regulacyjną i zabezpieczającą do urządzeń wodnych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z armaturą regulacyjną i zabezpieczającą do urządzeń wodnych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z bateriami mieszającymi do rur wodociągowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z bateriami
mieszającymi do rur wodociągowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z bidetami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z bidetami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z bojlerami gazowymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z bojlerami gazowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ciśnieniowymi zbiorniki wody, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ciśnieniowymi zbiorniki wody,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z filtrami do klimatyzacji, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z filtrami do klimatyzacji, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z filtrami
do wody pitnej, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z filtrami do wody pitnej, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z grzejnikami do centralnego ogrzewania, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z grzejnikami do centralnego ogrzewania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z hydrantami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z hydrantami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami do uzdatniania wody, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami do uzdatniania wody, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z instalacjami do zaopatrywania w wodę, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami do zaopatrywania w wodę, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z in-
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stalacjami grzewczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami grzewczymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z instalacjami i urządzeniami wentylacyjnymi [klimatyzacyjne], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami i urządzeniami wentylacyjnymi [klimatyzacyjne],
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami klimatyzacyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami klimatyzacyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kabinami prysznicowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kabinami prysznicowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kaloryferami elektrycznymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z kaloryferami elektrycznymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kanałami dymowymi do kotłów grzewczych, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z kanałami dymowymi do kotłów grzewczych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kominkami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z kominkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kotłami grzewczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kotłami grzewczymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z kranami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z kranami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z łazienkowymi instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z łazienkowymi
instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z muszlami klozetowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z muszlami klozetowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z muszlami klozetowymi [WC],
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z muszlami klozetowymi [WC], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z naczyniami zbiorczymi do instalacji centralnego ogrzewania, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z naczyniami zbiorczymi
do instalacji centralnego ogrzewania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z natryskami, prysznicami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z natryskami, prysznicami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z palnikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z palnikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z palnikami gazowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z palnikami gazowymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z palnikami olejowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z palnikami olejowymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z piecami [urządzenia
grzewcze], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z piecami
[urządzenia grzewcze], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z piecami na gorące powietrze, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z piecami na gorące powietrze, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pisuarami [armatura sanitarna],
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pisuarami [armatura
sanitarna], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z podgrzewaczami powietrza, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z podgrzewaczami powietrza, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pompami ciepła, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pompami ciepła, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z rurami kotłowymi centralnego ogrzewania,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z rurami kotłowymi
centralnego ogrzewania, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z rurami wodociągowymi do instalacji sanitarnych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z rurami wodociągowymi do instalacji sanitarnych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze spłuczkami ustępowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze spłuczkami ustępowymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sterylizatorami do wody,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sterylizatorami
do wody, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sterylizatorami powietrza, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sterylizatorami powietrza, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z termicznymi kolektorami słonecznymi [ogrzewanie], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z termicznymi
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kolektorami słonecznymi [ogrzewanie], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z umywalkami [części instalacji sanitarnych], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z umywalkami
[części instalacji sanitarnych], Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami chłodzącymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z urządzeniami chłodzącymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do celów
sanitarnych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do celów sanitarnych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami do chłodzenia powietrza, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia powietrza, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do dezynfekcji, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do dezynfekcji, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do filtrowania wody, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do filtrowania wody, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do ogrzewania, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami do ogrzewania, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami do ogrzewania
na paliwa stałe, płynne lub gazowe, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do ogrzewania na paliwa
stałe, płynne lub gazowe, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami do ogrzewania podłogowego,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
do ogrzewania podłogowego, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami do ujęcia wody, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z urządzeniami do ujęcia wody, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami elektrycznymi do ogrzewania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami elektrycznymi do ogrzewania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami i maszynami
do uzdatniania wody, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami i maszynami do uzdatniania wody, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami klimatyzacyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami klimatyzacyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wannami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wannami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wannami spa, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z wannami spa, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wentylatorami [części instalacji klimatyzacyjnych], Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z wentylatorami [części instalacji klimatyzacyjnych], Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyciągami wentylacyjnymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z wyciągami wentylacyjnymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wymiennikami ciepła,
innymi niż części maszyn, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wymiennikami ciepła, innymi niż części maszyn, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zasobnikami
ciepła, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zasobnikami
ciepła, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zaworami
do rur i rurociągów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z zaworami do rur i rurociągów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zaworami termostatycznymi [części instalacji grzewczych], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zaworami termostatycznymi [części instalacji grzewczych],
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze zlewozmywakami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze zlewozmywakami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze zmiękczaczami wody, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze zmiękczaczami wody.
(210) 529916
(220) 2021 06 04
(731) WOŹNIKOWSKI KAJETAN, Żywiec
(540) (znak słowny)
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(540) ADY KAS
(510), (511) 16 Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Artykuły do pisania i stemplowania, Artykuły do korektorowania
i ścierania, Torby papierowe, Torby na zakupy z tworzywa
sztucznego, Artykuły biurowe, Artykuły papiernicze do pisania, Długopisy kolorowe, Kołonotatniki, Naklejki, Notatniki,
Notesy, Organizery osobiste, Pamiętniki, dzienniki, Przybory
szkolne [artykuły piśmienne], Terminarze, Zakładki do książek, Zeszyty, Artykuły piśmiennicze, Wyroby przeznaczone
do wymazywania, Broszury, Fiszki, Gazety, Kalendarze, Książki,
Plakaty reklamowe, Podręczniki, 21 Buteleczki, Butelki, Ceramiczne ozdoby, Ceramiczne dzieła sztuki, Ceramiczne skarbonki, Ceramiczne statuetki, Ceramiczne statuy, Cukiernice,
Czajniczki do herbaty, Czajniki nieelektryczne, Dekoracyjne
butelki z piaskiem, Deski do krojenia, Donice na rośliny, Donice szklane, Dozowniki do kosmetyków, Dozowniki serwetek,
Dzbanki, Dzbanuszki, Filiżanki, Figurki z porcelany, ceramiki,
gliny, terakoty lub szkła Flakony na perfumy, Foremki, Formy
do ciast, Futerały dopasowane do przyborów kosmetycznych,
Gąbki, Garnki, Gąsiory, Grzebienie, Grzebienie do włosów, Karafki ze szkła, Kielichy do napojów [puchary], Korkociągi, Kosmetyczki [wyposażone], Kosze do użytku domowego, Kosz
na śmieci, Koszyki piknikowe, Kubki, Kubły, Kufle, Manierki,
Menażki, Miednice [naczynia], Mieszadełka, Miseczki, Misy,
Młynki do przypraw nieelektryczne, Młynki do kawy, Mydelniczki, Naczynia, Otwieracze do butelek, Otwieracze do wina,
Ozdobne kule szklane, Ozdobne pudełka szklane, Ozdoby
ceramiczne, Ozdoby kryształowe, Ozdoby szklane, Ozdoby z porcelany, Patelnie, Patery, Podgrzewacze świeczkowe,
elektryczne i nieelektryczne, Podkładki pod garnki, Podkładki
na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, Podstawki
pod butelki [stojaki], Podstawki pod garnki, Podstawki do doniczek, Podstawki stołowe pod naczynia, Pojemniki do chleba,
Pojemniki do użytku domowego, Pojemniki kuchenne, Pojemniki ze szkła, Półmiski [tace], Prawidła do butów, Przenośne
lodówki, Przybory do celów kosmetycznych, Przybory do pieczenia, Przybory kuchenne, Przybory toaletowe, Pucharki,
Rondle, Ściereczki do czyszczenia, Ścierki, Serwetniki, Skarbonki, Słoiki, Solniczki, Sosjerki, Spodeczki, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty łub szkła, Stojaki do ciast i ciastek,
Stojaki do przypraw, Stojaki do talerzy, Stojaki na butelki, Suszarki do ubrań, Suszarki do bielizny, Świeczniki, Szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, Talerze, Termosy,
Utensylia kuchenne, Wazony, Wyroby szklane, Wyroby porcelanowe, Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego,
Zastawa stołowa, 25 Odzież, Odzież damska, Odzież męska,
Odzież dziecięca, Odzież dziewczęca, Odzież wierzchnia dla
kobiet i mężczyzn, Odzież wierzchnia dla dziewcząt i chłopców, Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież sportowa, Odzież
wieczorowa, Odzież treningowa, Odzież do spania, Sukienki, Suknie, T-shirty, Koszulki, Bluzy, Bluzki, Spódnice: Koszule,
Spodnie, Bielizna damska, Bielizna męska, Bielizna dziecięca,
Kurtki, Paski [odzież], Czapki [nakrycia głowy], Nakrycia głowy.
(210) 529922
(220) 2021 06 07
(731) BĄCZEK AGATA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Olibambi
(510), (511) 25 Wyprawki dla noworodków, Wyprawki dla
niemowląt, Wyprawki dziecięce [odzież], Odzież dla małych
dzieci, Odzież niemowlęca, Body niemowlęce, Koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci,
Sukienki dla niemowląt i małych dzieci, Nakrycia głowy dla
dzieci, Odzież dziecięca, Odzież dziewczęca, Pajacyki dla
dzieci [odzież].

72
(210)
(731)
(540)
(540)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
529923
(220) 2021 06 07
GAWRON GRZEGORZ 4G, Siedliska
(znak słowno-graficzny)
fourstore.pl

(531) 27.05.01
(510), (511) 28 Artykuły i sprzęt sportowy, 37 Konserwacja
i naprawa sprzętu sportowego, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport.
(210)
(731)
(540)
(540)

529929
(220) 2021 06 07
RUMIŃSKA ANNA TOTEMY, Wieliczka
(znak słowno-graficzny)
TOTEMY ANNA RUMIŃSKA

(531) 03.06.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 14 Biżuteria, Biżuteria szlachetna, Biżuteria emaliowana, Biżuteria osobista, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria
sztuczna, Sztuczna biżuteria, Biżuteria damska, Ozdoby [biżuteria], Biżuteria platynowa, Kamee [biżuteria], Krzyżyki [biżuteria], Biżuteria diamentowa, Pierścionki [biżuteria], Perły
[biżuteria], Szpilki [biżuteria], Łańcuszki [biżuteria], Medaliony
[biżuteria], Amulety [biżuteria], Naszyjniki [biżuteria], Bransoletki [biżuteria], Zawieszki [biżuteria], Broszki [biżuteria], Wyroby jubilerskie [biżuteria], Broszki ozdobne [biżuteria], Szpilki
ozdobne [biżuteria], Syntetyczne kamienie [biżuteria], Szkło
sztrasowe [sztuczna biżuteria], Biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna biżuteria], Amulety będące biżuterią, Biżuteria
ze złota, Biżuteria ze złotem, Biżuteria z kryształu, Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], Biżuteria dla dzieci, Biżuteria
na ciało, Biżuteria do kapeluszy, Krucyfiksy jako biżuteria,
Klamry ze srebra [biżuteria], Broszki pokryte złotem [biżuteria], Biżuteria z metali nieszlachetnych, Biżuteria wytworzona z brązu, Biżuteria z metali szlachetnych, Wpinki do klapy
[biżuteria], Biżuteria z emalii cloisonne, Biżuteria w postaci
koralików, Biżuteria platerowana metalami szlachetnymi,
Biżuteria z kamieniami szlachetnymi, Sztuczna biżuteria
na ciało, Biżuteria z tworzyw sztucznych, Biżuteria z emalii
komórkowej, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria ze szkła
sztrasowego, Biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych,
Biżuteria wykonana z metali szlachetnych, Biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, Biżuteria wykonana z kamieni
szlachetnych, Biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria
z tworzyw sztucznych, Biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, Biżuteria do noszenia na głowie, Bransoletki
z haftowanej tkaniny [biżuteria], Wisiorki z bursztynu będące
biżuterią, Biżuteria wykonana z platerowanych metali szlachetnych, Pierścionki [biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, Biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych,
Zawieszki do bransoletek [biżuteria] z metali pospolitych,
Wisiorki z aglomerowanego bursztynu [ambroidu] będące
biżuterią, Krucyfiksy z metali szlachetnych, inne niż biżuteria,
Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobi-
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stego, Artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku
osobistego, Breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami
lub dekoracyjnymi zawieszkami], Zawieszki do breloków
do kluczy, Spinki do mankietów, Spinki do krawatów, Spinki
do mankietów posrebrzane, Porcelanowe spinki do mankietów, Spinki do mankietów pokryte metalami szlachetnymi,
Spinki do krawatów z metali szlachetnych, Spinki do mankietów wykonane ze złota, Spinki do mankietów wykonane z metali szlachetnych z kamieniami szlachetnymi, Spinki
do mankietów wykonane z metali szlachetnych z kamieniami półszlachetnymi, Biżuteria męska.
(210) 529930
(220) 2021 06 07
(731) RUMIŃSKA ANNA TOTEMY, Wieliczka
(540) (znak słowny)
(540) TOTEMY
(510), (511) 14 Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria
z metali nieszlachetnych, Breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Zawieszki
do breloków do kluczy, Spinki do mankietów, Spinki do krawatów, Spinki do mankietów posrebrzane, Porcelanowe
spinki do mankietów, Spinki do mankietów pokryte metalami szlachetnymi, Spinki do krawatów z metali szlachetnych,
Spinki do mankietów wykonane ze złota, Spinki do mankietów wykonane z metali szlachetnych z kamieniami szlachetnymi, Spinki do mankietów wykonane z metali szlachetnych
z kamieniami półszlachetnymi, Biżuteria, Biżuteria szlachetna,
Biżuteria emaliowana, Biżuteria osobista, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria sztuczna, Sztuczna biżuteria, Biżuteria damska,
Ozdoby [biżuteria], Biżuteria platynowa, Kamee [biżuteria],
Krzyżyki [biżuteria], Biżuteria diamentowa, Pierścionki [biżuteria], Perły [biżuteria], Szpilki [biżuteria], Łańcuszki [biżuteria],
Medaliony [biżuteria], Amulety [biżuteria], Naszyjniki [biżuteria], Bransoletki [biżuteria], Zawieszki [biżuteria], Broszki [biżuteria], Wyroby jubilerskie [biżuteria], Broszki ozdobne [biżuteria], Szpilki ozdobne [biżuteria], Syntetyczne kamienie [biżuteria], Szkło sztrasowe [sztuczna biżuteria], Biżuteria ze szkła
sztrasowego [sztuczna biżuteria], Amulety będące biżuterią,
Biżuteria ze złota, Biżuteria ze złotem, Biżuteria z kryształu,
Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], Biżuteria dla dzieci,
Biżuteria na ciało, Biżuteria do kapeluszy, Krucyfiksy jako biżuteria, Klamry ze srebra [biżuteria], Broszki pokryte złotem
[biżuteria], Biżuteria wytworzona z brązu, Wpinki do klapy
[biżuteria], Biżuteria z emalii cloisonne, Biżuteria w postaci
koralików, Biżuteria platerowana metalami szlachetnymi,
Biżuteria z kamieniami szlachetnymi, Sztuczna biżuteria
na ciało, Biżuteria z tworzyw sztucznych, Biżuteria z emalii
komórkowej, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria ze szkła
sztrasowego, Biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych,
Biżuteria wykonana z metali szlachetnych, Biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, Biżuteria wykonana z kamieni
szlachetnych, Biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria
z tworzyw sztucznych, Biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, Biżuteria do noszenia na głowie, Bransoletki
z haftowanej tkaniny [biżuteria], Wisiorki z bursztynu będące
biżuterią, Biżuteria wykonana z platerowanych metali szlachetnych, Pierścionki [biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, Biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych,
Zawieszki do bransoletek [biżuteria] z metali pospolitych,
Wisiorki z aglomerowanego bursztynu [ambroidu] będące
biżuterią, Krucyfiksy z metali szlachetnych, inne niż biżuteria,
Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, Artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, Biżuteria męska.
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529932
(220) 2021 06 02
MOSTVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ciemno Gnojna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cmpl

(210)
(731)

(531) 26.02.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 12 Autobusy, Autokary, Ciężarówki, Ciężarówki
transportowe, Części i akcesoria do pojazdów, Części i akcesoria do pojazdów lądowych, Części konstrukcyjne do ciężarówek, Części konstrukcyjne do samochodów, Lądowe pojazdy i środki transportu, Lądowe pojazdy mechaniczne, Pojazdy, Pojazdy do podróżowania drogą lądową, Pojazdy
do poruszania się po lądzie, Pojazdy do poruszania się drogą
lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, Pojazdy do poruszania się, Pojazdy do przewozu ładunków, Pojazdy do przewozu pasażerów, Pojazdy do użytku na lądzie, Pojazdy drogowe [do transportu], Pojazdy elektryczne, Pojazdy hybrydowe, Pojazdy i środki transportu, Pojazdy mechaniczne, Samochody, Samochody elektryczne, Samochody hybrydowe,
Samochody osobowe, Samochody osobowe i części konstrukcyjne do nich, Samochody półciężarowe, Urządzenia
do poruszania się po lądzie, 35 Usługi administracyjne w zakresie odpraw celnych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pojazdami, Zarządzanie flotą pojazdów [dla
osób trzecich], 36 Gwarancje w zakresie pojazdów, Organizowanie płatności opłat celnych, Organizowanie zbierania
opłat celnych, Organizowanie zwrotu opłat celnych, Usługi
gwarancyjne w zakresie pojazdów drogowych, Usługi podatkowe i celne, Usługi w zakresie zwrotu opłat celnych, Zapewnianie gwarancji związanych z używanymi silnikowymi
pojazdami lądowymi, 37 Czyszczenie pojazdów, Doradztwo
dotyczące naprawy pojazdów, Instalacja części zamiennych
do pojazdów, Instalowanie części do pojazdów, Instalowanie
gotowych elementów konstrukcyjnych, Instalowanie urządzeń do zabezpieczania pojazdów, Instalowanie wyposażenia samochodowego, Kompleksowe czyszczenie pojazdów,
Kompleksowe czyszczenie samochodów, Konserwacja części i akcesoriów do komercyjnych lądowych pojazdów silnikowych, Konserwacja i naprawa opon, Konserwacja i naprawa pojazdów silnikowych do transportu pasażerów, Konserwacja i naprawa pojazdów, Konserwacja i naprawa silników,
Konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, Konserwacja
lub naprawa pojazdów samochodowych, Konserwacja pojazdów, Konserwacja pojazdów mechanicznych, Konserwacja samochodów, Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów,
Konserwacja, serwis, strojenie i naprawa silników, Konserwacja silników spalinowych, Kontrola pojazdów przed przeprowadzeniem konserwacji, Kontrola pojazdów przed przeprowadzeniem naprawy, Kontrola samochodów i ich części
przed konserwacją i naprawą, Konwersja pojazdów [silniki],
Lakierowanie, Malowanie pojazdów mechanicznych, Malowanie samochodów, Montaż [instalowanie] akcesoriów
do pojazdów, Montaż [instalowanie] części do pojazdów,
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Mycie pojazdów, Mycie pojazdów mechanicznych, Naprawa
ciężarówek, Naprawa elementów silników, Naprawa i konserwacja automatycznych skrzyni biegów, Naprawa i konserwacja części podwozia oraz nadwozia pojazdów, Naprawa
i konserwacja pojazdów lądowych, Naprawa i konserwacja
pojazdów mechanicznych i silników do nich, Naprawa i konserwacja pojazdów elektrycznych, Naprawa i konserwacja
pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników, Naprawa
i konserwacja pojazdów mechanicznych i części do nich, Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych i ich części,
Naprawa i konserwacja silników pojazdów mechanicznych,
Naprawy i konserwacja samochodów, Naprawy i obsługa samochodów, Naprawy przyczep, Naprawy samochodów, Obsługa i naprawy pojazdów silnikowych, Odnawianie pojazdów, Organizowanie naprawy pojazdów, Organizowanie
konserwacji silników pojazdów lądowych, Organizowanie
naprawy silników pojazdów lądowych, Organizowanie wstawiania szyb do wymiany w pojazdach, Polerowanie [czyszczenie] pojazdów, Polerowanie pojazdów, Polerowanie samochodów, Przegląd pojazdów, Przegląd samochodów,
Przegląd silników, Regeneracja silników, Regulacja silników,
Regulacja [tuning] pojazdów, Remont pojazdów, Serwisowanie (przegląd) silników pojazdów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją samochodów, Usługi doradcze w zakresie konserwacji pojazdów, Usługi doradcze
w zakresie naprawy pojazdów, Usługi informacyjne i doradcze związane z naprawą pojazdów, Usługi konserwacji i naprawy pojazdów silnikowych, Usługi tuningu pojazdów,
Usługi w zakresie konserwacji pojazdów silnikowych, Usługi
w zakresie odnawiania samochodów, 39 Czarterowanie pojazdów do transportu, Doradztwo w dziedzinie usług transportowych świadczone przez centra obsługi, telefonicznej
i infolinie, Dostarczanie dokumentów, Dostarczanie informacji dotyczących transportu, Dostarczanie ładunków drogą
lądową, Dostarczanie pojazdów, Dostarczanie przesyłek, Dostarczanie towarów, Dostawa towarów, Dostawa towarów
drogą kolejową, Dzierżawa magazynów, Dzierżawa samochodów ciężarowych, Informacja o magazynowaniu, Informacja o transporcie, Informacja o składowaniu, Kontraktowy
wynajem pojazdów, Kontrola towarów przeznaczonych
do transportu, Ładowanie i wyładowanie pojazdów, Ładowanie towarów, Logistyka transportu, Magazynowanie, Magazynowanie celne, Magazynowanie części pojazdów, Magazynowanie części, Magazynowanie i składowanie, Magazynowanie ładunków, Magazynowanie ładunku przed transportem, Magazynowanie towarów, Magazynowanie towarów w dużych ilościach, Nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), Obsługa ładunków, Odbieranie i dostarczanie
paczek i towarów, Odbieranie ładunku, Odbieranie paczek,
Odbieranie paczek drogą lądową, Odbiór, transport i dostawa towarów, Organizacja transportu powietrznego, morskiego i lądowego, Organizacja wynajmu pojazdów, Organizowanie holowania, Organizowanie i świadczenie usług transportowych drogą lądową, morską i, powietrzną, Organizowanie odbierania towarów, Organizowanie rozładunku towarów, Organizowanie składowania towarów, Organizowanie transportu, Organizowanie transportu drogą lądową
morską i powietrzną, Organizowanie transportu ładunków,
Organizowanie transportu towarów, Organizowanie wynajmu pojazdów, Organizowanie wynajmu samochodów, Organizowanie wynajmu wszelkich środków transportu, Organizowanie wypożyczania pojazdów, Pakowanie, Pakowanie
artykułów do transportu, Pakowanie i składowanie towarów,
Pakowanie ładunków, Pakowanie towarów, Pakowanie towarów podczas transportu, Parkowanie i przechowywanie pojazdów, Przechowywanie części do pojazdów mechanicznych, Przechowywanie ładunków po ich transporcie, Prze-
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chowywanie ładunku przed przewozem, Przechowywanie
pojazdów, Przechowywanie towarów pod zamknięciem
celnym, Przewóz ładunków, Przewóz samochodami ciężarowymi, Przewóz towarów, Przewożenie, Przewożenie i dostarczanie towarów, Rozładunek towarów, Składowanie, Składowanie i dostarczanie towarów, Składowanie ładunków, Składowanie towarów, Składowanie towarów przed i po transporcie, Składowanie towarów w transporcie, Spedycja, Spedycja ładunków, Spedycja towarów, Składowanie towarów,
Transport, Transport dokumentów, Transport drogowy,
Transport drogowy ładunków, Transport i dostawy towarów,
Transport i składowanie, Transport i składowanie towarów,
Transport kolejowy, Transport lądowy, Transport ładunków,
Transport ładunku drogą lądową, Transport ładunku pojazdem lądowym, Transport pojazdami do ciężkich ładunków,
Transport pojazdów, Transport pojazdów mechanicznych,
Transport samochodami ciężarowymi, Transport samochodowy, Transport towarów, Transport towarów koleją, Usługi
nawigacji transportu, Transport wynajętych samochodów,
Udostępnianie pojazdów do wynajmu, Udzielanie informacji
dotyczących transportu ładunków, Udzielanie informacji dotyczących pośrednictwa w przewozie ładunków, Udzielanie
informacji na temat transportu samochodowego, Udzielanie
informacji na temat usług kierowanie pojazdami, Udzielanie
informacji o usługach tymczasowego składowania, Udzielanie Informacji związanych z usługami rozładunku towarów,
Udzielanie informacji związanych z usługami magazynowania, Udzielanie porad związanych z usługami spedycyjnymi,
Umieszczanie ładunku w pojazdach, Usługi agencji spedycyjnej, Usługi agencji spedycji towarów, Usługi agencji transportowej w zakresie organizowania transportu towarów,
Usługi doradcze w zakresie magazynowania towarów, Usługi
doradcze związane z transportem towarów, Usługi doradcze
związane z transportem drogowym, Usługi dostarczania ładunków, Usługi dostawcze, Usługi informacyjne związane
z transportem, Usługi informacyjne związane z przechowywaniem, Usługi informacyjne związane z transportem towarów, Usługi kierowców, Usługi ładowania, Usługi prowadzenia pojazdów, Usługi przeładunkowe, Usługi przewozu, Usługi przewozowe towarów, Usługi przewoźnika, Usługi przewozu ładunków, Usługi rozładowywania i przepakowywania,
Usługi składów w zakresie przechowywania pojazdów, Usługi składowania, Usługi składowania towarów, Usługi spedycji,
Usługi spedycji ładunku drogą lądową, Usługi spedycyjne,
Usługi transportowe, Usługi transportu drogowego ładunków, Usługi transportu drogowego, Usługi transportu ładunków, Usługi transportu pojazdami silnikowymi, Usługi transportu pojazdami, Usługi transportu samochodami silnikowymi, Usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania [transport], Usługi w zakresie organizowania transportu, Usługi
w zakresie organizowania transportu drogowego, Usługi
w zakresie rozładunku towarów, Usługi w zakresie spedycji
towarów, Usługi w zakresie transportu towarów, Usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi, Usługi wynajmu lądowych pojazdów silnikowych, Usługi wynajmu pojazdów silnikowych, Usługi wynajmu pojazdów samochodowych, Usługi wynajmu samochodów, Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, Usługi związane
z magazynowanie towarów, Wynajem ciężarówek i przyczep, Wynajem maszyn i urządzeń do załadunku i rozładunku, Wynajem pojazdów, Wynajem pojazdów ciężarowych,
Wynajem pojazdów silnikowych, Wynajem pojazdów transportowych na umowę, Wynajem pojazdów transportowych,
Wynajem pojazdów z kierowcą, Wynajem przyczep, Wynajem przyczep do przewozu samochodów, Wynajem samochodów, Wynajem samochodów ciężarowych, Wynajem silnikowych pojazdów lądowych, Wynajmowanie transportu
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drogowego, Wypożyczanie i wynajem pojazdów, Wypożyczanie, zwłaszcza samochodów osobowych i ciężarówek,
Wypożyczanie przyczep, Wypożyczanie przyczep drogowych, Wypożyczanie przyczep samochodowych, Wypożyczanie samochodów, Wypożyczanie środków transportu,
Załadunek i rozładunek towarów.
529933
(220) 2021 06 02
SALKON SALLER POLBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Marino
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 26.11.12, 26.01.03, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej, Administrowanie działalności gospodarczej, Prace
biurowe, 36 Ubezpieczenia, Działalność finansowa, Bankowość, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, 43 Usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, Tymczasowe zakwaterowanie.
529938
(220) 2021 06 02
S-LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) appartme

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.05
(510), (511) 9 Czujniki, Urządzenia telekomunikacyjne, Przekaźniki, Wielofunkcyjne przyciski dotykowe, Oprogramowanie komputerowe, Aplikacje mobilne, 38 Telekomunikacja,
Usługi sieci telekomunikacyjnych.
(210) 529943
(220) 2021 06 08
(731) GRAFF KAMIL, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FizjoGraff
(510), (511) 44 Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Fizjoterapia.
529957
(220) 2021 06 08
YESINDEED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YESIndeed!

(210)
(731)

(531) 26.01.18, 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Informacje na temat metod sprzedaży, Planowanie strategicz-
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ne dla działalności gospodarczej, Sporządzanie raportów
ekonomicznych, Usługi ekspertów do spraw efektywności
działalności gospodarczej, Zarządzanie relacjami z klientami,
Doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania personelem, Analizy funkcjonowania firm, Zarządzanie programami
świadczeń pracowniczych, Zarządzanie planami świadczeń
socjalnych dla pracowników, Administrowanie konkursami
w celach reklamowych, Usługi w zakresie rozliczeń, Abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych baz danych,
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Marketing
towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, Organizowanie i zarządzanie programami
motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, Administrowanie programów
lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, Zarządzanie programami lojalności klientów i programami motywacyjnymi, Przeprowadzanie programów motywacyjnych
dla pracowników, Administrowanie działalnością handlową
w zakresie programów akcji pracowniczych, Negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich.
(210)
(731)
(540)
(540)

529961
(220) 2021 06 08
KRZYSZCZAK KRZYSZTOF, Jastrzębie-Zdrój
(znak słowno-graficzny)
AQUAVITUS

(531) 26.03.04, 26.01.10, 26.15.07, 27.05.01, 27.05.09, 29.01.14
(510), (511) 1 Minerały od uzdatniania wody do stosowania
w basenach i spa, Składniki chemiczne do uzdatniania wody,
Środki do uzdatniania wody, Środki filtrujące [chemiczne]
do wody, Naturalne środki filtrujące wodę, Składniki mineralne (naturalne) do uzdatniania wody, 5 Odświeżacze powietrza, Naturalne odświeżacze powietrza na bazie wody.
(210)
(731)
(540)
(540)
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na zegarki, Paski do zegarków, Paski do zegarków na rękę,
Paski do zegarków nieskórzane, Paski do zegarków wykonane z metalu, skóry lub plastiku, Paski do zegarków wykonane z materiałów syntetycznych, Paski z tworzyw sztucznych
do zegarków, Platynowe zegarki, Pudełka na zegarki, Rozciągliwe bransoletki metalowe do zegarków, Skórzane paski
do zegarków, Sprężyny do zegarków, Stopery, Srebrne zegarki, Tarcze do artykułów zegarmistrzowskich, Tarcze do zegarków, Tarcze [zegarmistrzostwo], Wahadła (wytwarzanie
zegarów i zegarków), Wisiorki do łańcuszków do zegarków,
Wskazówki do zegarów, Zegarki, Zegarki automatyczne, Zegarki chronometryczne, Zegarki damskie, Zegarki cyfrowe
z timerem automatycznym, Zegarki do nurkowania, Zegarki
do użytku w sporcie, Zegarki do użytku zewnętrznego, Zegarki eleganckie, Zegarki elektroniczne, Zegarki kwarcowe,
Zegarki mechaniczne z automatycznym nakręcaniem, Zegarki na rękę, Zegarki na rękę z urządzeniami GPS, Zegarki
na łańcuszku, Zegarki posiadające funkcję gry, Zegarki pozłacane, Zegarki sportowe, Zegarki z budzikiem, Zegarki z funkcją komunikacji na odległość, Zegarki z funkcją komunikacji
bezprzewodowej, Zegarki wykonane z metali szlachetnych
lub nimi powlekane, Zegarki na rękę z krokomierzem, Zegarki
(Szkiełka do -), Zegarki z metali szlachetnych, Zegarki zasilane energią słoneczną, Zegarki zawierające funkcję pamięci,
Biżuteria, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie [biżuteria],
Wyroby jubilerskie, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki.
(210)
(731)
(540)
(540)

529971
(220) 2021 06 08
KRAWCZYK WOJCIECH, Skoczów
(znak słowno-graficzny)
TRAMWAJ CAFE

529965
(220) 2021 06 08
MOKRZYCKI ANDRZEJ TORII EUROPE LTD. Rumia
(znak słowno-graficzny)
CICADA MILAN
(531) 18.01.11, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 43 Kawiarnia, Serwowanie żywności i napojów
dla gości.

(531) 03.13.12, 03.13.24, 27.05.05
(510), (511) 14 Akcesoria do zegarków, Artykuły zegarmistrzowskie, Bransolety do zegarków, Budziki, Budziki elektroniczne, Budziki elektryczne, Chronografy, Chronografy
do użytku jako zegarki, Chronografy do użytku jako czasomierze, Chronografy [zegarki], Cyferblaty do zegarków, Czasomierze [zegarki], Części do zegarków, Części i akcesoria
do przyrządów zegarmistrzowskich, Części mechanizmów
zegarowych, Etui na zegarki [prezentacja], Klamerki do zegarków, Koronki do zegarków, Łańcuszki do zegarków, Mechanizmy do zegarków sterowane elektronicznie, Mechanizmy
do zegarów, Metalowe paski do zegarków, Ozdobne etui

(210) 530007
(220) 2021 06 09
(731) OSTAŃSKA KATARZYNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) KOHAY
(510), (511) 14 Wyroby jubilerskie, biżuteria, kamienie szlachetne i półszlachetne, wyroby z metali szlachetnych lub
pokrywane nimi nie ujęte w innych klasach, Wyroby zegarmistrzowskie, 25 Odzież damska, męska, dziecięca, dzież
sportowa, t-shirt, bluzy, kurtki i skafandry, bielizna, obuwie,
nakrycia głowy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej,
w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów
jak: wyroby jubilerskie, biżuteria, kamienie szlachetne i półszlachetne, wyroby ze skóry i ich imitacji: torby, torebki, teczki,
walizki, walizy plecaki, kufry, tornistry, worki, etui, sakiewki,
portfele, portmonetki, dyplomatki, parasole, odzież, bielizna, obuwie, nakrycia głowy, porcelana, porcelana i ceramika
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dekoracyjna, naczynia, patery, puchary, szkło, szkło dekoracyjne, dekoracyjne płyty meblowe, dzieła sztuki z drewna,
Dekorowanie wystaw sklepowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

530013
(220) 2021 06 09
KOSZOWSKI ALEKSANDER, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
inter LOMBARD JAKOŚĆ GWARANCJA ZAUFANIE

(531) 26.04.05, 26.04.18, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 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, 36 Udzielanie pożyczek
finansowych pod zastaw, Pożyczanie pod zastaw, Usługi
kantorów.
(210) 530032
(220) 2021 06 09
(731) KOPEĆ EWA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) EWA PŁATEK
(510), (511) 18 Aktówki, Torebki damskie, Torebki wieczorowe, Stylowe torebki, Kopertówki [małe torebki], Skórzane torebki, Torebki, Torebki na ramię, Torebki wykonane
ze skóry, Walizki, Walizki biznesowe, Walizki podróżne, Artykuły podróżne [walizki, torby], Torby, Torby na zakupy,
Torby na garnitur, Torby podróżne, Torby zakupowe, Torby
na ubrania, Torby na pieluchy, Torby na ramię, Torby do pracy, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły
służące do przenoszenia, Portfele, Portfele skórzane, Portfele
na karty, Etui na karty [portfele], Torby i portfele skórzane,
Portfele na karty kredytowe, Portfele wraz z etui na karty, Aktówki, teczki, Aktówki wykonane ze skóry, Parasole i parasolki, 25 Suknie koktajlowe, Suknie balowe, Sukienki do chrztu,
Stroje do chrztu, Alby liturgiczne, Suknie ślubne, Podwiązki
ślubne, Sukienki dla niemowląt i małych dzieci, Damskie sukienki na uroczystości, Sukienki druhen, Sukienki damskie,
Odzież dziewczęca, Odzież, Rękawiczki, Krawaty, Garnitury,
Garnitury męskie, Garnitury damskie, Garnitury wizytowe,
Garnitury wieczorowe, Garnitury trzyczęściowe [odzież], Kamizelki, Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Koszule, Koszule eleganckie, Koszule codzienne, Koszule
z kołnierzykiem, Koszule do garniturów, Kurtki, Ocieplane
kurtki, Grube kurtki, Kurtki puchowe, Kurtki futrzane, Kurtki
skórzane, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki [odzież], Długie kurtki, Kurtki wierzchnie, Krótkie kurtki ciepłe, Płaszcze, Płaszcze
wieczorowe, Płaszcze zimowe, Grube płaszcze, Męskie płaszcze, Płaszcze damskie, Płaszcze futrzane, Płaszcze skórzane,
Futra [odzież], Palta, Fascynatory [stroiki na głowę], Kapelusze, Czapki dziane, Czapki futrzane, Czapki wełniane, Czapki
z pomponem, Czapki jako nakrycia głowy, Rajstopy, Wełniane rajstopy, Letnie sukienki, Sukienki ciążowe, Luźne sukienki
o prostym kroju, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Body [bielizna], Body niemowlęce, Body [odzież], Bielizna damska typu
body, Jednoczęściowa bielizna damska [body połączone
z rajstopami], Koszulki polo, Koszulki dla dzieci, Koszulki polo
z dzianiny, Koszulki z krótkim rękawem, T-shirty z krótkim rękawem, Obuwie, Obuwie codzienne, Obuwie dla niemowląt,
Obuwie dla mężczyzn, Obuwie damskie, Tenisówki [obuwie],
Obuwie dla dzieci, Obuwie dla kobiet, Obuwie inne niż spor-
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towe, Obuwie do celów rekreacji, Obuwie męskie i damskie,
Odzież dziecięca, Odzież męska, damska i dziecięca, Koszulki
zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci,
Wyprawki dziecięce [odzież], Odzież dla małych dzieci, Jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, Letnie
ubranka dla dzieci, Kombinezony dla niemowląt i małych
dzieci, Odzież męska, Odzież wierzchnia dla dzieci, Spodnie
dziecięce, Kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw
przebieranych, Opaski na głowę, Suknie wieczorowe, Odzież
niemowlęca, Odzież wierzchnia dla niemowląt, Dolne części
strojów niemowlęcych, Koszule zapinane, Spódnice, Spódnice plisowane, Kostiumy ze spódnicą, Sukienka na szelkach
do noszenia na bluzkę, Skarpetki, Swetry, Bolerka, Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Odzież pluszowa,
Ogrodniczki, Apaszki, Fartuszki, Szlafroki, Piżamy, Krótkie piżamy damskie, Jednoczęściowe piżamy, Spodnie do piżamy,
Piżamy [tylko z trykotu], Damskie koszule nocne, Okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, Bielizna nocna, Ciążowa
bielizna nocna, Spodnie dresowe, Dresy ortalionowe, Dresy
wiatroszczelne.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

530033
(220) 2021 06 09
KOPEĆ EWA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
EWA PŁATEK kids fashion

01.01.05, 01.01.10, 01.01.12, 02.09.01, 24.09.03, 24.09.05,
24.09.09, 24.09.20, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 25 Suknie koktajlowe, Suknie balowe, Sukienki
do chrztu, Stroje do chrztu, Alby liturgiczne, Suknie ślubne,
Podwiązki ślubne, Sukienki dla niemowląt i małych dzieci,
Damskie sukienki na uroczystości, Sukienki druhen, Sukienki damskie, Odzież dziewczęca, Odzież, Rękawiczki, Krawaty,
Garnitury, Garnitury męskie, Garnitury damskie, Garnitury
wizytowe, Garnitury wieczorowe, Garnitury trzyczęściowe
[odzież], Kamizelki, Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie
i kamizelki, Koszule, Koszule eleganckie, Koszule codzienne,
Koszule z kołnierzykiem, Koszule do garniturów, Kurtki, Ocieplane kurtki, Grube kurtki, Kurtki puchowe, Kurtki futrzane,
Kurtki skórzane, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki [odzież], Długie kurtki, Kurtki wierzchnie, Krótkie kurtki ciepłe, Płaszcze,
Płaszcze wieczorowe, Płaszcze zimowe, Grube płaszcze, Męskie płaszcze, Płaszcze damskie, Płaszcze futrzane, Płaszcze
skórzane, Futra [odzież], Palta, Fascynatory [stroiki na głowę],
Kapelusze, Czapki dziane, Czapki futrzane, Czapki wełniane,
Czapki z pomponem, Czapki jako nakrycia głowy, Rajstopy,
Wełniane rajstopy, Letnie sukienki, Sukienki ciążowe, Luźne
sukienki o prostym kroju, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami,
Body [bielizna], Body niemowlęce, Body [odzież], Bielizna
damska typu body, Jednoczęściowa bielizna damska [body
połączone z rajstopami], Koszulki polo, Koszulki dla dzieci,
Koszulki polo z dzianiny, Koszulki z krótkim rękawem, T-shirty
z krótkim rękawem, Obuwie, Obuwie codzienne, Obuwie dla
niemowląt, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie damskie, Tenisówki [obuwie], Obuwie dla dzieci, Obuwie dla kobiet, Obuwie inne niż sportowe, Obuwie do celów rekreacji, Obuwie
męskie i damskie, Odzież dziecięca, Odzież męska, damska
i dziecięca, Koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla nie-
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mowląt i małych dzieci, Wyprawki dziecięce [odzież], Odzież
dla małych dzieci, Jednoczęściowa odzież dla niemowląt
i małych dzieci, Letnie ubranka dla dzieci, Kombinezony dla
niemowląt i małych dzieci, Odzież męska, Odzież wierzchnia
dla dzieci, Spodnie dziecięce, Kostiumy do użytku podczas
dziecięcych zabaw przebieranych, Opaski na głowę, Suknie
wieczorowe, Odzież niemowlęca, Odzież wierzchnia dla
niemowląt, Dolne części strojów niemowlęcych, Koszule
zapinane, Spódnice, Spódnice plisowane, Kostiumy ze spódnicą, Sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, Skarpetki,
Swetry, Bolerka, Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Odzież pluszowa, Ogrodniczki, Apaszki, Fartuszki,
Szlafroki, Piżamy, Krótkie piżamy damskie, Jednoczęściowe
piżamy, Spodnie do piżamy, Piżamy [tylko z trykotu], Damskie koszule nocne, Okrycia [narzutki] nakładane na koszule
nocne, Bielizna nocna, Ciążowa bielizna nocna, Spodnie dresowe, Dresy ortalionowe, Dresy wiatroszczelne.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

530046
(220) 2021 06 10
PILICHOWSKI SAMUEL COLBERG COFFEE, Pławęcino
(znak słowno-graficzny)
Colberg coffee

01.15.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.13, 26.01.18, 29.01.12,
27.05.01
(510), (511) 30 Herbata, Herbata rooibos, Herbata czarna,
Biała herbata, Herbata zielona, Kawa, Kawa słodowa, Koncentraty kawy, Kawa aromatyzowana, Kawa nienaturalna, Ziarna
kawy, Kawa niepalona, Kawa liofilizowana, Kawa mielona,
Czekoladowa kawa, Kawa bezkofeinowa, Kawa rozpuszczalna, Mrożona kawa, Napoje kawowe, Mieszanki kawowe, Palone ziarna kawy, Mielone ziarna kawy, Gotowe napoje kawowe, Napoje na bazie kawy, Napoje sporządzane z kawy, Kawa
w formie mielonej, Mieszanki kawy i słodu, Kawa w formie
parzonej, Preparaty roślinne zastępujące kawę, Ziarna kawy
powlekane cukrem, Mieszanki kawy i cykorii, Napoje kawowe z mlekiem, Kawa w postaci całych ziaren, Napoje mrożone na bazie kawy, Substytut kawy na bazie cykorii, Mieszanki
kawy słodowej i kakao, Napoje składające się głównie z kawy,
Napoje na bazie kawy zawierające mleko, Mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, Cykoria do stosowania jako substytut kawy, Jęczmień do użytku jako substytut kawy, Napoje
na bazie kawy zawierające lody (affogato), Mieszaniny cykorii
do stosowania jako substytuty kawy, Preparaty do sporządzania napojów [na bazie kawy], Kawa [palona, w proszku,
granulowana lub w napojach], Napoje gazowane [na bazie
kawy, kakao lub czekolady], Ekstrakty z kawy do stosowania
jako aromaty do napojów, Cykoria i mieszanki zawierające
cykorię, do wykorzystania jako substytuty kawy, Aromaty
kawowe, Esencje kawowe, Mieszanki kawy słodowej i kawy,
Ekstrakty kawy słodowej, Substytuty kawy [sztuczna kawa
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lub preparaty roślinne zastępujące kawę], Ekstrakty z kawy,
Torebki z kawą, Kapsułki z kawą, Cykoria [substytut kawy],
Mieszanki wyciągów z kawy słodowej i kawy, Ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty kawy, Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Wyciągi kawowe do stosowania jako substytuty kawy, Substytuty kawy i herbaty, Nadzienia na bazie
kawy, Substytuty kawy na bazie warzyw, Napoje na bazie
substytutów kawy, Filtry w postaci toreb papierowych wypełnione kawą, Substytuty kawy [na bazie zbóż lub cykorii],
Ekstrakty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, Preparaty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku
kawy mokka, Ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty
do artykułów żywnościowych, 40 Mielenie kawy, Palenie
i przetwarzanie kawy, 43 Usługi kawiarni, Usługi barów kawowych, Usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów].
(210) 530047
(220) 2021 06 10
(731) PILICHOWSKI SAMUEL COLBERG COFFEE, Pławęcino
(540) (znak słowny)
(540) ColbergCoffee
(510), (511) 30 Herbata, Herbata rooibos, Herbata czarna,
Biała herbata, Herbata zielona, Kawa, Kawa słodowa, Koncentraty kawy, Kawa aromatyzowana, Kawa nienaturalna, Ziarna
kawy, Kawa niepalona, Kawa liofilizowana, Kawa mielona,
Czekoladowa kawa, Kawa bezkofeinowa, Kawa rozpuszczalna, Mrożona kawa, Napoje kawowe, Mieszanki kawowe, Palone ziarna kawy, Mielone ziarna kawy, Gotowe napoje kawowe, Napoje na bazie kawy, Napoje sporządzane z kawy, Kawa
w formie mielonej, Mieszanki kawy i słodu, Kawa w formie
parzonej, Preparaty roślinne zastępujące kawę, Ziarna kawy
powlekane cukrem, Mieszanki kawy i cykorii, Napoje kawowe z mlekiem, Kawa w postaci całych ziaren, Napoje mrożone na bazie kawy, Substytut kawy na bazie cykorii, Mieszanki
kawy słodowej i kakao, Napoje składające się głównie z kawy,
Napoje na bazie kawy zawierające mleko, Mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, Cykoria do stosowania jako substytut kawy, Jęczmień do użytku jako substytut kawy, Napoje
na bazie kawy zawierające lody (affogato), Mieszaniny cykorii
do stosowania jako substytuty kawy, Preparaty do sporządzania napojów [na bazie kawy], Kawa [palona, w proszku,
granulowana lub w napojach], Napoje gazowane [na bazie
kawy, kakao lub czekolady], Ekstrakty z kawy do stosowania
jako aromaty do napojów, Cykoria i mieszanki zawierające
cykorię, do wykorzystania jako substytuty kawy, Aromaty
kawowe, Esencje kawowe, Mieszanki kawy słodowej i kawy,
Ekstrakty kawy słodowej, Substytuty kawy [sztuczna kawa
lub preparaty roślinne zastępujące kawę], Ekstrakty z kawy,
Torebki z kawą, Kapsułki z kawą, Cykoria [substytut kawy],
Mieszanki wyciągów z kawy słodowej i kawy, Ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty kawy, Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Wyciągi kawowe do stosowania jako substytuty kawy, Substytuty kawy i herbaty, Nadzienia na bazie
kawy, Substytuty kawy na bazie warzyw, Napoje na bazie
substytutów kawy, Filtry w postaci toreb papierowych wypełnione kawą, Substytuty kawy [na bazie zbóż lub cykorii],
Ekstrakty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, Preparaty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku
kawy mokka, Ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty
do artykułów żywnościowych, 40 Mielenie kawy, Palenie
i przetwarzanie kawy, 43 Usługi kawiarni, Usługi barów kawowych, Usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów].
(210) 530061
(220) 2021 06 10
(731) SMOCZYŃSKI KRZYSZTOF VORO, Osieczna
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) VORO

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 Detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych i przemysłu, Kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, Materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], Mieszaniny
chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności
i napojów, Podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Preparaty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania,
2 Barwniki, koloranty, pigmenty i tusze, Powłoki, Rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok, barwników i tuszów, Żywice
naturalne w stanie surowym, Naturalne surowe żywice, Żywice naturalne, 19 Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony
okienne, Niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
Statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak
kamień, beton i marmur, zawarte w tej klasie, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Wydobywanie surowców naturalnych, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego
i konserwacyjnego, Zwalczanie szkodników i dezynfekcja.
(210)
(731)
(540)
(540)

530063
(220) 2021 06 10
WIECZORKOWSKA-RAJCZAK AGATA, Komorniki
(znak słowno-graficzny)
RASTRANA

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 Metalowe wkręty do drewna, Metalowe wkręty dociskowe, Metalowe wkręty z oczkiem, Gwoździe, Gwoździe bez główki do szyb, Gwoździe bez główki [kołki ustalające] metalowe, Gwoździe do wieszania obrazów, Gwoździe
kwadratowe wykrawane, Gwoździe metalowe, Gwoździe
mocujące metalowe, Gwoździe z szeroką główką metalowe,
Gwoździe z szeroką główką [ćwieki], Metalowe gwoździe
druciaki, Metalowe gwoździe murarskie, Metalowe gwoździe tapicerskie, Gwoździe, hufnale do podków, Metalowe,
krótkie śruby do śrub blokujących, Metalowe osłony na śruby, Metalowe śruby kotwowe, Metalowe śruby kotwowe
do łączenia elementów mostu, Metalowe śruby mocowane
jednostronnie, Metalowe śruby mocujące, Metalowe śruby
oczkowe, Metalowe śruby oczkowe z końcówką w kształcie
kulki, Metalowe śruby w kształcie litery U, Metalowe śruby
z łbem sześciokątnym, Samogwintujące śruby metalowe,
Śruby do łączenia przewodów, metalowe, Śruby metalowe, Śruby metalowe do wkręcania w lód, Śruby metalowe
[elementy łączące], Śruby skrzydełkowe [elementy łączące]
metalowe, Materiały budowlane (metalowe), Metalowe,
modułowe elementy budowlane, Metalowe, modułowe,
przenośne elementy budowlane, Metalowe, strukturalne
elementy budowlane, Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Modułowe konstrukcje metalowe,
Okucia stosowane w budownictwie, metalowe, 7 Sprężarki
powietrza, Maszyny na sprężone powietrze, Maszyny wykorzystujące sprężone powietrze, Narzędzia ręczne o napędzie
innym niż ręczny, Narzędzia ręczne z napędem pneumatycznym, Narzędzia ręczne z napędem elektrycznym, Narzę-
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dzia ręczne obsługiwane mechanicznie, Narzędzia ręczne
o napędzie mechanicznym, Elektryczne narzędzia ręczne,
Ręczne narzędzia bezprzewodowe z napędem elektrycznym, 16 Zszywki [artykuły papiernicze], Zszywki biurowe,
20 Elementy mocujące do mebli, niemetalowe, Niemetalowe elementy łączące do mebli, Wykończeniowe elementy
z tworzyw sztucznych do mebli, 24 Materiały na tkaniny dekoracyjne [elementy wystroju wnętrz], Materiały o strukturze
plastra miodu [tkaniny], Ognioodporne tkaniny obiciowe,
Okienne tkaniny dekoracyjne, Tkaniny bawełniane, Tkaniny
bawełniane, inne niż izolacyjne, Tkaniny będące materiałami
w belach, Tkaniny [bele], Tkaniny cięte do robót krawieckich, Tkaniny dekoracyjne, obicia z materiałów tekstylnych,
Tkaniny do dekoracji wnętrz, Tkaniny do pokrywania foteli,
Tkaniny do produkcji mebli ogrodowych, Tkaniny do produkcji mebli, Tkaniny do produkcji zasłon, Tkaniny do tapicerki, Tkaniny do wyposażenia wnętrz, Tkaniny drukowane,
Tkaniny dziane, Tkaniny imitujące skóry zwierzęce, Tkaniny
jedwabne do mebli, Tkaniny mieszane na bazie konopi, Tkaniny mieszane na bazie wełny, Tkaniny mieszane na bazie
jedwabiu, Tkaniny mieszane z wełny i bawełny, Tkaniny mieszane z włókien chemicznych, Tkaniny na elementy wystroju
wnętrz w belach, Tkaniny na elementy wyposażenia wnętrz
w belach, Tkaniny na obicia i wyposażenia, Tkaniny na zasłony, Tkaniny napinające do obić, Tkaniny nylonowe, Tkaniny
ognioodporne, Tkaniny poliestrowe, Tkaniny powlekane,
Tkaniny przemysłowe, Tkaniny sztruksowe, Tkaniny tekstylne
do celów produkcyjnych, Tkaniny tekstylne do użytku w produkcji mebli, Tkaniny tekstylne do użytku w produkcji łóżek,
Tkaniny tekstylne do użytku w produkcji zasłon, Tkaniny
tekstylne w belach do użytku w produkcji, Tkaniny tekstylne w belach do użytku w dekoracyjnych obiciach, Tkaniny
tekstylne w belach do produkcji mebli tapicerowanych, Tkaniny w rolkach, Tkaniny z włókien do produkcji zewnętrznych
okryć na meble, Tkaniny zasłonowe, 40 Cieplna obróbka metali, Galwanizacja, Cynkowanie, Obróbka części metalowych
w celu zapobiegania korozji przy wykorzystaniu cynkowania
ogniowego i procesów powlekania proszkowego, Powlekanie galwaniczne, Powlekanie metalu, Powlekanie metalu
[niemalarskie], Powlekanie proszkowe, Powlekanie ogniowe.
530065
(220) 2021 06 10
BIERNACKI GRZEGORZ, ZAJĄC WOJCIECH GRANITAN
SPÓŁKA CYWILNA, Łomianki
(540) (znak słowny)
(540) GRANISPA
(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, Zlewozmywaki
kuchenne, Rozpylacze do zlewów kuchennych, Armatury
łazienkowe, Umywalki łazienkowe, Akcesoria łazienkowe,
Łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, Umywalki łazienkowe na postumencie, Dysze do aparatury łazienkowej,
Armatura łazienkowa do kontroli wody, Instalacje łazienkowe
służące do dostarczania wody, Instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, Zlewozmywaki, Zlewozmywaki w obudowie, Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, Zlewy metalowe, Dozowniki środków dezynfekujących
do łazienek, Dozowniki środków odkażających w toaletach,
Kabiny prysznicowe, Szklane kabiny prysznicowe, Instalacje
toaletowe, Pojedyncze toalety odlewane z materiału kompozytowego, Toalety, Grzejniki [kaloryfery], Grzejniki elektryczne [kaloryfery], Akcesoria do umywalek, Krany do umywalek,
(210)
(731)

Nr ZT27/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Umywalki będące elementami instalacji zaopatrujących
w wodę, Umywalki [części instalacji sanitarnych], Umywalki
do łazienek, Odpływy wody [krany], 19 Odpływy niemetalowe, Odpływy podłogowe z materiałów niemetalowych,
Rury odpływowe, Syfony kanalizacyjne na deszczówkę,
nie z metalu, 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 kranu, baterii mieszających do umywalek, rozpylaczy nakładanych na baterie łazienkowe, baterii mieszających do rur wodociągowych, zlewozmywaków
kuchennych, rozpylaczy do zlewów kuchennych, armatury
łazienkowej, umywalek łazienkowych, akcesoriów łazienkowych, łazienkowych instalacji wodno-kanalizacyjnych,
umywalek łazienkowych na postumencie, dysz do aparatury
łazienkowej, armatury łazienkowej do kontroli wody, instalacji łazienkowych służących do dostarczania wody, instalacji
sanitarnej i łazienkowej oraz armatury wodno-kanalizacyjnej,
zlewozmywaków, zlewozmywaków w obudowie, zlewozmywaków ze stali nierdzewnej, zlewów metalowych, dozowników środków dezynfekujących do łazienek, dozowników
środków odkażających w toaletach.
(210) 530068
(220) 2021 06 10
(731) KOŁACZ-LEWANDOWSKA PAULINA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Frubek
(510), (511) 29 Pokrojone owoce, Pokrojone warzywa, Jogurty, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: pokrojone owoce, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: pokrojone
owoce, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: pokrojone
warzywa, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: pokrojone
warzywa, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: jogurty,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: jogurty.
(210)
(731)
(540)
(540)

530069
(220) 2021 06 10
CICHOWSKI ŁUKASZ, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
pralnia Cichowscy

(531) 01.15.15, 01.15.14, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 37 Pranie, Czyszczenie i pielęgnacja tkanin, tekstyliów, skóry, futer i wyrobów wytworzonych z tych materiałów, Prasowanie tkanin, Prasowanie tekstyliów, Prasowanie materiałów, Prasowanie odzieży, Czyszczenie dywanów
i chodników, Usługi dezynfekcji, Maglowanie tkanin, 43 Wynajem bielizny pościelowej.
530070
(220) 2021 06 10
STOWARZYSZENIE HANDLOWCÓW
JAGIELLOŃCZYCY, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAGIELLOŃCZYCY
(210)
(731)
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(531) 23.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych,
Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Zarządzanie działalnością handlową, 36 Dzierżawa i wynajem
pomieszczeń handlowych, Organizacja zbiórek charytatywnych, Usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, Administrowanie nieruchomościami, 37 Budowa stoisk na targach
handlowych i wystawach, Sprzątanie budynków biurowych
i lokali handlowych, Instalowanie konstrukcji tymczasowych
na targi handlowe, Instalowanie konstrukcji tymczasowych
na wystawy handlowe, Instalacja konstrukcji tymczasowych
na wystawy handlowe, 41 Organizowanie i prowadzenie
konferencji na temat biznesu i handlu, Usługi edukacyjne
dotyczące handlu, Organizowanie konferencji dotyczących
handlu, 43 Dostarczanie obiektów i sprzętu na wystawy handlowe [zakwaterowanie].
530071
(220) 2021 06 10
Pax Computer Technology (Shenzhen) Co. Ltd.
Shenzhen, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAX

(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 9 Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, Kasy
rejestrujące, Terminale POS, Elektroniczne etykietki na towarach, Chipy elektroniczne, Ekrany wideo, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfony,
Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania],
Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub
do pobrania, Identyfikacyjne karty magnetyczne, Czytniki
kodów kreskowych, Terminale klawiaturowe, Pady do podpisu elektronicznego, Aparatura do komunikacji sieciowej,
Programy komputerowe nagrane, Sprzęt do przetwarzania
danych, Ładowarki do baterii, Kable USB, Baterie, Urządzenia
rozpoznające twarz, Telefony komórkowe, Smartfony, Chipy
[układy scalone], Terminale do płatności elektronicznych,
Oprogramowanie do płatności elektronicznych, Urządzenia do przetwarzania płatności elektronicznych, Terminale
do elektronicznego przetwarzania płatności kartami kredytowymi, Terminale do kart kredytowych, Czytniki kart elektronicznych, Oprogramowanie umożliwiające bezpieczne
przeprowadzanie transakcji kartami kredytowymi, Terminale
telefoniczne, Programy komputerowe stosowane do elektronicznych systemów kasowych, Alarmy dźwiękowe, 42 Badania technologiczne, Prace badawczo-rozwojowe nad
nowymi produktami dla osób trzecich, Wzornictwo przemysłowe, Projektowanie opakowań, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania
komputerowego, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju
sprzętu komputerowego, Rozwój oprogramowania sterowników i systemów operacyjnych, Instalacja oprogramowania
komputerowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, Usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
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danych, Usługi szyfrowania danych, Opracowywanie platform komputerowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS],
Oprogramowanie operacyjne jako usługa [SaaS].
(210) 530072
(220) 2021 06 10
(731) SKOCZYLAS HANNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Kwiatoterapia Hanna Skoczylas
(510), (511) 31 Kwiaty, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwiatów.
(210) 530080
(220) 2021 06 09
(731) PIĄTAK ZBIGNIEW, Nowogard
(540) (znak słowny)
(540) ZEW NATURY
(510), (511) 31 Karma dla kotów, Karma dla psów, Karma dla
psów biorących udział w gonitwach, Karma dla zwierząt domowych, Karmy i pasze dla zwierząt.
(210)
(731)
(540)
(540)

530081
(220) 2021 06 10
JANASIAK MAŁGORZATA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
ZDROWOSTAN

(531) 26.01.03, 26.01.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami
spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
urządzeń do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie urządzeń do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie urządzeń do uzdatniania powietrza, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie urządzeń do uzdatniania
powietrza, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie urządzeń do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie urządzeń do sterylizacji, dezynfekcji
i odkażania, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie maszyn
i urządzeń do przetwarzania i przygotowywania żywności
i napojów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie maszyn
i urządzeń do przetwarzania i przygotowywania żywności
i napojów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie środków
dezynfekcyjnych i antyseptycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie nasion, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie nasion, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie roślin,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie roślin.
(210)
(731)
(540)
(540)

530084
(220) 2021 06 10
ROWICKI PAWEŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
VR ROVICKY
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(531) 27.05.01
(510), (511) 18 Laski, kijki marszowe i trekkingowe, Parasole i parasolki, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia, Wyroby rymarskie, bicze
i ubrania dla zwierząt, Laski do chodzenia, Parasolki i parasole
(duże), Skóra i imitacja skóry, 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.
530089
(220) 2021 06 09
SUNROOF TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUNROOF TECHNOLOGY
(210)
(731)

(531) 26.03.23, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe materiały i elementy budowlane
oraz konstrukcyjne, Przesłony optyczne z metalu (materiał
budowlany), Uchwyty z metalu dla instalacji i systemów fotowoltaicznych, zwłaszcza dla modułów fotowoltaicznych,
Elementy mocujące z metalu, ujęte w klasie 6, Metalowe wyroby kształtowe, Okna z metalu, w tym okna fasadowe i okna
do montażu w powierzchniach nachylonych jak mieszkaniowe okna dachowe i okna do ogrodów zimowych, Metalowe
pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, 9 Instalacje
i systemy fotowoltaiczne oraz ich części w tym moduły fotowoltaiczne, ogniwa słoneczne, Urządzenia fotowoltaiczne
do wytwarzania energii, Panele słoneczne, Moduły słoneczne, Przenośne panele słoneczne, Komponenty elektryczne
i elektroniczne, Urządzenia elektryczne, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej,
Systemy i aparatura do sterowania przepływu energii elektrycznej, Kable elektryczne, druty, przewody i ich elementy
złączeniowe, Łączniki, tablice rozdzielcze i szafy rozdzielcze,
Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne,
19 Niemetalowe materiały budowlane i konstrukcyjne, Przesłony optyczne nie z metalu (materiał budowlany), Uchwyty nie z metalu dla instalacji i systemów fotowoltaicznych,
Okna nie z metalu, w tym okna fasadowe i okna do montażu
w powierzchniach nachylonych jak mieszkaniowe okna dachowe i okna do ogrodów zimowych, Szkło izolacyjne do celów budowlanych, szkło budowlane, szkło okienne, szyby
ze szkła izolacyjnego, Szyby do ochrony przeciwpożarowej,
przed promieniowaniem, światłem, do ochrony akustycznej
i cieplnej, Szkło bezpieczne jednoszybowe, zespolone szkło
bezpieczne, szyby do szklenia fasad, Surowiec lub półprodukt szklany, Niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne,
37 Montaż, konserwacja i naprawa instalacji i systemów fotowoltaicznych, paneli słonecznych, komponentów elektrycznych i elektronicznych, urządzeń elektrycznych lub do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej.
530096
(220) 2021 06 10
KARCZMA SOLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołobrzeg
(540) (znak słowny)
(540) COOLBERG
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Korzenne piwa,
Piwo słodowe, Piwa smakowe, Piwo pszeniczne, Piwo rzemieślnicze, Brzeczka piwna, Piwo i produkty piwowarskie,
(210)
(731)
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Piwo pełne jasne, Czarne piwo [piwo ze słodu palonego],
Piwo typu saison, Barley wine [piwo], Piwo typu koźlak,
Piwo jasne typu ale, Ale [rodzaj piwa angielskiego], Shandy
jako napój składający się z piwa i lemoniady, Piwa o małej
zawartości alkoholu, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa,
Indyjskie piwa jasne ale (IPA), 35 Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z piwem, 40 Warzenie piwa.
530132
(220) 2021 06 11
CCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) Naptune
(510), (511) 25 Spodnie wiatroszczelne, Spodnie od dresu,
Funkcjonalne spodnie termoaktywne, Spodnie do piżamy,
Spodnie do jogi, Wygodne luźne spodnie, Spodnie do ćwiczeń fizycznych, Spodnie do kolan [bryczesy], Męskie
i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Koszule, Koszule codzienne, Koszule sportowe, Koszulki polo, Koszulki
kolarskie, Koszulki do tenisa, Koszulki bez rękawów, Koszulki
z nadrukami, Koszulki do jogi, Koszulki dla dzieci, Koszulki
dla siatkarzy, Koszule sportowe pochłaniające wilgoć, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Skarpetki, Skarpety
sportowe, Skarpety termoaktywne, Skarpetki przeciwpotne, Skarpetki antypoślizgowe, Skarpetki dla sportowców,
Skarpety do jogi, Skarpetki do gry w tenisa, Czapki sportowe, Czapki bejsbolówki, Czapki kolarskie, Czapki z daszkiem, Czapki narciarskie, Czapki [nakrycia głowy], Kurtki,
Kurtki nieprzemakalne, Kurtki sportowe, Kurtki puchowe,
Kurtki narciarskie, Kurtki wiatroszczelne, Kurtki dresowe,
Kurtki dwustronne, Kurtki bez rękawów, Kamizelki [bezrękawniki], Ocieplane kamizelki, Kamizelki puchowe, Kamizelki z polaru, Bielizna, Bielizna funkcjonalna, Bielizna termoaktywna, Bielizna wchłaniająca pot, Odzież sportowa, Podkoszulki sportowe, Komplety sportowe, Szorty sportowe, Rajstopy sportowe, Staniki sportowe, Stroje sportowe, Płaszcze
sportowe, Znaczniki [narzutki] sportowe, Kurtki jako odzież
sportowa, Topy sportowe do rozgrzewki, Spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, Biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, Czapki i czapeczki sportowe, Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], 35 Usługi reklamowe w zakresie
odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów
detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie sklepów
detalicznych w branży odzieżowej, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi
w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Sprzedaż detaliczna
kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży,
Marketing internetowy, Marketing bezpośredni, Marketing
ukierunkowany, Marketing referencyjny, Marketing afiliacyjny, Kampanie marketingowe, Informacja marketingowa, Reklama i marketing, Usługi marketingowe, Marketing
dotyczący promocji, Usługi marketingu bezpośredniego,
Dostarczanie informacji marketingowej, Przygotowywanie
planów marketingowych.
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(540)

(210)
(731)

(210) 530143
(220) 2021 06 11
(731) SUPERDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Karczew
(540) (znak graficzny)

(531) 25.01.15, 26.01.02, 29.01.13
(510), (511) 29 Drób, Drób gotowany, Kurczak, Kurczak gotowany, Kurczak mrożony, Kurczak smażony, Głęboko mrożony
kurczak, Pieczony kurczak, Świeży kurczak.
(210)
(731)
(540)
(540)

530145
(220) 2021 06 11
PORADZISZ SYLWIA BIOTEAM, Kraków
(znak słowno-graficzny)
be’liv LIVE COSMETICS

(531) 26.01.01, 26.01.02, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 3 Antyperspiranty [przybory toaletowe], Aromaty [olejki eteryczne], Balsamy do celów kosmetycznych,
Balsamy, inne niż do celów medycznych, Błyszczyki do ust,
Dezodoranty dla ludzi i zwierząt, Ekstrakty kwiatowe [perfumy], Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Emulsje
chroniące przed promieniowaniem słonecznym, Kosmetyki,
Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki do brwi, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do rzęs,
Kremy kosmetyczne, Kremy wybielające do skóry, Maski
kosmetyczne, Mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, Mydła, Mydła przeciwpotowe do stóp, Mydło dezodoryzujące, Mydło do golenia, Oleje czyszczące, Olejki do celów
kosmetycznych, Olejki do perfum i zapachów, Olejki eteryczne, Ołówki do brwi, Pasta do zębów, Płyny do płukania ust
do celów niemedycznych, Płyny do przemywania pochwy
do higieny intymnej lub dezodoryzacji, Płyny po goleniu, Pomadki do ust, Pomady do celów kosmetycznych, Preparaty
do demakijażu, Preparaty do depilacji, Preparaty do golenia,
Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących
[przybory toaletowe], Preparaty do kąpieli, nielecznicze, Preparaty do kręcenia włosów, Preparaty do samoopalania [kosmetyki], Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych,
Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty kosmetyczne
do odchudzania, Preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, Preparaty ściągające do celów kosmetycznych, Produkty do odświeżania oddechu w sprayu, Produkty perfumeryjne, Przeciwpotowe mydła, Puder do twarzy,
Sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, Szampony,
Środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, Środki
do czyszczenia zębów, Świece do masażu do celów kosmetycznych, Tłuszcze do celów kosmetycznych, Tusze do rzęs,
Waciki do celów kosmetycznych, Waciki nasączone środkami
do demakijażu, Woda micelarna, Zestawy kosmetyków, Żele
do masażu, inne niż do celów medycznych, Żele do wybielania zębów, Żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych.
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(210) 530148
(220) 2021 06 11
(731) GANCEWSKI MAKSYMILIAN, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) HARMOKROMIA
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki kolorowe, Preparaty
do koloryzacji włosów, Farby do włosów, Kosmetyki koloryzujące do skóry, Kolorowe kosmetyki do oczu, Barwniki kosmetyczne, Basma [barwnik kosmetyczny], Henna [barwnik
kosmetyczny], 10 Urządzenia do rehabilitacji medycznej,
Instrumenty medyczne, Elektroniczne urządzenia do celów medycznych, Medyczne przyrządy terapeutyczne,
Medyczne lampy operacyjne, Lampy do badań lekarskich,
Lampy do celów medycznych, Lampy do użytku z przyrządami medycznymi, Lampy emitujące spolaryzowane światło do użytku medycznego, Lampy do celów medycznych
[lecznicze], Lampy do użytku w terapii kolorami, 16 Papier,
Karton, Papierowe artykuły piśmienne, Fotografie [wydrukowane], Albumy fotograficzne, Piórka do rysowania [grafiony], Przyrządy do rysowania, Materiały do rysowania, Notatniki [notesy], Książki do rysowania, Ołówki do rysowania,
Pędzelki do rysowania, Rysunki, Drukowane instrukcje dotyczące metod nauczania, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Podręczniki instruktażowe,
Papierowe materiały dydaktyczne, Drukowane materiały
dydaktyczne, Papierowe materiały dydaktyczne dotyczące
naświetlania kolorami, nauki o kolorach, terapii kolorami,
24 Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych,
Płótna do haftu, Tkaniny ścienne, Ręczniki, Bielizna stołowa
i pościelowa, Tkaniny, 25 Chusty [odzież], Apaszki, Nakrycia
głowy, Odzież, Obuwie, 41 Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne dotyczące
zdrowia, Informacja o edukacji, Seminaria edukacyjne, Badania edukacyjne, Usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się do służby zdrowia, Usługi edukacyjne w sektorze
opieki zdrowotnej, Trenowanie, Usługi rozrywkowe, Nauczanie, Usługi mentoringu biznesowego, Szkolenia biznesowe, Usługi edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego,
Usługi edukacyjne dotyczące naświetlania kolorami, nauki
o kolorach, terapii kolorami, 45 Mentorstwo [duchowe],
Usługi serwisów społecznościowych online, Usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych online za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania, Usługi w zakresie nawiązywania znajomości, Doradztwo w zakresie relacji osobistych,
Świadczenie usług w zakresie osobistego wsparcia dla
rodzin pacjentów cierpiących na choroby zagrażające życiu, Świadczenie usług w zakresie osobistego wsparcia dla
pacjentów chorujących na raka oraz dla ich rodzin, Doradztwo duchowe, Doradztwo dotyczące kierunku duchowego
rozwoju, Poradnictwo duchowe.
(210) 530159
(220) 2021 06 12
(731) ŻOŁĄDŹ JACEK JACK MOTORS, Łęg Tarnowski
(540) (znak słowny)
(540) JACK MOTORS
(510), (511) 7 Cylindry silników do pojazdów, Tłoki do silników pojazdów lądowych, Wały korbowe, Cewki zapłonowe
[części silników spalinowych wewnętrznego spalania], Gaźniki do silników spalinowych wewnętrznego spalania, Filtry paliwa do silników pojazdów, Filtry powietrza do silników motocyklowych, Głowice cylindrów do silników, Iskrowniki zapłonowe do silników, Korbowody do maszyn, motorów i silników, Obudowy do silników [części pojazdów], Tłoki [części
silników spalinowych wewnętrznego spalania], Tuleje cylindrowe, Tłumiki jako części składowe układów wydechowych
pojazdów, Uszczelki do silników spalinowych wewnętrznego
spalania, Zapłony elektroniczne do pojazdów, 12 Części i ak-
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cesoria do pojazdów lądowych, Amortyzatory do pojazdów,
Podnóżki motocyklowe, Kierownice do motocykli, Opony
do motocykli, Stojaki na motocykle, Ramy do motocykli, Wahacze do motocykli, Łańcuchy do motocykli, Silniki do motocykli, Koła do motocykli, Piasty do kół w pojazdach (motocykle), Pokrowce na siodełka motocyklowe, Dętki do opon
motocykli, Tarcze hamulcowe do motocykli, Obręcze kół
do motocykli, Łańcuchy napędowe do motocykli, Dźwignie zmiany biegów [części do motocykli], Części do skrzyń
biegów do pojazdów lądowych, Nóżki motocyklowe, Błotniki do motocykli, Pedały do motocykli, Przewody sprzęgła
[części motocykli], Wirniki hamulca [części motocykli], Linki
hamulcowe [części motocykli], Pedały hamulca [części motocykli], Części konstrukcyjne do motocykli, Pompy powietrza do motocykli, Zaciski hamulca tarczowego [części motocykli], Koła zębate do napędów motocyklowych, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: cylindry
silników do pojazdów, tłoki do silników pojazdów lądowych,
wały korbowe, cewki zapłonowe [części silników spalinowych wewnętrznego spalania], gaźniki do silników spalinowych wewnętrznego spalania, filtry paliwa do silników pojazdów, filtry powietrza do silników motocyklowych, głowice
cylindrów do silników, iskrowniki zapłonowe do silników,
korbowody do maszyn, motorów i silników, obudowy do silników [części pojazdów], tłoki [części silników spalinowych
wewnętrznego spalania], tuleje cylindrowe, wały korbowe,
korbowody do maszyn, motorów i silników, tłumiki jako części składowe układów wydechowych pojazdów, uszczelki
do silników spalinowych wewnętrznego spalania, zapłony
elektroniczne do pojazdów, części i akcesoria do pojazdów
lądowych, amortyzatory do pojazdów, podnóżki motocyklowe, kierownice do motocykli, opony do motocykli, stojaki
na motocykle, ramy do motocykli, wahacze do motocykli,
łańcuchy do motocykli, silniki do motocykli, koła do motocykli, piasty do kół w pojazdach (motocykle), pokrowce
na siodełka motocyklowe, dętki do opon motocykli, tarcze
hamulcowe do motocykli, obręcze kół do motocykli, łańcuchy napędowe do motocykli, dźwignie zmiany biegów
[części do motocykli], części do skrzyń biegów do pojazdów
lądowych, nóżki motocyklowe, błotniki do motocykli, pedały
do motocykli, łańcuchy do motocykli, wahacze do motocykli, przewody sprzęgła [części motocykli], wirniki hamulca
[części motocykli], linki hamulcowe [części motocykli], tarcze
hamulcowe do motocykli, łańcuchy napędowe do motocykli, pedały hamulca [części motocykli], części konstrukcyjne
do motocykli, pompy powietrza do motocykli, zaciski hamulca tarczowego [części motocykli], koła zębate do napędów
motocyklowych.
530239
(220) 2021 06 14
MOSAKOWSKA LUCYNA ŻAKO FIRMA HANDLOWO
USŁUGOWA, Żary
(540) (znak słowny)
(540) ZAKOSTYL
(510), (511) 24 Tkaniny, Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Tekstylia do dekoracji wnętrz, Tekstylia,
Tekstylia do sypialni, Tekstylia do wyposażenia domu, Tekstylia w postaci akcesoriów okiennych, Tekstylia wykorzystywane w gospodarstwie domowym.
(210)
(731)

(210) 530248
(220) 2021 06 15
(731) PRZYBYŁ RAFAŁ, Śmieszkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ABN

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z paliwami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów
samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z olejami do silników samochodowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z olejami do silników samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami i materiałami oświetleniowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami i materiałami oświetleniowymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z substancjami, materiałami i preparatami chemicznymi oraz surowcami naturalnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z substancjami, materiałami i preparatami chemicznymi oraz surowcami
naturalnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia i odświeżania, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia i odświeżania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z papierosami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z papierosami, Usługi
handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami
bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z żywnością, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Usługi handlu detalicznego w zakresie
żywności, 37 Usługi tankowania paliwa do pojazdów.
530249
(220) 2021 06 15
CYTRYŃSKI MARIUSZ ALUX SYSTEMY ALUMINIOWE
I PCV, Puławy
(540) (znak słowny)
(540) ALUX SYSTEMY ALUMINIOWE I PCV
(510), (511) 6 Drzwi i okna metalowe, profile metalowe
okienne i drzwiowe, metalowe witryny sklepowe, szklane
zabudowy tarasów, balkonów, holi i przedsionków w metalowych profilach, metalowe okna dachowe, metalowe
okna świetlikowe, metalowe osłony okienne, urządzenia
do otwierania i zamykania drzwi i okien, metalowe blokady
do zamków na oknach, kratki wentylacyjne do montowania
w oknach, metalowe kraty na okna, rolety metalowe, ognioodporne drzwi i okna metalowe, 19 Materiały budowlane
niemetalowe, w tym niemetalowe okna i drzwi, profile niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe okienne
i drzwiowe, niemetalowe witryny sklepowe, szklane zabudowy tarasów, balkonów, holi i przedsionków w niemetalowych profilach, szkło budowlane, szklane drzwi i okna, okna
żaluzjowe niemetalowe, okna skrzynkowe niemetalowe, kra-

(210)
(731)
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ty na okna niemetalowe, niemetalowe osłony okienne, okładziny niemetalowe na okna, niemetalowe okna świetlikowe,
niemetalowe okna dachowe, rolety niemetalowe, ognioodporne drzwi i okna niemetalowe, oszklenie posiadające właściwości ognioodporne, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna
drzwi i okien metalowych, profili metalowych okiennych
i drzwiowych, metalowych witryn sklepowych, szklanych
zabudów tarasów, balkonów, holi i przedsionków w metalowych profilach, metalowych okien dachowych, metalowych okien świetlikowych, metalowych osłon okiennych,
urządzeń do otwierania i zamykania drzwi i okien, metalowych blokad do zamków na oknach, kratek wentylacyjnych
do montowania w oknach, metalowych krat na okna, rolet
metalowych, ognioodpornych drzwi i okien metalowych,
Sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów budowlanych niemetalowych, w tym niemetalowych okien i drzwi, profili niemetalowych dla budownictwa, profili niemetalowych okiennych i drzwiowych, niemetalowych witryn sklepowych,
szklanych zabudów tarasów, balkonów, holi i przedsionków
w niemetalowych profilach, szkła budowlanego, szklanych
drzwi i okien, okien żaluzjowych niemetalowych, okien
skrzynkowych niemetalowych, krat na okna niemetalowe,
niemetalowych osłon okiennych, okładzin niemetalowych
na okna, niemetalowych okien świetlikowych, niemetalowych okien dachowych, rolet niemetalowych, ognioodpornych drzwi i okien niemetalowych, przeszkleń posiadających
właściwości ognioodporne, 37 Usługi naprawy drzwi, okien,
witryn sklepowych, szklanych zabudów tarasów, balkonów,
holi i przedsionków, Naprawa żaluzji, rolet, okuć do drzwi
i okuć okiennych, Montaż drzwi, okien, witryn sklepowych,
szklanych zabudów tarasów, balkonów, holi i przedsionków,
montaż folii okiennych, żaluzji okiennych, okuć do drzwi,
okuć okiennych, żaluzji i rolet.
(210) 530276
(220) 2021 06 15
(731) MIROWSKI ADRIAN, Kwidzyn
(540) (znak słowny)
(540) BIOLIWER
(510), (511) 8 Sztućce, Sztućce dla dzieci, Sztućce do użytku przez niemowlęta, Sztućce, noże kuchenne i przyrządy
do cięcia do użytku kuchennego, Sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki], Sztućce z tworzyw ulegających biodegradacji,
Widelce (sztućce).
530277
(220) 2021 06 15
PIÓRKOWSKA ANNA INDYWIDUALNA PRAKTYKA
LEKARSKA, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) recepty24

(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.01.05, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 Usługi informacji medycznej, Usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu,
Usługi telemedyczne, Udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, Usługi medyczne w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich na odległość [tele-reporting],
Usługi medyczne, Usługi medyczne w zakresie oceny stanu
zdrowia.
(210)
(731)

530279
(220) 2021 06 15
STUDIO A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) (znak słowny)
(540) RANCZOWISKO
(510), (511) 16 Książki, albumy, czasopisma, magazyny, gazety, dzienniki, przewodniki, poradniki, albumy, kalendarze,
katalogi, plakaty, naklejki, prospekty, 41 Produkcja audycji
telewizyjnych i radiowych, Produkcja filmów fabularnych,
dokumentalnych, reportaży, Produkcja seriali, Organizacja
produkcji filmowej i telewizyjnej, Organizacja koncertów,
widowisk artystycznych i imprez kulturalnych, Organizacja
nagrań radiowych, Organizacja nagrań audio-video, Usługi
obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej
i filmowej, wystawianie spektakli, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism.
530280
(220) 2021 06 15
STUDIO A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ZEMSTA WIEDŹM
(510), (511) 16 Książki, albumy, czasopisma, magazyny, gazety, dzienniki, przewodniki, poradniki, albumy, kalendarze,
katalogi, plakaty, naklejki, prospekty, 41 Produkcja audycji
telewizyjnych! i radiowych, Produkcja filmów fabularnych,
dokumentalnych, reportaży, Produkcja seriali, Organizacja
produkcji filmowej i telewizyjnej, Organizacja koncertów,
widowisk artystycznych i imprez kulturalnych, Organizacja
nagrań radiowych, Organizacja nagrań audio-video, Usługi
obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej
i filmowej, wystawianie spektakli, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism.
(210)
(731)

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

530282
(220) 2021 06 15
PRZYBYŁ JUSTYNA, Lubasz
(znak słowno-graficzny)
Saffron FASHION
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z odzieżą ze skóry, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą ze skóry, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z butami skórzanymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z butami skórzanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą z imitacji skóry, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą z imitacji skóry, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torebkami wykonanymi z imitacji skóry,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torebkami wykonanymi z imitacji skóry, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z torbami podróżnymi wykonanymi z imitacji skóry, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z torbami podróżnymi wykonanymi z imitacji skóry, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z torbami z imitacji skóry, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami z imitacji skóry.
530372
(220) 2021 06 17
KRAJOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY
SPORTOWE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LZS
(210)
(731)

(531)

01.03.01, 05.07.02, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Zarządzanie biznesowe klubami sportowymi, 41 Usługi klubów sportowych, Zarządzanie imprezami na rzecz klubów sportowych, Udostępnianie obiektów
i sprzętu dla klubów sportowych.
530397
(220) 2021 06 17
LEHMANN + PARTNER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin
(540) (znak słowny)
(540) RoadMan
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Programy
komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, Oprogramowanie komunikacyjne, Oprogramowanie komputerowe do zarządzania utrzymaniem i administrowaniem drogami i infrastrukturą drogową, Aplikacje mobilne, Aplikacje mobilne do zarządzania
utrzymaniem i administrowaniem drogami i infrastrukturą
drogową, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, Komputerowe mapy cyfrowe, Pobieralne mapy
elektroniczne, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające,
lokalizacyjne do namierzania celu i kartograficzne, 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Zapewnianie oprogramowania online, nie do pobrania, do zarządzania utrzymaniem
i administrowaniem drogami i infrastrukturą drogową, Platforma jako usługa [PaaS].
(210)
(731)

(531) 05.05.02, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Obuwie, Odzież, 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torebkami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torebkami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z portmonetkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z portmonetkami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, torbami podróżnymi, torbami,
portfelami i innymi artykułami służącymi do przenoszenia,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, torbami
podróżnymi, torbami, portfelami i innymi artykułami służącymi do przenoszenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą skórzaną, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą skórzaną, Usługi sprzedaży detalicznej w związku

(210)
(731)

530400
(220) 2021 06 17
LEHMANN + PARTNER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin
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(540) (znak słowny)
(540) LP-Portal
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Programy
komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, Oprogramowanie komunikacyjne, Oprogramowanie komputerowe do zarządzania utrzymaniem i administrowaniem drogami i infrastrukturą drogową, Aplikacje mobilne, Aplikacje mobilne do zarządzania
utrzymaniem i administrowaniem drogami i infrastrukturą
drogową, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, Komputerowe mapy cyfrowe, Pobieralne mapy
elektroniczne, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające,
lokalizacyjne do namierzania celu i kartograficzne, 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Zapewnianie oprogramowania online, nie do pobrania, do zarządzania utrzymaniem
i administrowaniem drogami i infrastrukturą drogową, Platforma jako usługa [PaaS].
530651
(220) 2021 06 23
SANKOWSKI ROBERT GRUPA DŹWIGUS USŁUGI
DŹWIGAMI, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) DŹWIGUS
(510), (511) 7 Żurawie, Żurawie samojezdne, Żurawie samochodowe, Żurawie wieżowe, Żurawie ruchome i stałe, Żurawie przejezdne, Żurawie pływające, Żurawie do pracy w dokach, Żurawie stałe, 37 Serwisowanie dźwigów, Wynajem
żurawi, Wynajem dźwigów, Wynajem dźwigów do dużych
ciężarów, 39 Usługi dźwigów.
(210)
(731)

(210) 530675
(220) 2021 06 24
(731) STOWARZYSZENIE FRYMARK BYDGOSKI, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) frymarket
(510), (511) 19 Stoiska targowe, 35 Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, Organizacja
targów w celach handlowych i reklamowych, Organizacja
targów handlowych, Organizacja wystaw do celów reklamowych, Organizacja wystaw w celach reklamowych, Organizacja wystaw w celach handlowych, Organizacja wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, Organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, Organizacja i przeprowadzanie pchlich targów, Organizowanie i prowadzenie targów
i wystaw w celach handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, Organizowanie
i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie i prowadzenie targów handlowych,
Organizowanie targów handlowych, Organizowanie targów
handlowych w celach reklamowych, Organizowanie targów
i wystaw, Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie targów w celach
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handlowych lub reklamowych, Organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, Organizowanie
wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych, Planowanie i prowadzenie targów handlowych,
wystaw i prezentacji w celach gospodarczych i reklamowych, Promocja targów do celów handlowych, Promowanie
i przeprowadzanie targów handlowych, Prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych,
Prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych online, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych,
Usługi w zakresie zarządzania targami, 36 Organizacja najmu
nieruchomości handlowych, 39 Organizacja dostarczania
towarów, Organizacja wycieczek turystycznych, 41 Administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, Organizacja
i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja
i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja
imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja imprez
rozrywkowych, Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizacja konkursów edukacyjnych, Organizacja szkoleń,
Organizacja warsztatów i seminariów, Organizacja wystaw
do celów kulturalnych lub edukacyjnych, Organizacja wystaw w celach edukacyjnych, Organizacja wystaw w celach
szkoleniowych, Organizacja zajęć.
(210) 530742
(220) 2021 06 25
(731) Brnovar s.r.o. Brno, CZ
(540) (znak słowny)
(540) Staroměstské pivo
(510), (511) 32 Piwo.
(210) 530747
(220) 2021 06 25
(731) Brnovar s.r.o. Brno, CZ
(540) (znak słowny)
(540) Rotmistrz
(510), (511) 32 Piwo.
(210) 530752
(220) 2021 06 25
(731) Brnovar s.r.o. Brno, CZ
(540) (znak słowny)
(540) Ringhoffer
(510), (511) 7 Maszyny dla piwowarstwa, Pompy do piwa,
Prasy filtracyjne, Aparatura do odtaczania piwa pod ciśnieniem, Maszyny do mineralizacji wody pitnej, Maszyny do wyrobu napojów gazowanych, Urządzenia do napowietrzania
wody, Urządzenia do napowietrzania napojów, Urządzenia
do wyrobu napojów, Maszyny do napełniania butelek.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

523803, 527627, 527892, 528938, 529504, 529536, 529771, 529782, 529783, 529784, 529961, 530061

2

529126, 529256, 529257, 529258, 529259, 529260, 529261, 530061

3

514131, 519488, 519490, 521813, 525320, 526427, 526937, 527153, 527164, 527607, 527640, 527681, 528819,
529140, 529664, 530145, 530148

4

525631, 529782, 529783, 529784

5

514244, 514248, 519488, 519490, 525320, 526427, 526823, 526937, 527153, 527164, 527599, 527607, 527627,
527892, 527944, 528149, 528175, 528195, 528196, 528256, 528414, 529008, 529504, 529664, 529756, 529757,
529782, 529783, 529784, 529904, 529961

6

514131, 519524, 527578, 527929, 527980, 528260, 528384, 530063, 530089, 530249

7

528384, 529420, 529512, 529652, 529654, 529656, 529776, 530063, 530159, 530651, 530752

8

527681, 528819, 529420, 530276

9

519524, 523259, 523322, 523616, 524994, 525087, 525803, 525804, 527578, 527602, 527655, 527920, 527988,
528384, 528943, 529107, 529124, 529507, 529508, 529516, 529663, 529692, 529809, 529830, 529849, 529896,
529938, 530071, 530089, 530397, 530400

10

525320, 527153, 527164, 527607, 528175, 528943, 529008, 530148

11

525631, 527153, 527164, 527615, 527655, 528819, 529420, 530065

12

523616, 527153, 527164, 527578, 528384, 529932, 530159

14

528164, 529420, 529929, 529930, 529965, 530007

16

523322, 527602, 527988, 527990, 528938, 529420, 529830, 529849, 529916, 530063, 530148, 530279, 530280

17

523087, 528939

18

523616, 524994, 527381, 527382, 529420, 530032, 530084

19

523087, 527620, 527819, 527821, 527822, 527899, 527929, 527980, 528041, 528162, 528782, 529119, 530061,
530065, 530089, 530249, 530675

20

519524, 527381, 527382, 528162, 530063

21

526951, 527615, 528819, 529420, 529821, 529916

24

529790, 530063, 530148, 530239

25

523396, 523616, 524994, 527740, 527877, 528047, 528303, 529217, 529405, 529420, 529486, 529517, 529772,
529916, 529922, 530007, 530032, 530033, 530084, 530132, 530148, 530282

26

527681, 527877

27

529420

28

514131, 523616, 527153, 527164, 527381, 527382, 528103, 529923

29

523803, 526601, 527339, 527646, 527647, 528474, 528795, 529010, 529434, 529436, 529437, 529442, 529906,
530068, 530143

30

523803, 526414, 526601, 527153, 527164, 527377, 527378, 527379, 527380, 527646, 527647, 527648, 527986,
528474, 528945, 529010, 529431, 529434, 529436, 529437, 529442, 529490, 529778, 529906, 530046, 530047

31

514244, 514248, 525755, 526601, 527339, 527944, 528907, 528908, 528909, 529492, 530072, 530080

32

519644, 526601, 528474, 529434, 529436, 529437, 529857, 529858, 529859, 529860, 530096, 530742, 530747

33

523329, 526947, 527481, 527646, 527647, 528044, 529010, 529627, 529782, 529783, 529784

34

526951
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1

2

35

496612, 514131, 518208, 519524, 519974, 522917, 523259, 523322, 523616, 524994, 525320, 525803, 525804,
526072, 526427, 526593, 526951, 527153, 527164, 527339, 527377, 527378, 527379, 527380, 527428, 527539,
527599, 527617, 527692, 527704, 527819, 527821, 527822, 527877, 527899, 527920, 527986, 528032, 528041,
528153, 528164, 528221, 528303, 528659, 528734, 528782, 528935, 529074, 529110, 529112, 529113, 529114,
529124, 529126, 529408, 529435, 529439, 529486, 529488, 529507, 529508, 529513, 529516, 529521, 529536,
529634, 529666, 529676, 529732, 529772, 529782, 529783, 529784, 529790, 529793, 529807, 529809, 529815,
529821, 529824, 529830, 529873, 529874, 529911, 529912, 529932, 529933, 529957, 530007, 530013, 530065,
530068, 530070, 530072, 530081, 530096, 530132, 530159, 530248, 530249, 530282, 530372, 530675

36

518120, 518121, 518208, 519524, 526072, 527428, 527539, 527704, 527828, 527829, 528032, 528449, 528935,
528952, 529008, 529112, 529113, 529114, 529435, 529439, 529507, 529508, 529516, 529785, 529786, 529787,
529788, 529932, 529933, 530013, 530070, 530675

37

514131, 523616, 525803, 525804, 526072, 526953, 527655, 527704, 528033, 528384, 528893, 528935, 528952,
529119, 529410, 529435, 529439, 529663, 529676, 529779, 529807, 529923, 529932, 530061, 530069, 530070,
530089, 530248, 530249, 530651

38

496612, 527277, 528893, 529074, 529124, 529830, 529938

39

519524, 523616, 527339, 527704, 528935, 529435, 529439, 529513, 529562, 529756, 529757, 529782, 529783,
529784, 529932, 530651, 530675

40

525803, 525804, 527920, 527929, 528162, 528169, 528170, 528384, 528734, 529512, 530046, 530047, 530063,
530096

41

470106, 496612, 519974, 523259, 523322, 523616, 526953, 526970, 527042, 527153, 527164, 527571, 527602,
527704, 527874, 527920, 527988, 527990, 528349, 528447, 528659, 528932, 528936, 529009, 529124, 529406,
529513, 529634, 529662, 529663, 529666, 529679, 529731, 529763, 529785, 529786, 529787, 529788, 529830,
529849, 529875, 529911, 529923, 530070, 530148, 530279, 530280, 530372, 530675

42

496612, 523616, 525087, 525803, 525804, 526953, 527655, 527704, 528659, 528893, 528935, 528952, 529124,
529410, 529435, 529439, 529513, 529517, 529634, 529663, 529676, 529679, 529778, 529779, 529809, 529812,
530071, 530397, 530400

43

526072, 526414, 526951, 526970, 527539, 527616, 527633, 528203, 528295, 528474, 528966, 529010, 529428,
529513, 529545, 529598, 529785, 529786, 529787, 529788, 529798, 529893, 529906, 529933, 529971, 530046,
530047, 530069, 530070

44

522187, 525320, 526427, 526970, 527153, 527164, 527704, 527920, 528175, 528447, 528935, 529008, 529598,
529634, 529679, 529685, 529756, 529757, 529877, 529943, 530277

45

496612, 518208, 523038, 527428, 527578, 527704, 528399, 528935, 529875, 529907, 530148

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

#sPRINTem lfp
ABN
Adeliks SMAK JAKOŚCI
ADY KAS
ALUX SYSTEMY ALUMINIOWE I PCV
ALVEO
AMPARO
ANTI-THEFT PROTECTION BEAR LOCK
PROTECT YOUR CAR
appartme
AQUAVITUS
AriKaSo
ASF PREMIUM DOBRY AGENT
B
BAKALLAND BA!lans
BaktoTARCZA
Basterus
BAZGRAM.PL
be’liv LIVE COSMETICS
Beker
Beker
Belong by Alkyon
BIOLIWER
BISTRO 70
BÓLOXEN
BRACIA GESSLER NA DESER
BRUME
BUCKET’S STORY
BUTIK ANETTA LIVE
cacci
CANPHARMED
Cardiovitum
Cardiovitum
CCX
centralbud hurtowania instalacyjna
CENTRUM PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI
NARZĘDZI „EGA Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością” Spółka Komandytowa
CENTRUM PSYCHOLOGICZNE AKACJOWA
CHOCO Delecta OWOCOWY KUBEK
SMAK ŚLIWKOWY Z PIEGAMI
CZEKOLADOWYMI
CICADA MILAN
CITYPOINT
cmpl
Colberg coffee

529815
530248
529906
529916
530249
528041
527822
528384
529938
529961
527042
518120
529217
529431
527627
523259
529517
530145
525803
525804
526072
530276
527633
528256
527648
527740
528966
529824
529420
528175
528195
528196
523087
529912

528734
528447

529434
529965
529439
529932
530046

ColbergCoffee
COOLBERG
Crocaffé
Delecta DUŻY KISIEL SMAK
Delecta KUBEK
DERMIKA LUXURY CERAMIDES
DESTYLACJE SA
DESTYLARNIA FALMIEROWO
DESTYLARNIA MALINIEC
Detrans ASg
Detrans ASz
Detrans DCu
DEZYNFEUSZ
DOBRY AGENT
Domowy Ekspert... w trosce o Twój dom
DOTAVIST
Dubois i wspólnicy
DUŻY BEN MARKET ALKOHOLOWY
DŹWIGUS
E U A M EURO-US-ASIA MEDICA
eatalia
ECOTRADE
EduFarma
EMC
EMSbodyLine
enduro flow
Estabiom mama
estetyka i ekologia DREWDOM
EWA PŁATEK kids fashion
EWA PŁATEK
exon COMPUTER SYSTEMS
FABIJAŃSKI I SPÓŁKA
FEEL BETTER NUTRITION
FIT BOX
FIT Delecta KUBEK
FizjoGraff
fourstore.pl
Frubek
frymarket
FUENTE
FUTILLO
GESSLER MANUFAKTURA
gigi cukiernia
GK EPB

530047
530096
527615
529442
529436
527640
529782
529784
529783
529652
529656
529654
528033
518121
514131
528149
528399
526951
530651
529008
528474
529778
527988
529807
529009
519974
527607
528162
530033
530032
529663
527986
527599
526970
529437
529943
529923
530068
530675
527821
529521
527646
526414
526953
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Good Eatin’ American Style Pizza point
GRANISPA
GreenBoard Suprema
Grupa Polsat Plus
Grupa Polsat Plus
Grupa Polsat Plus
GT-BERGMANN AUTOMOTIVE
HARMOKROMIA
HARPER
Heizpellet
holista
HOME CONCEPT
HORECA ASIAN FOOD
HOTEL MAZURIA COUNTRY & SPA
Hubertus Ziemiański
IDEALS
IDEALZ
IHS INDUSTRY HAZARD
ASSESSMENT SERVICE
INDIGO NAILS
INFOPOMIAR
inter LOMBARD JAKOŚĆ GWARANCJA
ZAUFANIE
Investigation Files: Morderstwo w Paryżu
JACK MOTORS
JAGIELLOŃCZYCY
JAZZOWY CZWARTEK Z GWIAZDĄ
JędrnyOwoc.pl
JOURNEYS IN GIN
JZ JEMY ZDROWO
kailean
kanaste
Karta SmaczneGO!
Karta SmaczneGO!
Karta SmaczneGO!
KFASON
KING ROYBEN BRANDY DISTILLERY
COMPANY – VERY OLD TRADITION
NATURAL RECIPE PRODUCTION CHIEF
PRODUCER OAK BARREL 12 MONTH-OLD
BRANDY ADDED 12 YEAR-OLD BRANDY
100% PURE GRAPE
Kingz KEBAB’N GRILL
KOHAY
KotLok
Księgarnia Armoryka
Kwiatoterapia Hanna Skoczylas
Laneko
laserowe cięcie gięcie blach INTECHSTAL
laserowe cięcie gięcie blach INTECHSTAL
Lenzo
Liberty Corporation

2

527616
530065
527620
529112
529113
529114
529793
530148
527819
525631
527944
528032
529010
529598
528349
529486
529488
529676
528819
529692
530013
528103
530159
530070
528936
529634
528044
529830
527602
529904
529507
529508
529516
527874

527481
528203
530007
528260
527692
530072
529126
528169
528170
524994
523616
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LODOROŻEC kręci naturę
LOGISTICSPOINT
LONG4LASHES by OCEANIC EXPRESS
BROW HENNA
LONG4LASHES by OCEANIC EYE LOVE IT
LONG4LASHES by OCEANIC FABULASH
PRIMER
lonikor
Lova
LOVEHER
lowigraf
lowigrunt
lowistal
LP-Portal
LSP
Lu&Bru
LUXIMED
Luxury CREAM FUDGE
Luxury CREAM FUDGE
Luxury CREAM FUDGE
Luxury CREAM FUDGE
LZS
ŁUPEK KSIĘŻYCOWY
M LEGALNA MARTA
MADISON GALERIA HANDLOWA
MAJESTIK MOCNY JAK SKAŁA ROCK
MANUFAKTURA GESSLER
MANUFAKTURA SUSHI
Marino
Maximiliano
maXserwis
Men Spice
Menu CATERING
MG KONOPNA WYSPA
mikesport
MILLY
MILLY
MODERNA
Moja Ostoja
MOJE AUTO KRWAWE KOŁO
Na83
NANOPEN
Naptune
NBP NARODOWY BANK POLSKI
NBP NARODOWY BANK POLSKI
NBP NARODOWY BANK POLSKI
NBP
Nekko WITH LOVE
NewPest
NURT

2

528945
529435
519488
519490
526937
529261
528047
523396
529260
529258
529257
530400
529776
529790
528943
527377
527378
527379
527380
530372
529119
529666
527539
528938
527647
528295
529933
527877
529779
521813
529798
529408
529772
527381
527382
527704
528952
529140
526427
522187
530132
529785
529786
529787
529788
529492
527892
527990

90

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

OGRODY WARECKIE 500 lat tradycji
Jabłko Wareckie sok 100% tłoczony
NFC pasteryzowany 5 litrów
OLA-prawko
Olibambi
OMEGA-Vitum 3-6-9
OMG- Oh my glasses
ONKO BIEG.
OptykaWorld
ortopedio by Synoptis
ortopedio by Synoptis
OVI
Papiery na szczęście
PASTELOWO
PAWŁOWSKI & PARTNERZY
PAX
PCDISCOVERY
PERLINA
PIERROT
PIERROT
PIERROT
PIERROT
PIUMA
PIW PAW
Planeta Dźwięku
PLANT HUNTER
PODRÓŻE WOJOWNIKA
Polska Akademia Lotnicza Grupa PGL
Posnet VERO
PRACOWNIA UFFO
pralnia Cichowscy
PRDB WAWRZYNIAK
Publigo
PV HUB MONTUJ, MY ZAJMIEMY SIĘ RESZTĄ
QUICK
R ROMAMORE JEWELLERY
radiator
radio Fon
RAIL ONE
RANCZOWISKO
RASTRANA
recepty24
REDDO KANCELARIA FINANSOWA
RenalPro Vet
REWELACYJNA FIRMA
REZYDENCJA MORSKIE OKO
Ringhoffer
RoadMan
Rotmistrz
SAFE ANIMAL
Saffron FASHION

Nr ZT27/2021

2

1

2

519644
529406
529922
528414
527920
527829
522917
527153
527164
529679
529124
528935
523038
530071
529664
528782
529857
529858
529859
529860
527899
529893
526593
526601
529911
529513
525087
527571
530069
529410
529107
527655
528939
528164
529256
529074
527980
530279
530063
530277
518208
514244
529731
528221
530752
530397
530747
529685
530282

SCHODY DLA CIEBIE KMYLPENTER
SEAPERFORMER
SELAVI
SEMA MED
SJC Śląski Jazz Club
SkanTree
SKANTREE
SkinPro Vet
sklep online RajOgrodnika.pl
SMARTBOX
SOLID GROUP
spożywcza tv
Staroměstské pivo
stolmal
Stowarzyszenie SARCOMA
STRZAŁ NA BRAMKĘ
SunDeli
SUNDY
SUNROOF TECHNOLOGY
Swapay
SZUMILO ART FORUM GROUP
talent.plus
TasteSense
TAURUS GRUPA
Telewizja Online
TG TAXI OKEY
The New Portugal
TISSU ARCHITECTURE
TORRO
TOTEMY ANNA RUMIŃSKA
TOTEMY
TP
TRAMWAJ CAFE
TRAWA SAMOODKWASZAJĄCA MECH
TRAWNIK SAMOODKWASZAJĄCY MECH
TRAWNIK SAMOZAGĘSZCZAJĄCY MIKORYZA
Tropical crusta sticks
Tuliroom
TURBO SHOCK
UNITED BUSINESS SOLUTIONS
UX-PM
V
VAN DORSEN VODKA
VARENELLE
VERONI
VILLA MARE
VORO
VR ROVICKY
W WIPASZ Zielone Fermy
Whiteberg
WitDoktor

527929
529896
529545
525320
528932
529873
529874
514248
529536
519524
527578
523322
530742
529259
527828
529849
529110
529771
530089
528449
529763
528153
523803
528893
527277
529562
523329
529812
529504
529929
529930
529662
529971
528907
528909
528908
525755
527617
470106
527428
496612
529405
529627
526823
529821
526947
530061
530084
529877
529875
529756

Nr ZT27/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

WitDoktor
WOKI WOKI
X.H X.H
XANN
YESIndeed!
YZR KIDS
Z MASARSKIEJ DOLINY

2

529757
529428
527681
529809
529957
528303
528795

91
1

ZAKOSTYL
ZAPP
ZDROWOSTAN
ZEMSTA WIEDŹM
ZEW NATURY
ZIELONA SKRZYNKA
ŻABKA EKOMAT

2

530239
529490
530081
530280
530080
527339
529512

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.
955444
1268736
1587651
1587663
1596290
1596301
1596369
1596408
1596424
1596449
1596480
1596509
1596585
1596607
1596705
1596714
1596767
1596780
1596790
1596796
1596812
1596848

AMBITION (2021 05 31)
1, 5, 31, 35, 44
ONUS (2021 04 30)
CFE: 26.13.25
6
MITSUBISHI (2021 05 31)
35
2021 05 31)
CFE: 24.11.18, 26.04.03, 29.01.01
35
2021 03 31)
CFE: 28.05.00
30
LOOPHA (2021 02 20)
35, 44,
REVOLEN (2021 04 05, 2021 02 20)
CFE: 27.05.01
1
BARLINE (2020 11 16, 2020 08 31)
CFE: 27.05.01
16, 32, 33, 35
NIOD (2021 02 20)
3, 35, 44
BUFFET (2021 02 18, 2021 02 17)
3, 35, 44
Eurocell (2020 09 07)
9
ENLIVEN (2021 04 05, 2021 02 20)
CFE: 27.05.01
1
FAMILY FOREVER FACTORY
(2020 12 30, 2020 10 20)
CFE: 25.01.13, 27.05.10
3
LIBERNO (2021 02 16)
CFE: 27.05.17, 29.01.12
29
LIUGONG (2021 04 13)
CFE: 27.05.10
4
BabyRuth (2021 04 12, 2020 10 28)
CFE: 05.07.06, 08.01.19, 26.04.09,
30,
27.05.03, 29.01.15
ADACUTAN (2021 04 29, 2021 02 22)
3, 5
ADABENCUTAN
3, 5
(2021 04 29, 2021 02 22)
ADACNE (2021 04 29, 2021 02 22)
3, 5
EPICOMP (2021 04 29, 2021 02 22)
3, 5
MEMOSENS (2021 02 12)
9
HAOBON (2021 03 28)
CFE: 18.03.02, 24.03.07, 26.11.12, 27.05.01 11, 21

1596870
1596884
1596947
1596962
1596985
1597006
1597017
1597044

1597101
1597122
1597200
1597211
1597252
1597274
1597290
1597330
1597391
1597433

Anjouli (2021 03 03, 2020 09 03)
5, 21, 31
BOSSWAY (2021 04 26, 2020 12 23)
CFE: 26.11.21, 27.05.08
12
QFS Quantum Financial Systems
9, 36, 42
(2021 02 24, 2020 08 26)
QUIZZYPIXX (2021 04 30, 2020 11 16)
28
HARVEST DAY (2021 03 30)
CFE: 27.05.01
33
CELOFIBER (2021 04 21)
1
QFS (2021 02 24, 2020 08 26)
9, 36, 42
Montis (2021 03 09, 2021 02 24)
CFE: 01.01.01, 01.15.01, 02.09.01,
29, 30,
03.07.16, 05.03.16, 05.07.08, 27.05.01,
32, 35
29.01.15
DONGHUA (2021 05 19)
CFE: 27.05.17
12
Pescarelli (2021 04 01)
CFE: 27.05.01
29
QFS Quantum Financial Services
9, 36, 42
(2021 02 24, 2020 08 26)
SWAT (2021 04 06, 2021 03 23)
CFE: 15.01.13, 26.07.15, 27.05.01
9
Imachine (2021 04 02, 2021 01 22)
CFE: 27.05.01
7
MF MARCO FRANK (2020 11 30, 2020 10 19)
CFE: 05.13.03, 27.05.22
18, 25, 35
EUROAPI
1, 5, 40, 42
(2021 02 01, 2020 10 19)
AVATOP (2021 04 22, 2020 11 19)
3, 5
Micca (2020 12 22, 2020 11 06)
CFE: 27.05.01
7, 8, 11, 21
Fast energy (2021 03 03, 2021 01 29)
CFE: 01.15.05, 26.04.13, 27.01.16,
6, 32, 35
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

955444,

1596369,

1596509,

1597006,

1597290

3

1596424,
1597330

1596449,

1596585,

1596767,

1596780,

1596790,

1596796,

4

1596705

5

955444,
1597330

1596767,

1596780,

1596790,

1596796,

1596870,

1597290,

6

1268736,

1597433

7

1597252,

1597391

8

1597391

9

1596480,

1596812,

1596947,

1597017,

1597200,

1597211

11

1596848,

1597391

12

1596884,

1597101

16

1596408

18

1597274

21

1596848,

25

1597274

28

1596962

29
30

1596301,

1596408,

1596424,

1596870,

1597391

1596607,

1597044,

1597122

1596290,

1596714,

1597044

31

955444,

1596870

32

1596408,

1597044,

33

1596408,

1596985

35

955444,
1597044,

1587651,
1597274,

1587663,
1597433

36

1596947,

1597017,

1597200

40

1597290

42

1596947,

1597017,

1597200,

1597290

44

955444,

1596301,

1596424,

1596449

1597433
1596449,

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.
521112
521161

516776

516751

522093

ADSHEAD RATCLIFFE & COMPANY LIMITED
2021 03 29
2
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,
Ltd.
2021 03 29
35, 38, 41
UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 05 04
30
UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 05 04
30
POROZUMIENIE UNIA FELINOLOGII POLSKIEJ
2021 05 21
35, 41, 44

522094
523054
524325
522780
510530
525181

POROZUMIENIE UNIA FELINOLOGII POLSKIEJ
2021 05 21
16, 35, 41, 44, 45
P.B.W.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 05 21
9, 16, 35, 38, 41
FUNDACJA NATURE FOUNDATION
2021 05 24
44
SILA s.r.l.
2021 06 01
5
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 06 18
32, 35
Ottobock Se&Co. KGaA
2021 06 22
12

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.
1560653

Michalczewski Dariusz
2021 03 05

1575633
32

DC Comics (partnership)
2021 06 08

3

SPROSTOWANIE
Nr BUP

Strona

Nr zgłoszenia

Jest

Powinno być

521224
(220) 2020 11 20
MELAR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWY FORMAT

(210)
(731)

4/2021

32-33

521224

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, usługi promocji
obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, doradztwo w administrowaniu działalnością gospodarczą i w zakresie organizacji usług
powierzonych wspólnotom mieszkaniowym przez ich członków,
usługi doradztwa w zakresie inwestycji kapitałowych, inwestycji
na rynku nieruchomości, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania
działalnością gospodarczą w obrębie nieruchomości, pomocy
w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej
dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji handlowych
przez internet, usługi zarządzania miejscami wystawowymi, organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Informacja ta nie
wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również powinna zostać
w sieci on-line, usługi profesjonalnego doradztwa w zarządzaniu opublikowana
działalnością gospodarczą oraz pośrednictwa w kontaktach handlowych i gospodarczych dotyczących nieruchomości, 36 usługi
w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących
nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, dzierżawa
nieruchomości, wynajem nieruchomości i majątku, dzierżawa
i wynajem pomieszczeń biurowych, handlowych, usługowych,
mieszkalnych, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu
nieruchomościami mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości,
doradztwo w zakresie nieruchomości, doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu
nieruchomości, doradztwo związane z kredytami hipotecznymi
na nieruchomości mieszkaniowe, organizowanie finansowania
zakupu nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, ocena
i wycena nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu
nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, timesharing nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, usługi zarządzania inwestycjami
w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami
w systemie timesharingu, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z lokalami biurowymi, . . .

83

35, 36, 37, 42

521224

85

NOWY FORMAT

521224

