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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 ZT28

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.
494772
(220) 2019 01 15
PERŁA-BROWARY LUBELSKIE SPÓŁKA AKCYJNA,
Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MILK STOUT PERŁA PIWO ZIMOWE

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 26.01.01, 27.05.01, 24.01.03, 05.01.10
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje słodowe, napoje izotoniczne,
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów.
511646
(220) 2020 03 19
RYDZEWSKI KAROL, ARCIUCH MARCIN PAN KORNIK
SPÓŁKA CYWILNA, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) PAN KORNIK
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią: urządzeń wędzarniczych, akcesoriów wędzarniczych, urządzeń do grillowania, rusztów, palenisk, przypraw
do wędzenia i grillowania, akcesoriów kuchennych, saun,
łaźni parowych, pieców grzewczych, kominków, oświetlenia,
mebli ogrodowych, urządzeń ogrodowych, narzędzi ogrodowych, zabawek ogrodowych, dekoracji ogrodowych, hamaków, namiotów, piaskownic, artykułów gimnastycznych,
farb.
(210)
(731)

(210) 514738
(220) 2020 06 15
(731) Mixit s.r.o., Praga, CZ
(540) (znak słowny)
(540) MIXIT
(510), (511) 29 ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku],
algi do żywności dla ludzi, aloes spożywczy, jaja ptasie i produkty z jaj, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym
orzechy i nasiona roślin strączkowych), chipsy bananowe,
chipsy z juki, batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie owoców i orzechów, batony

na bazie orzechów i nasion, batony organiczne na bazie
orzechów i ziaren, batony spożywcze na bazie orzechów, batony spożywcze na bazie soi, białka jaj w proszku, soja [przetworzona], chipsy jabłkowe, chipsy na bazie warzyw, chipsy
sojowe, chipsy warzywne, chipsy z batatów fioletowych,
chipsy z jarmużu, chipsy ziemniaczane, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, chipsy z manioku, cytryny, przetworzone,
czarne porzeczki, przetworzone, żelatyna, dżemy, kompoty,
owoce i warzywa do smarowania, dżemy i marmolady owocowe, pasta z orzechów laskowych, orzechy ziemne przetworzone, daktyle, owoce gotowane, figi, owoce glazurowane, gotowe produkty z warzyw, płatki jabłkowe, nasiona jadalne, jadalne nasiona słonecznika, jądra orzechów włoskich,
jogurt, jogurt sojowy, jogurt z mleka koziego, jogurty, jogurty kremowe, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, jogurty
o smaku owocowym, jogurty pitne, jogurty smakowe, orzechy jadalne, kandyzowane przekąski owocowe, kandyzowane owoce, kokos przetworzony, kompozycje owoców przetworzonych, wiórki kokosowe, płatki kokosowe, koncentraty
soków warzywnych do konsumpcji, konserwowane warzywa, owoce konserwowane, orzechy konserwowane, soja
konserwowa do użytku spożywczego, orzechy łuskane, mielone orzechy, warzywa mrożone, mrożone owoce, owoce
marynowane, miąższ owoców, skórki owocowe, chipsy owocowe, orzechy preparowane, rodzynki, nasiona przetworzone, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych, sułtanki, suszone owoce, orzechy suszone, suszona
soja, liofilizowane warzywa, owoce przetworzone, gotowane
owoce, lukrowane (owoce -), gotowane orzechy, produkty
z suszonych owoców, owoce konserwowane w słoikach, warzywa suszone, warzywa gotowane, przeciery warzywne,
warzywa przetworzone, korzenie przetworzone, rośliny
strączkowe przetworzone, orzechy przetworzone, 30 banany w cieście, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze
i nadzienia, produkty pszczele, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, syropy i melasa, słodkie polewy i nadzienia, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, napoje kakaowe gotowe
do picia, kakao [palone, w proszku, granulowane lub w napojach], kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], kawa liofilizowana, batony zbożowe i energetyczne,
herbatniki, cukierki, batony i guma do żucia, ciastka zbożowe
do spożycia przez ludzi, preparaty zbożowe pokryte cukrem
i miodem, preparaty zbożowe składające się z otrębów, preparaty zbożowe składające się z otrębów z owsa, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, produkty zbożowe w postaci
batonów, batony na bazie granoli, batony spożywcze na bazie zbóż, batoniki na bazie pszenicy, batony czekoladowe,
batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, batony sezamowe, przekąski na bazie wafli ryżowych, batoniki na bazie
nasion, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów
i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], brownie [ciastka
czekoladowe], herbatniki zbożowe do spożycia przez ludzi,
papier jadalny, wafelki, herbatniki zawierające owoce, wyro-
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by cukiernicze z czekolady, czekolada, czekoladowe wyroby
cukiernicze nielecznicze, pasty czekoladowe [do smarowania], orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], orzechy w polewie czekoladowej, orzechowe wyroby cukiernicze, żywność zawierająca kakao pako główny składnik], artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], budyń ryżowy, chrupki z pełnego ziarna pszenicy,
chrupki zbożowe, chipsy [produkty zbożowe], chipsy kukurydziane, chipsy kukurydziane o smaku wodorostów, chipsy
kukurydziane o smaku warzyw, chipsy ryżowe, przekąski
na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu, przekąski składające
się z produktów zbożowych, przekąski wytwarzane z muesli,
przekąski wykonane z pszenicy, chrupki ryżowe, ciastka
owsiane, zboża, mąka, ryż, wyciskane produkty spożywcze
z ryżu, płatki z naturalnego ryżu, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, płatki śniadaniowe na ciepło, płatki zbożowe gotowe do spożycia, muesli, muesli składające się głównie
z preparatów zbożowych, płatki śniadaniowe, owsianka, desery z muesli, płatki kukurydziane, mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, wyciskane przekąski zawierające kukurydzę, wyciskane produkty
spożywcze z pszenicy, jęczmień do spożycia przez ludzi,
zboża przetworzone do spożycia przez ludzi, mąka owsiana
spożywcza, płatki owsiane i pszeniczne, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi,
żywność wytwarzana z opiekanych ziaren zbożowych, preparaty z otrębów do spożycia przez ludzi, sago, zboża przetworzone, przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych przez ludzi, 31 płody rolne i z akwakultury, produkty
ogrodnicze i leśne, rośliny, świeże owoce, orzechy, warzywa
i zioła, drzewa i produkty leśne, słód i zboża nieprzetworzone, sezam jadalny, nieprzetworzony, trzcina cukrowa, rośliny
suszone, kukurydza, migdały [owoce], nieprzetworzone
brzoskwinie, nieprzetworzone cytryny, nieprzetworzone
czarne borówki, nieprzetworzone daktyle, nieprzetworzone
jagody, nieprzetworzone kokosy, nieprzetworzone morele,
nieprzetworzone nasiona chia, nieprzetworzone nasiona
oleiste, nieprzetworzone oliwki, nieprzetworzone orzechy,
nieprzetworzone orzeszki ziemne, nieprzetworzone owoce,
nieprzetworzone pomarańcze, nieprzetworzone pomidory,
nieprzetworzone produkty ogrodnicze, nieprzetworzone
produkty akwakultury, nieprzetworzone produkty leśne, nieprzetworzone siemię lniane, nieprzetworzone sorgo, nieprzetworzone szparagi, nieprzetworzone uprawne rośliny
cukrowe, nieprzetworzone warzywa, nieprzetworzone wodorosty jadalne, nieprzetworzone wodorosty morskie jadalne, nieprzetworzone zboża, nieprzetworzone ziarna do jedzenia, nieprzetworzone zioła, nieprzetworzony czosnek,
nieprzetworzony imbir, nieprzetworzony owies, produkty
leśne nie ujęte w innych klasach, produkty rolne (nieprzetworzone), 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe ekstrakty
z owoców używane do sporządzania napojów, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, bezalkoholowe napoje bez zawartości słodu [inne niż do użytku
medycznego], bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, bezalkoholowe napoje słodowe, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, bezalkoholowe
preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, bezalkoholowy gazowany napój imbirowy, bezalkoholowy jabłecznik, imitacja piwa, koktajle bezalkoholowe,
koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], koktajle owocowe, bezalkoholowe, koncentraty do sporządzania napojów
bezalkoholowych, koncentraty do sporządzania napojów
owocowych, koncentraty soków owocowych, korzenne
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piwa, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada,
napoje bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, preparaty do produkcji napojów, bezmleczne substytuty mleka
[napoje], aromatyzowane napoje gazowane, wody, napoje
energetyzujące, napoje na bazie owoców lub warzyw napoje na bazie orzechów i soi, napoje na bazie soku z imbiru,
napoje na bazie soku z winogron, napoje na bazie soku z zielonych warzyw, napoje na bazie wędzonych śliwek, napoje
odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje owocowe,
napoje owocowe i soki owocowe: napoje owocowe niealkoholowe, napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, napoje półmrożone, napoje proteinowe,
napoje serwatkowe, napoje składające się z mieszanki soków
owocowych i warzywnych, napoje sportowe wzbogacane
proteinami, napoje (syropy do -), napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, napoje warzywne, napoje węglowodanowe, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi,
napoje z fasoli mung, napoje z guaraną, napoje z sokiem
ananasowym, napoje z soku aloesu, napoje z soku jabłkowego, napoje z soku pomarańczowego, napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, napoje z soku winogronowego, bezalkoholowe, napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje zawierające witaminy, niegazowane napoje bezalkoholowe, oczyszczona woda pitna.
(210)
(731)
(540)
(540)

515601
(220) 2020 07 06
WOJCIESZOWIANKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wojcieszów
(znak słowno-graficzny)
GÓRSKA WODA ŹRÓDLANA
WOJCIESZOWIANKA MONSIEUR STANISLAS
TRADYCJA JAKOŚCI OD 1969 ROKU

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 woda źródlana niegazowana „Monsieur Stanislas” w butelce szkło premium 0,3 l.
517489
(220) 2020 08 25
HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAOLA
(210)
(731)
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(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy owocowe
[napoje bezalkoholowe], syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, esencje
do produkcji napojów, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty do sporządzania napojów
bezalkoholowych, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie
soków owocowych, syropy do wyrobu napojów, wyciągi
do sporządzania napojów, koncentraty soków owocowych,
mrożone napoje owocowe, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty.
(210) 518583
(220) 2020 09 22
(731) PAWNUK ŁUKASZ, Kryniczno
(540) (znak słowny)
(540) Soundspace
(510), (511) 41 wypożyczanie scenografii, wypożyczanie instrumentów muzycznych, wypożyczanie sprzętu do oświetlenia sceny, wypożyczania sprzętu wideo i audio, wypożyczanie urządzeń nagłaśniających.
(210)
(731)
(540)
(540)

519342
(220) 2020 10 09
JACHIMCZUK MARIUSZ EDGARD, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Litera do litery

(531) 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 28 gry planszowe, gry logiczne, gry towarzyskie,
gry z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, gry i zabawki edukacyjne, plansze do gry, układanki (puzzle), zdrapki do gier
loteryjnych, gry elektroniczne inne niż telewizyjne, karty
do gry, klocki, kukiełki, modele będące zabawkami posiadające cechy edukacyjne, łamigłówki, marionetki, zabawki ruchome, zabawki sterowane radiem.
(210)
(731)
(540)
(540)

519343
(220) 2020 10 09
JACHIMCZUK MARIUSZ EDGARD, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Sylaba do sylaby

(531) 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 28 gry planszowe, gry logiczne, gry towarzyskie,
gry z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, gry i zabawki edukacyjne, plansze do gry, układanki (puzzle), zdrapki do gier
loteryjnych, gry elektroniczne inne niż telewizyjne, karty
do gry, klocki, kukiełki, modele będące zabawkami posiadające cechy edukacyjne, łamigłówki, marionetki, zabawki ruchome, zabawki sterowane radiem.
519772
(220) 2020 10 21
BUDOMAL RAFAŁ LEŚNIAK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUDOMAL RAFAŁ LEŚNIAK
(210)
(731)
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(531) 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi doradztwa w zakresie inwestycji budowlanych i na rynku nieruchomości, usługi developerskie,
pośrednictwo i zarządzanie inwestycjami w infrastrukturę, pozyskiwanie i pośredniczenie w pozyskiwaniu kapitałów i nieruchomości pod inwestycje budowlane, wynajem
i dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie powierzchni
mieszkalnej, wynajmowanie powierzchni biurowej i handlowej oraz usługowej, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu
i handlu nieruchomościami mieszkalnymi, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościami biurowymi i handlowymi, usługi w zakresie zarządzania i wyceny
nieruchomości, pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości i powierzchni mieszkalnej
oraz powierzchni handlowej i usługowej, zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi, zarządzanie i administrowanie powierzchniami biurowymi i handlowymi, usługi sprzedaży i wynajmu lub dzierżawy nieruchomości lub
ich części, usługi sprzedaży i kupna nieruchomości na własny
rachunek, usługi wynajmu nieruchomości, 37 usługi ogólnobudowlane, usługi związane z budową budynków mieszkalnych, usługi budowlano-remontowe obiektów użyteczności
publicznej oraz obiektów przemysłowych, usługi budowlane w zakresie infrastruktury, usługi remontowe w zakresie
budownictwa, usługi pomocnicze takie jak nadzór budowlany w budownictwie, wykonawstwo instalacji centralnego
ogrzewania oraz wentylacji i klimatyzacji, wykonawstwo
instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej, wykonawstwo instalacji przeciwpożarowej, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, usługi konserwatorskie i wykończeniowe w zakresie budynków, usługi w zakresie nadzoru
budowlanego w tym nadzór budowlany w ramach usług
developerskich, usługi budowlane, budowa nowych obiektów, usługi wyposażania pomieszczeń w instalacje budowlane, usługi przebudowy i remontów oraz konserwacji i naprawy wyposażenia budynków i budowli, usługi budowlane
dotyczące obiektów pozostających pod ochroną konserwatora zabytków, usługi termomodernizacji budynków, usługi
remontowo - budowlane dotyczące ścian oraz stropów
i stropodachów, usługi remontowo - budowlane dotyczące
stropów piwnic, usługi remontowe balkonów, usługi remontowe dachów, usługi demontażu azbestu, prace remontowe
dotyczące budynków w zakresie remontu zadaszeń, usługi
remontowe wymiany obróbek blacharskich, usługi montażu i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, usługi budowlane wykończeniowe wnętrzarskie w tym kompleksowe
prace adaptacyjne przebudowy wnętrz łącznie z robotami
wyburzeniowymi, usługi budowlano remontowe związane
ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń, malowanie klatek
schodowych, malowanie wnętrz, malowanie powierzchni
budynków, roboty wyburzeniowe, roboty budowlane ziemne, roboty budowlane drogowe z kostki brukowej i z zastosowaniem asfaltu, instalowanie oraz konserwacja i naprawa
wind i dźwigów osobowych i towarowych, instalowanie
i konserwacja schodów ruchomych oraz podestów dla osób
niepełnosprawnych, usługi budowy budynków mieszkaniowych na zlecenie w systemie inwestora zastępczego lub
jako generalny wykonawca lub jako podwykonawca, wynajem rusztowań i dźwigów, wynajem sprzętu budowlanego,
wynajem maszyn budowlanych, sprzątanie nieruchomości,
sprzątanie domów, sprzątanie domów mieszkalnych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie terenów miejskich,
sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, sprzątanie
i czyszczenie obiektów, doradztwo budowlane, 42 projektowanie budowlane, projektowanie urbanistyczne i technologiczne, projektowanie architektoniczne w zakresie budowli
i ich otoczenia, projektowanie instalacji budowlanych, pro-

Nr ZT28/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

jektowanie infrastruktury, projektowanie dróg dojazdowych
i placów, projektowanie ogólnobudowlane, projektowanie
i dekoracja wnętrz, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy inżynieryjne, ekspertyzy geologiczne i urbanistyczne, projektowanie warunków wstępnych budowli, obsługa inżynierska
kontraktów budowlanych, usługi w zakresie doradztwa technicznego w zakresie budownictwa, usługi aranżacji i dekoracji wnętrz, usługi pomocnicze takie jak nadzór techniczny
w budownictwie.
520149
(220) 2020 10 29
MUSIEDLAK MAGDALENA PRZEDSIĘBIORSTWO
ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO MUSMEDICA, Turka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) +ORTIVO
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.13.25, 24.17.25
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
medycznym.
(210)
(731)
(540)
(540)

520486
(220) 2020 11 06
KOWALSKI KRZYSZTOF ASTRABIT, Kraków
(znak słowno-graficzny)
astrabit

(531) 27.05.05, 27.05.17, 18.05.10, 29.01.12, 26.01.03, 26.01.22
(510), (511) 42 administracja serwerów, administrowanie
prawami użytkowników w sieciach komputerowych, analizy
komputerowe, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo komputerowe, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów, dostarczanie raportów
z zakresu informatyki, dostarczanie specjalistycznych raportów w zakresie informatyki, kompilacja informacji związanych z systemami informacyjnymi, konsultacje w dziedzinie
technologii informacyjnej, poradnictwo informatyczne, pomoc w zakresie technologii informacyjnej, profesjonalne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego,
udzielanie informacji w zakresie technologii informacyjnej,
usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych,
usługi doradcze i informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, usługi doradcze i informacyjne związane z integracją systemów komputerowych, usługi doradcze w zakresie
sieci komputerowych, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych stosujących różne środowiska oprogramowania, usługi doradztwa technicznego dotyczące przetwarzania danych, usługi doradztwa technicznego w zakresie technologii informacyjnej, usługi w zakresie doradztwa komputerowego, usługi konsultacyjne w zakresie informatyki, usługi
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego
w celu ochrony danych, monitoring systemów sieciowych,
usługi monitorowania systemów komputerowych, usługi
uwierzytelniania w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, analiza systemów komputerowych, przemysłowe analizy
i usługi badawcze, usługi w zakresie analizy przemysłowej,
odtwarzanie baz danych, opracowywanie baz danych, ho-
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sting komputerowych baz danych, usługi w zakresie aktualizacji baz danych oprogramowań, tworzenie stron internetowych, tworzenie programów komputerowych, tworzenie
witryn internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie programów do przetwarzania danych,
tworzenie stron internetowych dla innych, tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, usługi w zakresie tworzenia
witryn internetowych, tworzenie platform internetowych
do handlu elektronicznego, tworzenie, utrzymywanie i adaptacja oprogramowania komputerowego, tworzenie, uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych, tworzenie
i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, doradztwo
związane z tworzeniem stron głównych i stron internetowych, usługi tworzenia kopii zapasowych w zakresie danych
z komputerowych dysków twardych, pisanie na zamówienie
programów komputerowych, oprogramowania i kodu
do tworzenia stron internetowych, tworzenie programów
kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, zdalne administrowanie serwerem, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, usługi informacyjne w zakresie komputerów, usługi w zakresie technologii informacyjnych, udzielanie informacji z zakresu programów komputerowych, usługi doradcze w dziedzinie analizy systemów informacyjnych, zarządzanie usługami w zakresie technologii
informacyjnych [ITSM], programowanie oprogramowania
do platform informacyjnych w Internecie, szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące wypożyczania oprogramowania komputerowego, usługi konsultacyjne
ekspertów w związku ze sprzętem informatycznym, udzielanie informacji na temat usług analiz i badań przemysłowych,
usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania
systemów informatycznych, udzielanie informacji on-line
na temat usług analiz i badań przemysłowych, świadczenie
usług informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej on-line z możliwością wyszukiwania, utrzymywanie baz
danych, instalacja oprogramowania do baz danych, opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych,
usługi związane z opracowywaniem baz danych, programowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, wypożyczanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, doradztwo w zakresie komputerowych programów
baz danych, opracowywanie i konserwacja oprogramowania
komputerowego do baz danych, opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz danych, udostępnianie informacji on-line w zakresie badań technologicznych z komputerowej bazy danych lub internetu, monitorowanie procesu w celu zapewnienia jakości, testowanie, analizowanie i monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, monitorowanie systemów
komputerowych do celów bezpieczeństwa, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
awarii, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego on-line, nie do pobrania, do użytku w aplikacjach do monitorowania nadawania, projektowanie stron internetowych, tworzenie stron internetowych,
hosting stron internetowych, programowanie stron internetowych, aktualizowanie stron internetowych, kompilacja
stron internetowych, projektowanie stron domowych i stron
internetowych, projektowanie komputerowych stron internetowych, hosting spersonalizowanych stron internetowych, programowanie spersonalizowanych stron interneto-
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wych, hosting mobilnych stron internetowych, usługi utrzymywania stron internetowych, projektowanie i opracowywanie stron internetowych, tworzenie stron internetowych
dla innych, hosting stron internetowych w Internecie, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, usługi testowania obciążenia stron internetowych, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, projektowanie i opracowywanie
stron głównych i stron internetowych, projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron internetowych, projektowanie
i tworzenie stron głównych i stron internetowych, doradztwo w zakresie projektowania stron głównych i stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem stron głównych
i stron internetowych, projektowanie stron głównych i witryn internetowych, usługi w zakresie projektowania stron
internetowych, usługi w zakresie hostingu stron internetowych, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, aktualizowanie stron internetowych dla osób
trzecich, projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych
stron internetowych, projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, programowanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, wypożyczanie
oprogramowania do opracowywania stron internetowych,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych
dla usług on-line i Internetu, tworzenie i dostarczanie stron
internetowych osobom trzecim, wynajem przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych, hosting przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych, zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób
trzecich, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, hosting stron internetowych na rzecz osób
trzecich, projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie i projektowanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych do telefonów komórkowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej
na strony internetowe, instalowanie stron internetowych
w Internecie na rzecz osób trzecich, tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie i tworzenie stron internetowych na rzecz osób trzecich, udostępnianie strony internetowej z informacjami
w dziedzinie aranżacji wnętrz, projektowanie i wdrażanie
sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, dostarczanie powiadomień dotyczących dostępu dzieci
do stron i treści internetowych, dostarczanie informacji
w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu
elektronicznego, planowanie, projektowanie i rozwój stron
internetowych on-line na rzecz osób trzecich, dostarczanie
informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej, hosting strony internetowej on-line do tworzenia i hostingu mikrowitryn dla
przedsiębiorstw, hosting strony internetowej w zakresie
elektronicznego przechowywania zdjęć i filmów cyfrowych,
udostępnianie informacji w zakresie badań klinicznych
za pośrednictwem interaktywnej strony internetowej, pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, umożli-
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wianie tymczasowego użytkowania oprogramowania on-line
nie do pobrania do opracowywania stron internetowych,
umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem
strony internetowej, hosting stron internetowych na rzecz
osób trzecich, na serwerach komputerowych dla globalnej
sieci komputerowej, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], konstrukcyjne projektowanie,
usługi projektowania, tworzenie programów do przetwarzania danych, tworzenie programów komputerowych, tworzenie stron elektronicznych, tworzenie programów komputerowych do przetwarzania danych, tworzenie stron głównych
dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie oprogramowania do blogów, tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, tworzenie, uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych, tworzenie oprogramowania komputera, tworzenie witryn internetowych, projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych
na rzecz osób trzecich, tworzenie programów kontrolnych
do kontroli operacji elektrycznych i modułów napędowych,
tworzenie programów kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania i związanej z nimi wizualizacji,
pisanie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania sprzętowego, opracowywanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, ulepszanie oprogramowania komputerowego,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania
komputerowego, tworzenie oprogramowania komputerowego, programowanie oprogramowania edukacyjnego,
projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, programowanie oprogramowania do platform internetowych, hosting aplikacji mobilnych.
520596
(220) 2020 11 10
ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stary Staw
(540) (znak słowny)
(540) K2 GLINKA LAKIERNICZA
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia na sucho, środki
do czyszczenia pojazdów.

(210)
(731)

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

521059
(220) 2020 11 19
SIEBERT-MARCINIAK JOANNA OBENTO, Poznań
(znak słowno-graficzny)
CNM CATERING NA MEDAL Dieta Pudełkowa

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.18, 05.13.01
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, usługi cateringu zewnętrznego.
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521224
(220) 2020 11 20
MELAR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWY FORMAT

(210)
(731)

(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, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci on-line, usługi profesjonalnego doradztwa w zarządzaniu 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, budynkami mieszkalnymi, lokalami do handlu detalicznego, kompleksów budynków, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowych,
usługi nabywania gruntu, usługi nabywania gruntu [w imieniu
osób trzecich], wynajem powierzchni biurowej, wynajem budynków, usługi nabywania nieruchomości, usługi w zakresie
inwestowania w nieruchomości, dostarczanie nieruchomości
na rzecz osób trzecich, organizacja najmu nieruchomości handlowych, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, budowa biur, budowa bloków mieszkalnych,

11

budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa
budynków wielorodzinnych, budowa domów, budowa części
budynków, budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, budowa budynków na zamówienie, budowa budynków instytucjonalnych, budowa budynków edukacyjnych,
budowa domów na zamówienie, budowa fundamentów,
budowa fundamentów budynków, budowa galerii, budowa
hal sportowych, budowa kompleksów biznesowych, budowa
nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa
nieruchomości przemysłowych, budowa obiektów do celów
sportowych, budowa obiektów publicznych, budowa obiektów sportowych, budowa obiektów wypoczynkowych, budowa parkingów wielopoziomowych, budowa pomieszczeń,
budowa sklepów, budowanie domów, budowa prywatnych
budynków mieszkalnych, budowa z zastosowaniem ciężkiego sprzętu, budowanie nieruchomości, usługi w zakresie:
prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac
wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych,
budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz
z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych,
konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, naprawy
obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano - mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych zarządzającego
projektami budowlanymi na terenie budowy, przeprowadzania inspekcji, doradztwa dotyczącego organizacji i prowadzenia placów budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania,
usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi
doradcze dotyczące remontów budynków, usługi doradcze
dotyczące renowacji budynków, usługi doradcze dotyczące
przebudowy budynków, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze w zakresie konserwacji
budynków, usługi doradcze w zakresie remontów budynków, usługi doradcze w zakresie budowania, usługi doradcze
związane z wyburzaniem budynków, 42 usługi projektowe
związane z nieruchomościami, usługi projektowe w zakresie:
budownictwa, urbanistyki, technologii oraz wystroju i dekoracji wnętrz, usługi w dziedzinie budownictwa w zakresie: prowadzenia badań, sporządzania ekspertyz, opinii i analiz technicznych oraz projektów architektonicznych, usługi w zakresie:
badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych
i kartograficznych oraz pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, usługi sporządzania ekspertyz inżynieryjnych, usługi doradztwa budowlanego i w zakresie ochrony
środowiska, pomiarów terenu, badania i opracowywanie
projektów technicznych, prace inżynieryjne, usługi architektoniczne i inżynieryjne, usługi inżynieryjne z w zakresie architektury, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii budowlanej,
usługi w zakresie inżynierii budowlanej, projektowanie architektoniczne, przygotowywanie planów architektonicznych,
przygotowywanie projektu architektonicznego, usługi architektoniczne, usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania
terenu, usługi architektoniczne w zakresie projektowania
obiektów biurowych, usługi architektoniczne w zakresie przygotowywania planów architektonicznych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych,
usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków
komercyjnych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków biurowych, usługi architektoniczne w zakresie
projektowania centrów handlowych, usługi architektoniczne
w zakresie projektowania budynków, usługi doradcze w zakresie architektury, usługi profesjonalne związane z projektami
architektonicznymi, usługi projektowania architektonicznego.
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(210) 521306
(220) 2020 08 13
(731) GIL TOMASZ PPH TECHCLEAN, Mysłowice
(540) (znak słowny)
(540) CLEAROX TC
(510), (511) 5 skoncentrowany płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, wykazuje działania wirusobójcze,
bakteriobójcze, grzybobójcze, stosowany w urządzeniach
do zamgławiania w pomieszczeniach niemających kontaktu
z żywnością.
521708
(220) 2020 12 03
PROXIMA SPÓŁKA JAWNA
W. M. FREDRYCH, M. FREDRYCH, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) KWADRAT
(510), (511) 9 elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania.
(210)
(731)

523680
(220) 2021 01 27
CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION
CORPORATION, Pekin, CN
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 28.03
(510), (511) 6 Metalowe budynki przenośne, Budynki metalowe, Budynki stalowe, Budynki składające się głównie z metalu, 19 Cement budowlany, Elementy budowlane z cementu, Elementy budynków z cementu, Płytki niemetalowe dla
budownictwa, Bitumiczne produkty do budynków, Budynki
niemetalowe, Szklane materiały budowlane, 35 Reklama, Informacja o działalności gospodarczej, Usługi agencji import
export, Usługi promocji sprzedaży, 36 Zarządzanie finansami, Pośrednictwo nieruchomości, Wynajem nieruchomości,
37 Nadzór budowlany, Informacja budowlana, Informacja
o naprawach, Konsultacje budowlane, Usługi asfaltowania,
Wynajem sprzętu budowlanego metalowego, Budownictwo, Usługi budownicze podwodne, Rozbiórka budynków,
Uszczelnianie budynków, Budowa fabryk, Budowa molo,
Budowa i konserwacja rurociągów, Budowa portów, Układanie chodników, Instalacja i naprawa systemów przeciwpożarowych, Górnictwo, Naprawa tapicerki, Instalacja i naprawa systemów grzewczych, Instalacja i naprawa urządzeń
elektrycznych, Instalacja i naprawa wind, Instalacja i naprawa
systemów przeciwpożarowych, Instalacja i naprawa systemów przeciwwłamaniowych, 39 Transport, Konfekcjonowanie, Pilotowanie, Transport morski, Usługi pomocy drogowej
w przypadku awarii pojazdu, Transport samochodowy, Transport kolejowy, Transport tramwajowy, Wypożyczanie wagonów towarowych, Transport rurociągami, 40 Recycling odpadów i śmieci, Oczyszczanie powietrza, Uzdatnianie wody,
42 Planowanie przestrzenne, Prace badawczo - rozwojowe
nad nowymi produktami na rzecz osób trzecich, Planowanie
przestrzenne, Badanie geologiczne, Testowanie materiałów,
Wzornictwo przemysłowe, Usługi architektoniczne, Projektowanie budowlane, Doradztwo architektoniczne, Architektura wnętrz, Opracowywanie projektów budowlanych,
44 Architektura krajobrazu.
(210)
(731)

523681
(220) 2021 01 27
CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION
CORPORATION, Pekin, CN

Nr ZT28/2021

(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 28.03.99
(510), (511) 6 Metalowe budynki przenośne, Budynki metalowe, Budynki stalowe, Budynki składające się głównie z metalu,
19 Cement budowlany, Elementy budowlane z cementu, Elementy budynków z cementu, Płytki niemetalowe dla budownictwa, Bitumiczne produkty do budynków, Budynki niemetalowe, Szklane materiały budowlane, 35 Reklama, Informacja
o działalności gospodarczej, Usługi agencji import export,
Usługi promocji sprzedaży, 36 Zarządzanie finansami, Pośrednictwo nieruchomości, Wynajem nieruchomości, 37 Nadzór
budowlany, Informacja budowlana, Informacja o naprawach,
Konsultacje budowlane, Usługi asfaltowania, Wynajem sprzętu budowlanego metalowego, Budownictwo, Usługi budownicze podwodne, Rozbiórka budynków, Uszczelnianie
budynków, Budowa fabryk, Budowa molo, Budowa i konserwacja rurociągów, Budowa portów, Układanie chodników,
Instalacja i naprawa systemów przeciwpożarowych, Górnictwo, Naprawa tapicerki, Instalacja i naprawa systemów grzewczych, Instalacja i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalacja
i naprawa wind, Instalacja i naprawa systemów przeciwpożarowych, Instalacja i naprawa systemów przeciwwłamaniowych, 39 Transport, Konfekcjonowanie, Pilotowanie, Transport
morski, Usługi pomocy drogowe w przypadku awarii pojazdu, Transport samochodowy, Transport kolejowy, Transport
tramwajowy, Usługi pomocy drogowe w przypadku awarii
pojazdu, Wypożyczanie wagonów towarowych, Transport
rurociągami, 40 Recycling odpadów i śmieci, Oczyszczanie
powietrza, Uzdatnianie wody, 42 Planowanie przestrzenne, Prace badawczo rozwojowe nad nowymi produktami
na rzecz osób trzecich, Badanie geologiczne, Testowanie
materiałów, Wzornictwo przemysłowe, Usługi architektoniczne, Projektowanie budowlane, Doradztwo architektoniczne,
Architektura wnętrz, Opracowywanie projektów budowlanych,
44 Architektura krajobrazu.
(210) 523765
(220) 2021 01 28
(731) NOWICKI ALEKS ALEX, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SHELTER ME
(510), (511) 25 Odzież i ubrania dla dorosłych i dzieci, Odzież
gotowa, Bluzki, Dzianina [odzież], T-shirty z krótkim i długim
rękawem, Spodnie, Podkoszulki, Odzież sportowa, Koszulki
sportowe z krótkimi i długimi rękawami, Koszulki z krótkim
lub z długim rękawem, Legginsy, Chustki na głowę, Czapki
jako nakrycia głowy, Długie luźne stroje, Dzianina jako odzież,
Kamizelki, Kombinezony jako odzież, Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, Kurtki jako odzież, Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem, wiatrem i deszczem, Mufki jako odzież,
Nakrycia głowy, Odzież, Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież ze skóry, Okrycia wierzchnie jako odzież, Opaski
na głowę, Paski jako odzież, Pikowane kurtki jako odzież, Piżamy, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Skarpetki, Spódnice, Spódnico - spodenki, Stroje plażowe, Stroje
kąpielowe, Stroje przeciwdeszczowe, Sukienki na szelkach
do noszenia na bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki, Szaliki rurkowe
(kominy) na szyję, Wyprawki dziecięce jako odzież, spodnie,
bluzki, koszule, bluzy, dresy, kombinezony, majtki, maski
ochronne [odzież], płaszcze, rękawiczki, 35 Usługi sklepów
detalicznych stacjonarnych i on-line oferujące do sprzedaży:
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odzież i ubrania dla dorosłych i dzieci, odzież gotową, bluzki, dzianiny [odzież], t-shirty z krótkimi i długim rękawem,
spodnie, podkoszulki, odzież sportową, koszulki sportowe
z krótkimi i długimi rękawami, koszulki z krótkim lub z długim
rękawem, legginsy, chustki na głowę, czapki jako nakrycia
głowy, długie luźne stroje, dzianiny jako odzież, kamizelki,
kombinezony jako odzież, koszule, koszule z krótkimi rękawami, kurtki jako odzież, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem, wiatrem i deszcze, mufki jako odzież, nakrycia głowy,
odzież, odzież z imitacji skór, odzież z lateksu, odzież ze skóry,
okrycia wierzchnie jako odzież, opaski na głowę, paski jako
odzież, pikowane kurtki jako odzież, piżamy, podkoszulki bez
rękawów, podkoszulki sportowe, skarpetki, spódnice, spódnico - spodenki, stroje plażowe, stroje kąpielowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienki na szelkach do noszenia na bluzkę,
swetry, szale, szaliki, szaliki rurkowe (kominy) na szyję, wyprawki dziecięce jako odzież, spodnie, bluzki, koszul, bluzy,
dresy, kombinezony, majtki, maski ochronne [odzież], płaszcze, rękawiczki, Pokazy mody, towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak
zwanych telezakupów i zakupów domowych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
Gromadzenie informacji handlowych, Zarządzanie w zakresie zamówień w handlu w sklepach stacjonarnych i on-line,
Marketing internetowy, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż],
Przetwarzanie danych, Materiały reklamowe on-line, Reklamy on-line, Wynajem przestrzeni reklamowej on-line.
523775
(220) 2021 01 27
VIPERPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) ViperPrint
(510), (511) 16 Druki, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne
z papieru, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Materiały piśmienne, Papier i karton, Folia, Torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Cienkie przezroczyste folie samoprzylegające do pakowania, Drukowane materiały opakowaniowe
z papieru, Folia przylepna z tworzyw sztucznych do pakowania, Kartonowe pudełka do pakowania, Kartonowe pudełka
na prezenty, Koperty na butelki z kartonu lub papieru, Opakowania kartonowe, Opakowania na prezenty, Opakowania
z tworzyw sztucznych, Akwaforty[grafika], Drukowane reprodukcje obrazów, Figurki wykonane z papieru, Obrazy
i zdjęcia, Odbitki, Odbitki artystyczne graficzne, Prace malarskie i kaligraficzne, Reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy],
Rysunki, Statuetki z masy papierowej, Arkusze do trawienia,
Arkusze samoprzylepne z tworzyw sztucznych do wykładania półek, Chusteczki higieniczne, Dekoracje na środek stołu
z papieru, Japoński papier rękodzielniczy, Karty z próbkami
kolorów, Kokardy papierowe, Linijki, Materiały do modelowania, Materiały do rysowania, Ołówki, Ozdoby papierowe
na przyjęcia, Pędzle, Plakietki papierowe, Plansze, płytki grawerskie, Dyplomy drukowane, Płótna dla artystów, Płótna
malarskie, Przybory do szkicowania, Przykładnice [do rysowania], Przyrządy do rysowania, Pudełka z farbami [artykuły
szkolne], Tworzywa sztuczne do modelowania, Wałki do nakładania farby, Wstążki papierowe, Wyposażenie dla artystów, rzemieślników i modelarzy, Zeszyty, Zeszyty do pisania
lub rysowania, Wzory tapet ściennych, Papierowe etykietki
na prezenty, Papierowe torebki do pakowania, Pojemniki
do archiwizacji dokumentów [segregatory], Pojemniki kartonowe, Pojemniki wykonane z papieru, Pudełka kartonowe
lub papierowe, Rozetki papierowe, Torby papierowe, Torby
(210)
(731)
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z tworzyw sztucznych do pakowania, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych,
Uniwersalne woreczki z tworzyw sztucznych, Szablony [artykuły piśmienne], Etui na identyfikatory [artykuły biurowe],
Organizery [stojaki] na notatki, Stojaki na dokumenty, Stojaki
na papier [wyposażenie biurowe], Ramki i stojaki do fotografii, Aktówki [artykuły biurowe], Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Arkusze papieru [artykuły papiernicze], Artykuły
biurowe [z wyjątkiem mebli], Bloki [artykuły papiernicze],
Identyfikatory [artykuły biurowe], Papierowe etykietki identyfikacyjne, Indeksy, skorowidze, Karty pocztowe, Koperty
[artykuły piśmienne], Materiały do pisania, Matryce, Notatniki
[notesy], Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Opłatki
do pieczętowania, Papier w arkuszach [artykuły piśmienne],
Podkładki na biurko, Podkładki na biurko z kalendarzem, Papierowe podkładki pod szklanki, Papierowe podkładki stołowe, Podkładki pod kufle do piwa, Przybory szkolne [artykuły
piśmienne], Segregatory, Skoroszyty, Taśma klejąca [materiały piśmienne], Teczki [artykuły biurowe], Teczki na dokumenty, Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy],
Zakładki, Zakładki samoprzylepne, Zakładki do książek, Bloki
papierowe, Etykiety z papieru lub kartonu, Etykiety adresowe,
Etykiety nie z materiału tekstylnego, Kalendarze, Kalendarze
na biurko, Kalendarze ścienne, Kartki do notowania, Kartki
okolicznościowe, Karty czyste, Karty indeksowe, Kołonotatniki, Koperty, Kostki do notowania, Litery i cyfry papierowe,
Materiały drukarskie i introligatorskie, Materiały szkoleniowe
i instruktażowe, Maty na biurko, Naklejki, Nalepki, Notatniki,
Notesy, Oprawki na zdjęcia lub obrazy, Organizery do użytku
biurowego, Organizery osobiste, Pamiętniki, dzienniki, Papier
firmowy, Papierowe materiały biurowe, Pieczątki biurowe,
Pieczątki pamiątkowe [plomby], Pieczęcie opłatkowe, Przekładki do zeszytów, Terminarze, Drukowane foldery informacyjne i reklamowe, Ulotki reklamowe, Reklamy drukowane,
Afisze, Plakaty, Almanachy [roczniki], Arkusze informacyjne,
Bilety, Biuletyny [materiały drukowane], Bloczki do notowania zamówień, Broszury, Cenniki, Chorągiewki papierowe,
Czasopisma [periodyki], Częściowo drukowane formularze,
Druki handlowe, Drukowane ankiety, Drukowane emblematy, Drukowane etykietki papierowe, Jadłospisy, Karty menu,
Drukowane kartonowe tablice reklamowe, Drukowane karty
Informacyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane materiały piśmienne, Drukowane materiały szkoleniowe,
Drukowane wzory, Zaproszenia, Zawiadomienia, Drukowane
znaki papierowe, Drukowany materiał promocyjny, Dzienniki, Fiszki, Formularze [blankiety, druki], Fotografie- Gazety, Reprodukcje graficzne, Karty do kolekcjonowania, Karty
drukowane, Katalogi, Komiksy, Krzyżówki, Książki, Kwestionariusze drukowane, Nadruki, Periodyki, Plakaty reklamowe,
Plakaty z kartonu, Plakaty z papieru, Plany, Znaczki, Pocztówki i widokówki, Podręczniki edukacyjne, Podręczniki instruktażowe, Prospekty, Przewodniki drukowane, Publikacje
drukowane, Reklamy drukowane, Ulotki, Wizytówki, Wykroje
do szycia, Wzory papierowe, Szyldy z papieru lub z kartonu,
Tuby z tektury, Koszulki na dokumenty do użytku biurowego, Mapy Zawieszki tekturowe, Papierowe metki [zawieszki],
35 Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
Usługi pośrednictwa w handlu, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Usługi handlu hurtowego lub sprzedaży detalicznej lub sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: Maski ochronne, maski
na twarz, osłony ochronne twarzy, materiały drukowane,
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podkładki pod myszki, druki, materiały drukowane i artykuły
papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, materiały filtracyjne z papieru, materiały i środki dla artystów i do dekoracji,
materiały piśmienne, papier, karton, folia, wyroby z kartonu
i papieru w tym drukowane, wyroby z folii w tym drukowane,
pudełka, obrazy i zdjęcia, reprodukcje graficzne, rysunki, materiały do modelowania, materiały i przyrządy do rysowania,
kalendarze, artykuły i materiały biurowe, artykuły reklamowe,
materiały drukarskie i introligatorskie, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, drukowane materiały reklamowe i okolicznościowe, tapety, 40 Drukowanie, Nadruk wzorów na pokryciach ściennych, Nadruk wzorów na tkaninach, Nadrukowywanie, na zamówienie, ozdobnych wzorów na odzież,
Usługi drukowania, Usługi w zakresie drukowania materiałów
papierniczych.
523776
(220) 2021 01 27
FRĄCZEK KAROL BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNE, Wanaty
(540) (znak słowny)
(540) mireille
(510), (511) 16 Broszury drukowane, Makiety architektoniczne, Plany architektoniczne, Rysunki, Szkice, Ulotki, 41 Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Kursy
szkoleniowe, Prezentacja filmów, Szkolenia w zakresie projektowania, Usługi edukacyjne związane z architekturą, Usługi organizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych,
42 Analizy wykonalności projektu, Architektura, Badania architektoniczne, Badania dotyczące planowania urbanistycznego, Badania i opracowywanie projektów technicznych,
Badania w dziedzinie budownictwa, Doradztwo w zakresie
dekoracji wnętrz, Dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony
internetowej, Odwzorowanie, Opracowywanie projektów
budowlanych, Planowanie projektów technicznych, Planowanie [projektowanie] dobudówek, Planowanie [projektowanie] budynków, Planowanie przestrzenne [projektowanie]
wnętrz, Profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania
wnętrz, Projektowanie architektoniczne, Projektowanie graficzne, Projektowanie urbanistyczne, Przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej, Przechowywanie obrazów
w postaci elektronicznej, Przygotowywanie planów architektonicznych, Renderowanie grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa obrazów), Sporządzanie raportów projektowych,
Usługi architektoniczne, Usługi doradcze w zakresie architektury, Usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz,
Usługi konsultacyjne dotyczące architektury, Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, Usługi w zakresie
rysunku technicznego, Zarządzanie projektami architektonicznymi.
(210)
(731)

523845
(220) 2021 01 30
MENUA PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Menua.pl
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 06.01.04
(510), (511) 13 Pistolety pneumatyczne [wiatrówki], Wiatrówki, Śruciny do wiatrówek.
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524025
(220) 2021 02 03
KAWOWE CUDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAWOWY GURU M.Socha
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.07.27, 09.01.10, 26.11.01, 26.11.13
(510), (511) 30 Kawa, Gotowa kawa i napoje na bazie kawy,
Kapsułki z kawą, Kawa bezkofeinowa, Kawa aromatyzowana,
Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Kawa mielona, Kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach],
Kawa liofilizowana, Kawa nienaturalna, Kawa niepalona,
Kawa rozpuszczalna, Kawa słodowa, Kawa w formie mielonej, Kawa w formie parzonej, Kawa w postaci całych ziaren,
Mrożona kawa, Substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], Torebki z kawą, Czekoladowa
kawa, Filtry w postaci toreb papierowych wypełnione kawą.
(210) 524241
(220) 2021 02 08
(731) ANDREARCZYK ANNA, Braniewo
(540) (znak słowny)
(540) Ogrodnia
(510), (511) 44 Projektowanie krajobrazów, Ogrodnictwo,
Pielęgnacja ogrodów, Sadzenie roślin.
(210)
(731)
(540)
(540)

524246
(220) 2021 02 08
GADALIŃSKI MARCIN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SPYOne

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje.
(210) 524251
(220) 2021 02 08
(731) OLESZCZUK JAROSŁAW, Siedlce
(540) (znak słowny)
(540) labootik
(510), (511) 3 Kosmetyki, Lakiery do paznokci, Zmywacze,
Acetony, Perfumy, Wody toaletowe, Dezodoranty, Antyperspiranty, Kremy, Kremy nawilżający do twarzy, Kremy przeciw
zmarszczkom, Żele energetyzujące do ciała, Kremy pod oczy,
Pasta oczyszczająca do twarzy, Szampony, Odżywki do włosów, Lakiery do włosów, Pianki do włosów, Żele do modelowania włosów, Brylantyny, Pasty do zębów, Bazy pod cienie,
Cienie, pigmenty, Kredki do oczu, Pomady, Żele do brwi,
Tusze do rzęs, Szminki, Pomadki, Błyszczyki, Żele do prania,
Proszki do prania, Płyny do mycia naczyń, Żele do mycia
naczyń, Płyny do mycia podłóg, Żele do czyszczenia toalet,
Odkamieniacze, 35 Promocja sprzedaży, Usługi sprzedaży
detalicznej wyrobów kosmetycznych, Administrowanie i organizowanie usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi reklamowe
w zakresie sprzedaży towarów, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi w zakresie wysyłkowej
sprzedaży detalicznej kosmetyków, Prezentowanie produk-
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tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej wyrobów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie: artykułów kosmetycznych, suplementów diety,
zabawek, artykułów drogeryjnych, odzieży, biżuterii, Ozdób
choinkowych, Artykułów drogeryjnych, Perfum, Ozdób świątecznych, Przekąsek słonych, Napoi.
(210) 524271
(220) 2021 02 08
(731) DĄBROWSKA AGNIESZKA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KOLEKTIV
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 42 Projektowanie akcesoriów
mody, Projektowanie biżuterii, Projektowanie dodatków
odzieżowych, Projektowanie na rzecz osób trzecich w dziedzinie odzieży, Projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy, Projektowanie odzieży ochronnej, Projektowanie mody.
524273
(220) 2021 02 08
SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO
ROLNO - PRZETWÓRCZE GAL L.P.M.Ł. MAREK
SPÓŁKA JAWNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALLIOGAL
(210)
(731)
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(540) LINIMER

(531) 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 5 Leki, Środki dezynfekcyjne, Środki pomocnicze do użytku medycznego, Dietetyczne środki medyczne,
Materiały opatrunkowe, Żywność dla niemowląt, Materiały
do plombowania zębów, Masa odciskowa do celów dentystycznych, Pieluszki jednorazowe dla chorych z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, Suplementy diety dla ludzi.
524276
(220) 2021 02 08
SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO
ROLNO - PRZETWÓRCZE GAL L.P.M.Ł. MAREK
SPÓŁKA JAWNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROSTOGAL
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Dietetyczne substancje do celów leczniczych,
Leki, Suplementy diety dla ludzi.

(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 Leki, Dietetyczne substancje do celów leczniczych, Suplementy diety dla ludzi.

524277
(220) 2021 02 08
SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO
ROLNO - PRZETWÓRCZE GAL L.P.M.Ł. MAREK
SPÓŁKA JAWNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tranvit

524274
(220) 2021 02 08
SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO
ROLNO - PRZETWÓRCZE GAL L.P.M.Ł. MAREK
SPÓŁKA JAWNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GalOmega Formuła IQ

(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 5 Tran, Dietetyczne substancje do celów leczniczych, Leki, Suplementy diety dla ludzi.

(210)
(731)

(210)
(731)

524278
(220) 2021 02 08
SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO
ROLNO - PRZETWÓRCZE GAL L.P.M.Ł. MAREK
SPÓŁKA JAWNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GALOMEGA
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Dietetyczne substancje do celów spożywczych, Dietetyczne substancje do celów medycznych, Leki,
Suplementy diety dla ludzi.
524275
(220) 2021 02 08
SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO
ROLNO - PRZETWÓRCZE GAL L.P.M.Ł. MAREK
SPÓŁKA JAWNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Dietetyczne substancje do celów leczniczych,
Leki, Suplementy diety dla ludzi.
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524334
(220) 2021 02 09
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KUBUŚ
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 29 Bita śmietana, Desery jogurtowe, Desery
mleczne, Desery na bazie sztucznego mleka, Desery owocowe, Dipy, Desery wykonane z produktów mlecznych, Dżemy
i marmolady owocowe, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty
owocowe i warzywne, Gotowane owoce, Gotowe dania warzywne, Gotowe produkty z warzyw, Jogurty, Kandyzowane
przekąski owocowe, Koktajle mleczne, Kompozycje owoców
przetworzonych, Koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, Krojone owoce, Krojone warzywa, Masło kakaowe,
Masło z orzechów, Mieszanki owoców i orzechów, Mieszanki
przekąsek składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, Mieszanki warzywne, Mleczne produkty, Mleko, Mrożone owoce, Nadzienia na bazie owoców
do placków i ciast, Nadzienie bakaliowe [owoce konserwowane], Napoje mleczne, Napoje z produktów mlecznych,
Owoce aromatyzowane, Owoce glazurowane, Owoce gotowane, Owoce konserwowane, Owoce lukrowane, Owoce
marynowane, Owoce przetworzone, Owocowe nadzienia
do ciast, Owocowe pasty do smarowania, Pasta z owoców,
Pasta z orzechów laskowych, Pasty do smarowania na bazie
warzyw, Pasty do smarowania składające się głównie z owoców, Pasty do smarowania na bazie mleka z niską zawartością tłuszczu, Pasty na bazie orzechów, Pasty mleczne
do smarowania, Pasty do kromek zawierające tłuszcz, Pasty
przyrządzone z orzechów, Pasty warzywne, Pasztet warzywny, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona
roślin strączkowych, Pokrojone owoce, Pokrojone warzywa,
Polewy orzechowe, Potrawy gotowe składające się głównie
z warzyw, Przeciery owocowe, Przeciery warzywne, Przekąski na bazie mleka, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski
na bazie owoców, Przekąski na bazie soi, Przekąski na bazie
suszonych owoców, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski
na bazie ziemniaków, Przekąski z owoców, Przekąski ziemniaczane, Przetwory owocowe [dżemy], Przystawki na bazie warzyw, Puddingi na bazie mleka, Purée z warzyw, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Schłodzone desery mleczne, Sfermentowane owoce, Skórki owocowe, Słodkie nadzienia
z owoców, Substytuty mleka, Tłuszcze jadalne, Warzywa gotowane, Warzywa grillowane, Warzywa konserwowane, Warzywa marynowane, Warzywa mrożone, Warzywa obrane
ze skórki, Warzywa preparowane, Warzywa przetworzone,
Warzywa strączkowe przetworzone, Warzywne pasty
do smarowania, Warzywa solone, Sałatki owocowo-warzywne, Pasty owocowo-warzywne, Przeciery owocowo-warzywne, Przetwory owocowo-warzywne, Przekąski na bazie
owoców i warzyw, 30 Artykuły spożywcze ze zbóż, Artykuły
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żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy
składnik], Błyskawiczna owsianka, Budynie deserowe, Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Dania na bazie
ryżu, Desery czekoladowe, Desery lodowe, Desery z muesli,
Desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait],
Deser puddingowy na bazie ryżu, Gotowe dania z ryżu, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Gotowe do spożycia puddingi, Gotowe desery [na bazie czekolady], Gotowe desery
[wyroby piekarnicze], Gotowe potrawy na bazie makaronu,
Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Gotowe sosy, Herbata rozpuszczalna, Herbaty owocowe, Herbaty,
Kremy czekoladowe, Kremy na bazie kakao w postaci past
do smarowania, Kremy czekoladowe do smarowania, Lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Lodowe słodycze, Lodowe wyroby cukiernicze, Lody, Lizaki, Mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych
owoców, Miód, Mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone napoje [frappe], Mrożone mleczne desery w formie batonów, Lizaki mrożone, Muesli, Musy, Musy czekoladowe, Musy deserowe, Musy (słodycze), Musy (wyroby cukiernicze), Napoje
gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], Napoje
na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, Napoje na bazie
czekolady, z mlekiem, Napoje o smaku czekoladowym, Napoje zawierające kakao, Napoje zawierające czekoladę, Napoje sporządzane z kawy, Napoje sporządzone z czekolady,
Napoje sporządzone z herbaty, Napoje sporządzone z kakao,
Napoje z lodów, Nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze],
Nielecznicze wyroby cukiernicze, Orzechowe wyroby cukiernicze, Orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], Owoce
w polewie czekoladowej, galaretki owocowe [słodycze], płatki owsiane, Owocowe lody, Owsianka, Owsianka błyskawiczna, Papki warzywne (sosy - żywność), Pasta sezamowa, Pasta
migdałowa, Pasty czekoladowe, Pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, Pasty na bazie czekolady, Pasty
warzywne [sosy], Pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, Pasty czekoladowe [do smarowania], Polewa
lub posypka czekoladowa, Polewy cukiernicze, Polewy
do lodów, Polewa w postaci syropu, Potrawy gotowe na bazie makaronu, Potrawy na bazie mąki, Potrawy składające się
głównie z ryżu, Potrawy z makaronu, Preparaty do sporządzania napojów [na bazie kakao], Preparaty do sporządzania
napojów [na bazie herbaty], Preparaty do sporządzania napojów [na bazie czekolady], Preparaty do sporządzania sosów, Preparaty roślinne zastępujące kawę, Preparaty z kakao,
Preparaty zbożowe, Produkty lodowe na bazie soi, Produkty
na bazie czekolady, Produkty żywnościowe na bazie zbóż
przeznaczone do spożycia przez ludzi, Produkty żywnościowe z ryżu, Produkty spożywcze z kukurydzy, Przeciery warzywne [sosy], Przekąski na bazie zbóż, Przekąski na bazie
ryżu, Przekąski na bazie pszenicy, Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Przekąski składające się z produktów zbożowych,
przekąski słone na bazie mąki. przekąski słone na bazie zbóż,
Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, Przekąski
wieloziarniste, Przekąski składające się głównie z makaronu,
Przekąski składające się głównie z ryżu, Przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, Przekąski wytwarzane z muesli,
Przetwory spożywcze na bazie ziaren, Przekąski z kukurydzy,
Przekąski z produktów zbożowych, Przekąski wykonane
z ryżu, Przekąski wykonane z pszenicy, Przekąski składające
się głównie ze zboża, Przetworzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona do spożycia przez ludzi, Puddingi, Rozpuszczalne kakao w proszku, Słodkie polewy i nadzienia,
Słodkie pasty do smarowania [miód], Słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), Słodycze bez cukru, Sło-
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dycze czekoladowe, Słodycze do żucia, Słodycze gotowane,
Słodycze lodowe, Słodycze lodowe w postaci lizaków, Słodycze nielecznicze, Słodycze owocowe, Słodycze o smaku
owocowym, Słodycze słodzone ksylitolem, Słodziki naturalne, Słodycze zawierające owoce, Słone sosy, Słodziki składające się z koncentratów owocowych, Smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, Sorbety, Sorbety [lody], Sos czekoladowy, Sos [jadalny], Sos w proszku, Sosy, Sosy do sałatek,
Sosy do makaronów, Sosy o smakach orzechowych, Sosy
owocowe, Sosy [przyprawy], Sosy sałatkowe, Sosy w puszkach, Sosy w proszku, Sosy zagęszczone, Sosy zawierające
orzechy, Substytut kawy na bazie cykorii, Substytuty cukru,
Substytuty czekolady, Substytuty herbaty, Substytuty miodu, Substytuty lodów, Substytuty kawy [sztuczna kawa lub
preparaty roślinne zastępujące kawę], Substytuty kawy
na bazie warzyw, płynne potrawy gotowe do jedzenia,
głównie składające się z makaronów, Syrop czekoladowy, Syrop do naleśników, Syrop spożywczy, Syropy smakowe, Syropy czekoladowe do przygotowywania napojów na bazie
czekolady, Sztuczna czekolada, Sztuczna herbata [inna niż
do celów leczniczych], Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze płynne, Wyroby lodowe, Wyroby z kakao, Wyroby cukiernicze zawierające dżem, Wyroby cukiernicze mrożone, Wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, Zboża, Zbożowe artykuły śniadaniowe, Zboża przetworzone, Zboża do żywności
do spożycia przez ludzi, Żywność na bazie kakao, 32 Aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe ekstrakty
z owoców używane do sporządzania napojów, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne,
Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Esencje do produkcji napojów,
Esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych,
nie w postaci olejków eterycznych, Esencje do wytwarzania
smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycznych], Gazowana woda mineralna, Gazowane soki owocowe,
Koktajle bezalkoholowe, Koktajle owocowe, bezalkoholowe,
Koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych,
Koncentraty do sporządzania napojów owocowych, Koncentraty soków owocowych, Lemoniada, Mieszane soki
owocowe, Mieszanki do sporządzana napojów sorbetowych, Mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych,
wody mineralne[napoje], Napoje aromatyzowane owocami,
Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe na bazie
miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, Bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, Napój imbirowy, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje
bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje bezalkoholowe
o smaku owocowym, Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, Napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje dla
sportowców zawierające elektrolity, Napoje energetyzujące,
Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje funkcjonalne na bazie wody, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, Napoje izotoniczne, Napoje na bazie coli, Napoje
na bazie orzechów i soi, Napoje na bazie kokosu, Napoje
na bazie owoców lub warzyw, Napoje na bazie owsa [niebędące substytutami mleka], Napoje na bazie ryżu, inne niż
substytuty mleka, Napoje na bazie soku z imbiru, Napoje
orzeźwiające, Napoje na bazie wody zawierające ekstrakty
z herbaty, Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje proteinowe, Napoje składające się z mieszanki soków owocowych
i warzywnych, Napoje sportowe wzbogacane proteinami,
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Syropy do napojów, Napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], Napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, Napoje warzywne, napoje owocowo-warzywne, Napoje węglowodanowe, Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, Napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, Napoje zawierające witaminy, Napoje z guaraną, Niegazowane napoje
bezalkoholowe, Oczyszczona woda pitna, bezalkoholowe
napoje z soków owocowych, Owocowe nektary, bezalkoholowe, Pastylki do napojów gazowanych, Sok pomidorowy
[napój], Preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów,
Proszki do produkcji napojów bezalkoholowych, Proszki
do sporządzania napojów, Proszki stosowane do przygotowywania napojów na bazie wody kokosowej, Proszki stosowane do sporządzania napojów na bazie owoców, Skoncentrowane soki owocowe, Słodkie napoje bezalkoholowe
na bazie soków owocowych, Smakowa woda mineralna,
Soki, Soki gazowane, Soki owocowe [napoje], Soki warzywne, soki owocowo-warzywne, Sorbety [napoje], Napoje
owocowe, Syropy do napojów bezalkoholowych, Syropy
do sporządzania smakowych wód mineralnych, Syropy
do wyrobu napojów, Syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, Syropy owocowe [napoje bezalkoholowe],
Toniki [napoje nielecznicze], Warzywne napoje typu smoothie, owocowe napoje typu smoothie, owocowo-warzywne napoje typu smoothie, Wody, Wody gazowane, Wody
mineralne, Wody o smaku owocowym, Wyciągi do sporządzania napojów, Woda aromatyzowana, Woda gazowana
wzbogacona witaminami [napoje], Woda niegazowana,
Woda pitna, Woda pitna z witaminami, Woda stołowa, Woda
wzbogacona odżywczo, Woda źródlana.
524343
(220) 2021 02 10
BIOTRECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie
(540) (znak słowny)
(540) BIOTRECO
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami
spożywczymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami
do produkcji napojów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane
z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
za zamówieniem pocztowym związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami
dietetycznymi, Usługi handlu hurtowego w zakresie żywności,
Usługi handlu on-line w zakresie żywności, 42 Badania biotechnologiczne, Badania dotyczące biotechnologii, Przeprowadzanie testów biotechnologicznych, Doradztwo w zakresie biotechnologii, Badania biotechnologiczne dotyczące przemysłu,
Sporządzanie raportów z dziedziny biotechnologii, Badania
biotechnologiczne w zakresie rolnictwa, Badania biotechnologiczne w zakresie ogrodnictwa, Badania i rozwój w dziedzinie
biotechnologii, Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmaceutycznej i biotechnologicznej, Informacje związane z badaniami naukowymi z dziedziny biochemii i biotechnologii.
(210)
(731)
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524720
(220) 2021 02 16
GNIAZDOWSKI JAKUB, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
sprint break

(531) 05.03.07, 16.01.04, 16.01.06, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji w zakresie usług
relokacji pracowników, Przeprowadzanie programów motywacyjnych dla pracowników, Usługi w zakresie relokacji
pracowników, Usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie
zarządzania personelem, Usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży, Usługi marketingowe w dziedzinie podróży,
39 Udzielanie informacji związanych z podróżami i transportem za pomocą środków elektronicznych, Usługi agencji
podróży w zakresie podróży biznesowych, Planowanie, organizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą środków
elektronicznych, Udzielanie informacji na temat rezerwacji
podróży biznesowych za pośrednictwem Internetu, Usługi
doradcze związane z organizowaniem podróży, Usługi agencyjne w zakresie organizowania podróży, Usługi w zakresie
rezerwacji biletów na podróże i wycieczki, Usługi w zakresie
rezerwacji wycieczek, 41 Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi
konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, Usługi
w zakresie firmowych imprez dla klientów lub pracowników
(rozrywka), Organizowanie wycieczek do celów szkoleniowych, 43 Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, Usługi
agencji w zakresie rezerwowania tymczasowego zakwaterowania.
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(540) MKPOL

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.21, 27.05.22
(510), (511) 20 Meble, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Biurka, Kanapy, Garderoby, Komody, Meble
do salonu, Meble do wnętrz, Meble domowe, Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble sypialne, Meble tapicerowane.
525443
(220) 2021 03 03
WE ORGANIC EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MamaEva
(210)
(731)

(531) 02.03.01, 02.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie suszonych owoców, dania gotowe i wytrawne przekąski
takie jak naturalne chipsy z suszonych owoców i suszonych
warzyw.
525792
(220) 2021 03 09
HDF SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bilberry xT

(210)
(731)

525023
(220) 2021 02 22
TRADE & SHIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) clubenz.

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 42 Projektowanie
oprogramowania komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych.

(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Procesory, Czytniki dla informatyki, Czytniki
znaków optycznych, Drukarki komputerowe, Dyski magnetyczne, Dyski optyczne, Dyski kompaktowe audio-wideo,
Dyski DVD, Dyski BLU-RAY, Nośniki danych typu flash, Karty
pamięci, Transformatory elektryczne, Aparatura do przetwarzania danych, Pamięci komputerowe, Programy komputerowe ładowalne, Programy komputerowe nagrane, Programy
komputerowe sterujące, Oprogramowanie antywirusowe,
Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie sprzętowe, Oprogramowanie związane ze sztuczną inteligencją
i nauczaniem maszynowym, Systemowe oprogramowanie komputerowe, Aplikacje mobilne, Oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń przenośnych, Komputerowe bazy
danych, Komputery, Komputery przenośne [podręczne],
Laptopy, Kontrolno-sterująca aparatura elektryczna, Mikroprocesorowe urządzenia sterujące, Elektroniczne jednostki
sterujące, Urządzenia do zdalnego sterowania, Urządzenia
do ładowania akumulatorów, Mikroprocesory, Konwertery,
Modemy, Notesy elektroniczne, Tablety, Ogniwa elektryczne,

525035
(220) 2021 02 22
MAGNUSZEWSKA ELŻBIETA, MAGNUSZEWSKI JACEK
EJ! SPÓŁKA CYWILNA, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) CALISIA
(510), (511) 16 Czasopisma, periodyki, 35 Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 41 Obsługa publikacji
elektronicznych on-line.
(210)
(731)

525351
(220) 2021 03 01
BIEGAŃSKI JAKUB, PUSTKOWSKI MICHAŁ MKPOL
SPÓŁKA CYWILNA, Kępno
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT28/2021
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Obwody scalone półprzewodnikowe, Płytki półprzewodnikowe w postaci chipów, Półprzewodniki, Monitory, Procesory tekstu, Urządzenia do przetwarzania informacji, Skanery,
Przetwornice elektryczne, Zasilacze, Listwy zasilające, Systemy awaryjnego zasilania, Światłowody, Panele kontrolne,
Wskaźniki stosowane w elektryczności, 35 Agencje importowo-eksportowe, Agencje informacji handlowej, Badanie
rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, Dystrybucja materiałów reklamowych takich
jak próbki, druki, prospekty, broszury, Pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, Komputerowe zarządzanie
plikami, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Pokaz towarów, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama prasowa, radiowa
i telewizyjna, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
Sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu komputerowego, części elektronicznych, Sprzedaż oprogramowania komputerowego, Sprzedaż elektronicznych urządzeń sterujących, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych.
(210) 525809
(220) 2021 03 10
(731) RĘBECKI MACIEJ, Świnoujście
(540) (znak słowny)
(540) Bonsai - chrobotek
(510), (511) 35 Sprzedaż rękodzieł.
(210) 525870
(220) 2021 03 10
(731) KOCUR KRYSTYNA POD KETO, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) podketo
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne,
Preparaty i artykuły higieniczne, Suplementy diety dla sportowców, Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, Leki dla ludzi, Leki wzmacniające, Mineralne suplementy diety, Zioła lecznicze, Preparaty witaminowe, Herbaty lecznicze, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Oleje
spożywcze do celów leczniczych, Ekstrakty ziołowe do celów
medycznych, Naturalne suplementy diety, Olejki lecznicze,
Sole do celów medycznych, Sole do kąpieli mineralnych,
Alkohol leczniczy, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki przeczyszczające, Środki przeciwrobacze, 29 Gotowe posiłki, żywność
preparowana i posiłki słone na bazie mięsa, Gotowe posiłki,
żywność preparowana i posiłki słone na bazie ryb, Gotowe
posiłki, żywność preparowana i posiłki słone na bazie warzyw
lub owoców, Oleje i tłuszcze jadalne, Przetworzone owoce,
grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Ryby,
owoce morza i mięczaki, nieżywe, Zupy i wywary, ekstrakty
mięsne, Potrawy gotowe na bazie mięsa, Potrawy gotowe
na bazie na bazie ryb, Potrawy gotowe na bazie na bazie
warzyw lub owoców, Dania gotowe do spożycia na bazie:
mięs, podrobów, nabiału, warzyw, jarzyn, owoców, przypraw, Mięso, Wędliny, Kiełbasy, Wyroby z mięsa, Wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, Wyroby na bazie mięsa, Wyroby
wędliniarskie, Pasztety, Słoniny, Wędzonki, Podroby, Wyroby
podrobowe, Konserwy mięsne, Konserwy rybne, Konserwy
owocowe, Konserwy warzywne, Flaki, Galaretki, Zupy, Rosoły, Gotowe do spożycia dania na bazie mięs, podrobów lub
ryb, nabiału, Filety rybne, Krokiety, Pasty rybne do kanapek,
Pasty rybne, Sałatki: warzywne, jarzynowe, owocowe i rybne, Konserwy mięsne i rybne, 30 Pieczywa, Wypieki, wyroby
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cukiernicze, czekolada i desery, Ziarna przetworzone, skrobia
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże,
Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia,
produkty pszczele, Gotowe posiłki, żywność preparowana
i posiłki słone na bazie węglowodanów, Potrawy gotowe
na bazie na bazie węglowodanów, Konserwy makaronowe,
Dania gotowe i wytrawne przekąski na bazie węglowodanów, 32 Napoje dla sportowców, Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, Aromatyzowane napoje gazowane, Soki,
Wody, Napoje energetyzujące, Napoje izotoniczne, Napoje
proteinowe, Napoje zawierające witaminy, 35 Usługi menedżerskie dla sportowców, Sprzedaż za pośrednictwem radia,
telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych
naturalnych suplementów diety, suplementów diety dla
sportowców, Napojów dla sportowców, Aromatów do żywności i napojów w postaci olejków eterycznych, herbat leczniczych, herbat ziołowych do celów leczniczych, ekstraktów
ziołowych do celów medycznych, olejków leczniczych, soli
do celów medycznych, soli do kąpieli mineralnych, alkoholi
leczniczych, antybiotyków, antyseptyków, dietetycznej żywności przystosowanej do celów medycznych, dietetycznych
napojów przystosowanych do celów medycznych, dietetycznych substancji przystosowanych do celów medycznych,
olejów spożywczych do celów leczniczych, leków dla ludzi,
leków wzmacniających, mineralnych suplementów diety, ziół
leczniczych, preparatów witaminowych, środków przeczyszczających, środków przeciwrobaczych, soków, świeżo wyciskanych soków owocowych i warzywnych, olejów spożywczych, świeżo wytłaczanych olejów spożywczych, owoców,
warzyw, nasion, naturalnych suplementów diety, aromatów
do żywności i napojów w postaci olejków eterycznych, herbat leczniczych, herbat ziołowych do celów leczniczych,
ekstraktów ziołowych do celów medycznych, olejków leczniczych, soli do celów medycznych, soli do kąpieli mineralnych,
alkoholi leczniczych, dietetycznej żywności przystosowanej
do celów medycznych, dietetycznych napojów przystosowanych do celów medycznych, dietetycznych substancji
przystosowanych do celów medycznych, olejów spożywczych do celów leczniczych, leków dla ludzi, leków wzmacniających, mineralnych suplementów diety, ziół leczniczych,
preparatów witaminowych, kawy, napojów na bazie kawy,
cykorii, herbaty, napojów na bazie herbaty, napojów na bazie
czekolady, galaretek owocowych, sorbetów - lodów, Odzieży,
nakryć głowy, okryć wierzchnich, obuwia, bielizny pościelowej i kocy, bielizny stołowej i pościelowej, bielizny wzorzystej,
brokatów, cerat [obrusy], kap na łóżka, kotar na drzwi [zasłon],
kołder, narzut na łóżka, obić ściennych z materiałów tekstylnych, osłon do łóżek dziecięcych [pościel], podkładek pod
szklanki z materiałów tekstylnych, podszewek [tkaniny], pokrowców i narzut na meble, pokryć na materace, poszewek
na poduszki [poszwy na poduszki], prześcieradeł na łóżka,
ręczników, rękawic kąpielowych, serwetek tekstylnych, ścierek do osuszania szkła, śpiworów, śpiworków dla niemowląt,
tekstylnych mat na stół, tkanin, uchwytów do zasłon z materiałów tekstylnych, wsyp [bielizna pościelowa], wsyp [pokrowce na materace], zasłon, zasłon prysznicowych z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tekstyliów i substytutów tekstyliów, tkanin oraz nakryć tekstylnych stosowanych
w gospodarstwie domowym, Reklamy radiowe i telewizyjne,
Reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów,
broszur), Analizy rynkowe, Zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem bloga, Usługi programów lojalnościowych,

20

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

motywacyjnych i promocyjnych, 41 Prowadzenie blogów
on-line, w tym blogów o tematyce odżywiania się, zdrowego
trybu życia, mody, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, Prowadzone za pośrednictwem mediów
społecznościowych usługi edukacyjne odnośnie odżywiania
się, zdrowego trybu życia, mody, rozrywki, podróżowania
oraz filozofii, stylu i sposobu życia, Usługi nauczania, edukacji
i oświaty, w tym w obszarze odżywiania się, zdrowego trybu
życia, mody, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, Informacje o nauczaniu, edukacji i oświacie, w tym
w obszarze odżywiania się, zdrowego trybu życia, mody, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, Kursy
korespondencyjne, Nauczanie indywidualne, Organizowanie
i prowadzenie warsztatów, sympozjów, seminariów, kongresów, konferencji, kolokwiów oraz innych forów naukowych,
edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze odżywiania
się, zdrowego trybu życia, mody, rozrywki, podróżowania
oraz filozofii, stylu i sposobu życia, Opracowania i rozprawy
naukowe, edukacyjne i oświatowe, publikowanie książek,
czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze odżywiania się,
zdrowego trybu życia, mody, rozrywki, podróżowania oraz
filozofii, stylu i sposobu życia, Publikowanie on-line książek,
czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze odżywiania się,
zdrowego trybu życia, mody, rozrywki, podróżowania oraz
filozofii, stylu i sposobu życia, Pisanie i publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, w tym w obszarze odżywiania się, zdrowego trybu życia, mody, rozrywki, podróżowania
oraz filozofii, stylu i sposobu życia, Planowanie i organizowanie konkursów, Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie],
Usługi w zakresie organizowania i prowadzenia oraz obsługi
festiwali oraz imprez edukacyjnych, kulturalnych, sportowych,
rozrywkowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk
multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów,
widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych
i/lub laserów, imprez plenerowych.
526020
(220) 2021 03 13
GAWIŃSKA MAGDA KANCELARIA ADWOKACKA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAW PARTNERS adwokaci
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 Usługi prawne, Doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej, Doradztwo prawne, Badania
prawne, Doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania,
Doradztwo prawne związane z prawami własności intelektualnej, Doradztwo w sporach sądowych, Doradztwo w zakresie sporów sądowych, Doradztwo w zakresie własności
intelektualnej, Doradztwo związane z ochroną znaków towarowych, Doradztwo związane z ochroną praw autorskich,
Doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, Dostarczanie informacji prawnych, Porady prawne i zastępstwo
procesowe, Ochrona własności intelektualnej, Ochrona praw
autorskich, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Świadczenie
usług w zakresie badań prawnych, Usługi adwokatów, Usługi adwokackie, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów,
Usługi informacji prawnej, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych,
Usługi związane z własnością intelektualną.
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526109
(220) 2021 03 15
PROPINQUUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAKŁOWICZ MENU

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 02.01.01, 02.01.23, 09.07.17, 09.07.25, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.14, 26.01.16, 26.13.25
(510), (511) 29 dania gotowe z mięsa, dania gotowe warzywne, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie sera,
przekąski na bazie słodkiej kukurydzy, przekąski na bazie
soi, przekąski na bazie suszonych owoców, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw strączkowych, przekąski
na bazie ziemniaków, przekąski na bazie jadalnych wodorostów, przekąski z owoców, przekąski ziemniaczane, przetwory do zup jarzynowych, 30 dania gotowe z ryżu, dania
gotowe na bazie makaronu, gotowe przekąski na bazie
zbóż, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowy lunch w pudełkach składający się z ryżu, z dodatkiem
mięsa, ryb lub warzyw, przekąski na bazie ryżu, przekąski
składające się z makaronu, przyprawy spożywcze i dodatki
smakowe w postaci zagęszczonych sosów, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), pasty warzywne (sosy), przeciery
warzywne (sosy), 35 usługi w zakresie sprzedaży dań gotowych, przypraw spożywczych i innych dodatków smakowych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
usługi w zakresie handlu: daniami gotowymi z mięsa, daniami gotowymi warzywnymi, przekąskami na bazie mięsa,
przekąskami na bazie warzyw, przekąskami na bazie mleka, przekąskami na bazie orzechów, przekąskami na bazie
owoców, przekąskami na bazie sera, przekąskami na bazie
słodkiej kukurydzy, przekąskami na bazie soi, przekąskami
na bazie suszonych owoców, przekąskami na bazie tofu,
przekąskami na bazie warzyw strączkowych, przekąskami na bazie ziemniaków, przekąskami na bazie jadalnych
wodorostów, przekąskami z owoców, przekąskami ziemniaczanymi, przetworami do zup jarzynowych, daniami
gotowymi z ryżu, daniami gotowymi na bazie makaronu,
gotowymi przekąskami na bazie zbóż, gotowymi produktami spożywczymi w postaci sosów, gotowym lunchem
w pudełkach składającym się z ryżu, z dodatkiem mięsa,
ryb lub warzyw, przekąskami na bazie ryżu, przekąskami
składającymi się z makaronu, przyprawami spożywczymi
i dodatkami smakowymi w postaci zagęszczonych sosów,
przyprawami smakowymi (sosy, marynaty), pastami warzywnymi (sosy), przecierami warzywnymi, (sosy), usługi
informacyjne dla konsumentów, usługi dystrybucyjne.
(210) 526114
(220) 2021 03 15
(731) BARTKOWSKI ŁUKASZ, Tomaszów Lubelski
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Plant Spirit

(210)
(731)
(540)
(540)
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526170
(220) 2021 03 16
EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(znak słowno-graficzny)
eprosument BIZNES

(531)

(531)

27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.16,
26.01.18, 05.03.11, 05.03.15, 25.07.01
(510), (511) 3 Olejki eteryczne, 5 Suplementy diety przeznaczone dla ludzi, 31 Naturalne Rośliny.
(210)
(731)
(540)
(540)

526166
(220) 2021 03 16
EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(znak słowno-graficzny)
eprosument

01.15.23, 26.01.01, 26.01.03, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 4 Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych
i wiatraków, brykiety węglowe, torfowe i drzewne, Podpałki
drzewne, podpałki torfowe, Drewno, 11 Instalacje wody wodociągowej, instalacje wody pitnej, instalacje centralnego
ogrzewania gorącą wodą, kotły grzewcze, kaloryfery, armatura łazienkowa, instalacje sanitarne, wanny kąpielowe, instalacje wentylacyjne, instalacje klimatyzacyjne, 37 Instalacja
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalacja i naprawa paneli fotowoltaicznych, instalacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, doradztwo
inżynieryjne w zakresie budownictwa, 40 Wytwarzanie energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych i wiatraków.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.15.23, 26.01.01, 26.01.03, 26.04.09
(510), (511) 4 Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych
i wiatraków, brykiety węglowe, torfowe i drzewne, Podpałki
drzewne, podpałki torfowe, Drewno, 11 Instalacje wody wodociągowej, instalacje wody pitnej, instalacje centralnego
ogrzewania gorącą wodą, kotły grzewcze, kaloryfery, armatura łazienkowa, instalacje sanitarne, wanny kąpielowe, instalacje wentylacyjne, instalacje klimatyzacyjne, 37 Instalacja
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalacja i naprawa paneli fotowoltaicznych, instalacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, doradztwo
inżynieryjne w zakresie budownictwa, 40 Wytwarzanie energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych i wiatraków.
(210)
(731)
(540)
(540)

526169
(220) 2021 03 16
EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(znak słowno-graficzny)
erprosument PARTNER

526171
(220) 2021 03 16
EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(znak słowno-graficzny)
eprosument INVEST

(531)

01.15.23, 26.01.01, 26.01.03, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 4 Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych
i wiatraków, brykiety węglowe, torfowe i drzewne, Podpałki
drzewne, podpałki torfowe, Drewno, 11 Instalacje wody wodociągowej, instalacje wody pitnej, instalacje centralnego
ogrzewania gorącą wodą, kotły grzewcze, kaloryfery, armatura łazienkowa, instalacje sanitarne, wanny kąpielowe, instalacje wentylacyjne, instalacje klimatyzacyjne, 37 Instalacja
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalacja i naprawa paneli fotowoltaicznych, instalacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, doradztwo
inżynieryjne w zakresie budownictwa, 40 Wytwarzanie energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych i wiatraków.
526216
(220) 2021 03 17
CLIMAREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLIMAREM

(210)
(731)
(531)

27.05.01, 29.01.14, 01.15.23, 26.01.01, 26.01.03, 26.04.09,
26.04.18
(510), (511) 4 Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych
i wiatraków, brykiety węglowe, torfowe i drzewne, Podpałki
drzewne, podpałki torfowe, Drewno, 11 Instalacje wody wodociągowej, instalacje wody pitnej, instalacje centralnego
ogrzewania gorącą wodą, kotły grzewcze, kaloryfery, armatura łazienkowa, instalacje sanitarne, wanny kąpielowe, instalacje wentylacyjne, instalacje klimatyzacyjne, 37 Instalacja
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalacja i naprawa paneli fotowoltaicznych, instalacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, doradztwo
inżynieryjne w zakresie budownictwa, 40 Wytwarzanie energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych i wiatraków.

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.15.02, 24.15.13
(510), (511) 11 Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza.
526346
(220) 2021 03 19
BIKE MOTO CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) PROROWERY.pl

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Środki czyszczące, 9 Kaski dla rowerzystów, Kaski motocyklowe, Kaski narciarskie, Kaski ochronne dla motocyklistów, Kaski ochronne dla rowerzystów, Kaski snowboardowe, Okulary dla rowerzystów, Okulary przeciwsłoneczne,
12 Amortyzatory do motocykli, Amortyzatory do rowerów,
Amortyzatory kierownicy [części motocykli], Bagażniki dla
motocykli, Bagażniki dla rowerów, Bieżniki do opon, Blokady
hamulców tarczowych do motocykli, Błotniki, Blokady kierownicy, Chlapacze [błotniki] do rowerów, Części i akcesoria
do pojazdów, Części konstrukcyjne do motocykli, Części konstrukcyjne rowerów, Dętki, Dopasowane pokrowce na motocykle, Dopasowane pokrowce na rowery, Dzwonki do motocykli, Dzwonki do rowerów, Elektryczne motocykle, Hamulce
[części rowerów], Hamulce do rowerów, Hulajnogi (pojazdy),
Hulajnogi z pedałami, Kierownice do motocykli, Kierownice
do rowerów, Kierunkowskazy do pojazdów, Kierunkowskazy
do rowerów, Klaksony do pojazdów, Kierownice, Koła do motocykli, Koła do rowerów, Koła łańcuchowe do motocykli, Koła
łańcuchowe do rowerów, Koła zębate [części rowerowe], Koła
zębate do napędów motocyklowych, Kołpaki, Korby rowerowe, Korby do motocykli, Lądowe pojazdy i środki transportu,
Łańcuchy [części rowerów], Łańcuchy do motocykli, Łatki
do naprawy opon, Linki hamulcowe [części motocykli], Linki
hamulcowe do rowerów, Lusterka do pojazdów, Mechanizmy
napędowe, w tym silniki do pojazdów lądowych, Minirowery,
Motocykle, Motocykle do motocrossu, Motorowery, Nóżki
do rowerów, Nóżki motocyklowe, Noski rowerowe, Obręcze
kół do motocykli, Obręcze kół do rowerów, Obręcze kół
do pojazdów, Ochraniacze ubrania na koła do rowerów,
Ochraniacze zderzaków do pojazdów, Ochronne pokrowce
do pojazdów [ukształtowane], Ochronne pokrowce do pojazdów [dopasowane], Okrycia siodełek do rowerów, Opony,
Opony do motocykli, Opony rowerowe, Opony rowerowe
bezdętkowe, Osłony łańcucha do rowerów, Osłony [listwy]
na nadkola, Zębatki do przerzutek [części rowerów], Zestawy
naprawcze do dętek, Zestawy narzędzi do naprawy dętek,
Zestawy hamulcowe do pojazdów, Widelce [części rowerowe], Widełki przednie do motocykli, Wentyle do opon, Układy
napędowe [części rowerowe], Układy zawieszenia do rowerów, Uchwyty do bidonów rowerowych, Uchwyty kierownicy
do rowerów, Uchwyty kierownicy [części motocykli], Torby
rowerowe, Trycykle, Tarcze hamulcowe, Taśma na rączki motocyklowe, Torby na bagażnik rowerowy, Torby na bagażniki
motocyklowe, Torby na motocykl, Szprychy do kół pojazdów,
Sztyce [części do pojazdów], Szosowe rowery wyścigowe,
Skutery [pojazdy], Skutery śnieżne, Skutery sterowane elektrycznie, Siodełka do motocykli, Siodełka do rowerów, Silniki
do rowerów, Silniki do motocykli, Sakwy boczne motocyklowe, Sakwy przystosowane do motocykli, Sakwy rowerowe,
Rolki [koła pojazdów], Rowerki biegowe [pojazdy], Rowery,
Rowery dziecięce, Rowery elektryczne, Rowery górskie, Rowery jednokołowe, Rowery jednokołowe wyposażone w silnik, Rowery na pedały, Rowery (Siodełka -), Rowery składane,
Rowery sportowe, Rowery szosowe, Rowery trekingowe, Rowery trójkołowe dostawcze, Rowery wyposażone w silnik,
Ramiona kół do motocykli, Ramy do motocykli, Ramy do rowerów, Quady, Przerzutki do rowerów, Pompki do rowerów,
Pokrowce na siodełka do rowerów, Pokrowce na siodełka motocyklowe, Pokrowce na uchwyty rowerowe, Pokrowce
na opony, Pokrowce na pojazdy [dopasowane], Pojazdy [sku-
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tery] śnieżne, Pojazdy lądowe, Pojazdy elektryczne, Pojazdy
dwukołowe, Podpórki rowerowe, Podnóżki motocyklowe,
Piasty kół, Pedały do motocykli, Pedały do rowerów, Części
i akcesoria do pojazdów lądowych, 25 Artykuły odzieżowe
w stylu sportowym, Bluzy sportowe, Buty dla motocyklistów,
Buty do jazdy na rowerze, Buty motocyklowe, Buty narciarskie, Buty piłkarskie, Buty sportowe, Buty treningowe [obuwie
sportowe], Czapki i czapeczki sportowe, Czapki jako nakrycia
głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Komplety sportowe, Kurtki, Kurtki jako odzież sportowa, Kurtki motocyklowe, Kurtki sportowe, Kurtki wiatroszczelne, Nakrycia głowy,
Nieprzemakalna odzież wierzchnia, Obuwie, Odzież, Odzież
dla rowerzystów, Odzież do jazdy na motocyklu, Odzież gimnastyczna, Odzież nieprzemakalna, Odzież sportowa, Odzież
surfingowa, Odzież treningowa, Odzież triatlonowa, Odzież
w stylu sportowym, Odzież wiatroszczelna, Rękawice motocyklowe, Rękawiczki, Skarpetki sportowe, 28 Artykuły i sprzęt
sportowy, 35 Usługi sprzedaży różnorodnych towarów
w specjalistycznym sklepie i/lub hurtowni, również poprzez Internet i sprzedaż wysyłkową następujących towarów: Środki czyszczące, Kaski dla rowerzystów, Kaski motocyklowe, Kaski narciarskie, Kaski ochronne dla motocyklistów, Kaski ochronne dla rowerzystów, Kaski snowboardowe, Okulary dla rowerzystów, Okulary przeciwsłoneczne,
Amortyzatory do motocykli, Amortyzatory do rowerów,
Amortyzatory kierownicy [części motocykli], Bagażniki dla
motocykli, Bagażniki dla rowerów, Bieżniki do opon, Blokady
hamulców tarczowych do motocykli, Błotniki, Blokady kierownicy, Chlapacze [błotniki] do rowerów, Części i akcesoria
do pojazdów, Części konstrukcyjne do motocykli, Części konstrukcyjne rowerów, Dętki, Dopasowane pokrowce na motocykle, Dopasowane pokrowce na rowery, Dzwonki do motocykli, Dzwonki do rowerów, Elektryczne motocykle, Hamulce
[części rowerów], Hamulce do rowerów, Hulajnogi (pojazdy),
Hulajnogi z pedałami, Kierownice do motocykli, Kierownice
do rowerów, Kierunkowskazy do pojazdów, Kierunkowskazy
do rowerów, Klaksony do pojazdów, Kierownice, Koła do motocykli, Koła do rowerów, Koła łańcuchowe do motocykli, Koła
łańcuchowe do rowerów, Koła zębate [części rowerowe], Koła
zębate do napędów motocyklowych, Kołpaki, Korby rowerowe, Korby do motocykli, Lądowe pojazdy i środki transportu,
Łańcuchy [części rowerów], Łańcuchy do motocykli, Łatki
do naprawy opon, Linki hamulcowe [części motocykli], Linki
hamulcowe do rowerów, Lusterka do pojazdów, Mechanizmy
napędowe, w tym silniki do pojazdów lądowych, Minirowery,
Motocykle, Motocykle do motocrossu, Motorowery, Nóżki
do rowerów, Nóżki motocyklowe, Noski rowerowe, Obręcze
kół do motocykli, Obręcze kół do rowerów, Obręcze kół
do pojazdów, Ochraniacze ubrania na koła do rowerów,
Ochraniacze zderzaków do pojazdów, Ochronne pokrowce
do pojazdów [ukształtowane], Ochronne pokrowce do pojazdów [dopasowane], Okrycia siodełek do rowerów, Opony,
Opony do motocykli, Opony rowerowe, Opony rowerowe
bezdętkowe, Osłony łańcucha do rowerów, Osłony [listwy]
na nadkola, Zębatki do przerzutek [części rowerów], Zestawy
naprawcze do dętek, Zestawy narzędzi do naprawy dętek,
Zestawy hamulcowe do pojazdów, Widelce [części rowerowe], Widełki przednie do motocykli, Wentyle do opon, Układy
napędowe [części rowerowe], Układy zawieszenia do rowerów, Uchwyty do bidonów rowerowych, Uchwyty kierownicy
do rowerów, Uchwyty kierownicy [części motocykli], Torby
rowerowe, Trycykle, Tarcze hamulcowe, Taśma na rączki motocyklowe, Torby na bagażnik rowerowy, Torby na bagażniki
motocyklowe, Torby na motocykl, Szprychy do kół pojazdów,
Sztyce [części do pojazdów], Szosowe rowery wyścigowe,
Skutery [pojazdy], Skutery śnieżne, Skutery sterowane elektrycznie, Siodełka do motocykli, Siodełka do rowerów, Silniki
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do rowerów, Silniki do motocykli, Sakwy boczne motocyklowe, Sakwy przystosowane do motocykli, Sakwy rowerowe,
Rolki [koła pojazdów], Rowerki biegowe [pojazdy], Rowery,
Rowery dziecięce, Rowery elektryczne, Rowery górskie, Rowery jednokołowe, Rowery jednokołowe wyposażone w silnik, Rowery na pedały, Rowery (Siodełka -), Rowery składane,
Rowery sportowe, Rowery szosowe, Rowery trekingowe, Rowery trójkołowe dostawcze, Rowery wyposażone w silnik,
Ramiona kół do motocykli, Ramy do motocykli, Ramy do rowerów, Quady, Przerzutki do rowerów, Pompki do rowerów,
Pokrowce na siodełka do rowerów, Pokrowce na siodełka motocyklowe, Pokrowce na uchwyty rowerowe, Pokrowce
na opony, Pokrowce na pojazdy [dopasowane], Pojazdy [skutery] śnieżne, Pojazdy lądowe, Pojazdy elektryczne, Pojazdy
dwukołowe, Podpórki rowerowe, Podnóżki motocyklowe,
Piasty kół, Pedały do motocykli, Pedały do rowerów, Części
i akcesoria do pojazdów lądowych, Artykuły odzieżowe
w stylu sportowym, Bluzy sportowe, Buty dla motocyklistów,
Buty do jazdy na rowerze, Buty motocyklowe, Buty narciarskie, Buty piłkarskie, Buty sportowe, Buty treningowe [obuwie
sportowe], Czapki i czapeczki sportowe, Czapki jako nakrycia
głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Komplety sportowe, Kurtki, Kurtki jako odzież sportowa, Kurtki motocyklowe, Kurtki sportowe, Kurtki wiatroszczelne, Nakrycia głowy,
Nieprzemakalna odzież wierzchnia, Obuwie, Odzież, Odzież
dla rowerzystów, Odzież do jazdy na motocyklu, Odzież gimnastyczna, Odzież nieprzemakalna, Odzież sportowa, Odzież
surfingowa, Odzież treningowa, Odzież triatlonowa, Odzież
w stylu sportowym, Odzież wiatroszczelna, Rękawice motocyklowe, Rękawiczki, Skarpetki sportowe, Artykuły i sprzęt
sportowy, Afisze, plakaty, Artykuły piśmiennicze, Broszury,
Czasopisma branżowe, Drukowane ulotki informacyjne, Kalendarze, Katalogi, Książki, Nalepki, Prospekty, Publikacje drukowane, Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Terminarze, Usługi w zakresie organizacji pokazów handlowych,
wystaw handlowych i reklamowych oraz promocji sprzedaży,
Organizacja wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
Organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów
handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw
w celach handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów
i wystaw w celach reklamowych, Pokazy towarów, Reklama
i marketing, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Reklama,
w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich
za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych
związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, Reklamy radiowe i telewizyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

526457
(220) 2021 03 22
JOCZ KATARZYNA, Giżycko
(znak słowno-graficzny)
PALM POLE DANCE STUDIO
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(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 05.01.12, 02.03.02,
02.03.05, 02.03.08
(510), (511) 41 Nauka tańca na rurze, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Szkolenie sportowe, Sport i fitness.
(210)
(731)
(540)
(540)

526530
(220) 2021 03 23
BUJAK DARIUSZ PROBITUM, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
FD FLOORDO

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 37 Nakładanie wylewki posadzkowej.
526545
(220) 2021 03 22
LURANBY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DUKO
(510), (511) 6 Metalowe materiały, elementy budowlane
i konstrukcyjne, Rury, rurki i przewody giętkie oraz wyposażenie do nich, w tym zawory metalowe, Metalowe rury
ściekowe, łukowe, wiertnicze, odpływowe, Metalowe rury
kanalizacyjne, Metalowe rury do drenażu podziemnego,
rury miedziane, Metalowe przewody i rury do centralnego ogrzewania, Rury metalowe do przesyłania cieczy
i gazów, Metalowe rury drenażowe, Metalowe płyty konstrukcyjne, Płyty drenażowe z metalu, Powłoki elastomerowe do betonu i stali, 11 Instalacje i urządzenia sanitarne,
sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Rury ściekowe
do wanien, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych,
Metalowe rury do instalacji sanitarnych, Zasobniki wody
pitnej, Ciśnieniowe zbiorniki wody, Urządzenia do dostarczania wody pitnej, Piecyki i bojlery do podgrzewania
wody, Urządzenia do regulacji wody, Zawory do wody,
Urządzenia do redukcji ciśnienia wody, Zespoły do uzdatniania wody, Aparatura i instalacje do uzdatniania wody,
17 Niemetalowe giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie
do nich w tym zawory, Rury izolowane niemetalowe,
Rury niemetalowe do nawadniania, Niemetalowe rury
podziemne, Uszczelniacze do naprawy przecieków w systemach chłodzenia wody, Filtry do uzdatniania wody,
Płyty izolacyjne, Płyty z poliestru do celów izolacyjnych,
Płyty z żywic poliestrowych, Niemetalowe opaski i łączniki, Powłoki izolacyjne z żywic syntetycznych, Pierścienie wodoszczelne, 19 Niemetalowe materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne, Niemetalowe rury sztywne
i zawory do nich, Rury kamionkowe, ceramiczne i odpływowe, Niemetalowe rury ściekowe, drenażowe, odwadniające, Rury odpadowe z materiałów niemetalowych,
Rury niemetalowe stosowane w budownictwie, Rury
wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych,
Niemetalowe rury drenażowe, Rury, materiały i elementy
budowlane z piasku, kamienia, skał, gliny, minerałów i betonu, Niemetalowe konstrukcje przenośne, Niemetalowe
materiały do kanalizacji sanitarnej, wodociągów zbiorników wodnych, odwodnień liniowych, Niemetalowe płyty
budowlane, Niemetalowe płyty izolacyjne, Płyty wodoodporne niemetalowe, Obudowy przepompowni, 37 Usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
(210)
(731)
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Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwującego, Prace budowlane w zakresie instalowania rur oraz systemów rur,
Usługi inspekcji budowlanej, Usługi nadzoru budowlanego, Naprawcze roboty budowlane, Renowacje studni
oraz rurociągów, Naprawa lub konserwacja do systemów
uzdatniania wody.
526546
(220) 2021 03 22
LURANBY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DUKO-AM
(510), (511) 6 Metalowe materiały, elementy budowlane
i konstrukcyjne, Rury, rurki i przewody giętkie oraz wyposażenie do nich, w tym zawory metalowe, Metalowe rury
ściekowe, łukowe, wiertnicze, odpływowe, Metalowe rury
kanalizacyjne, Metalowe rury do drenażu podziemnego,
rury miedziane, Metalowe przewody i rury do centralnego
ogrzewania, Rury metalowe do przesyłania cieczy i gazów,
Metalowe rury drenażowe, Metalowe płyty konstrukcyjne,
Płyty drenażowe z metalu, Powłoki elastomerowe do betonu i stali, 11 Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Rury ściekowe do wanien,
rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, Metalowe rury
do instalacji sanitarnych, Zasobniki wody pitnej, Ciśnieniowe zbiorniki wody, Urządzenia do dostarczania wody pitnej, Piecyki i bojlery do podgrzewania wody, Urządzenia
do regulacji wody, Zawory do wody, Urządzenia do redukcji ciśnienia wody, Zespoły do uzdatniania wody, Aparatura
i instalacje do uzdatniania wody, 17 Niemetalowe giętkie
rury, rurki, węże i wyposażenie do nich w tym zawory,
Rury izolowane niemetalowe, Rury niemetalowe do nawadniania, Niemetalowe rury podziemne, Uszczelniacze
do naprawy przecieków w systemach chłodzenia wody,
Filtry do uzdatniania wody, Płyty izolacyjne, Płyty z poliestru do celów izolacyjnych, Płyty z żywic poliestrowych,
Niemetalowe opaski i łączniki, Powłoki izolacyjne z żywic
syntetycznych, Pierścienie wodoszczelne, 19 Niemetalowe
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Niemetalowe rury sztywne i zawory do nich, Rury kamionkowe, ceramiczne i odpływowe, Niemetalowe rury ściekowe, drenażowe, odwadniające, Rury odpadowe z materiałów niemetalowych, Rury niemetalowe stosowane w budownictwie,
Rury wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych,
Niemetalowe rury drenażowe, Rury, materiały i elementy
budowlane z piasku, kamienia, skał, gliny, minerałów i betonu, Niemetalowe konstrukcje przenośne, Niemetalowe
materiały do kanalizacji sanitarnej, wodociągów zbiorników wodnych, odwodnień liniowych, Niemetalowe płyty
budowlane, Niemetalowe płyty izolacyjne, Płyty wodoodporne niemetalowe, Obudowy przepompowni, 37 Usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwującego, Prace budowlane w zakresie instalowania rur oraz systemów rur,
Usługi inspekcji budowlanej, Usługi nadzoru budowlanego,
Naprawcze roboty budowlane, Renowacje studni oraz rurociągów, Naprawa lub konserwacja do systemów uzdatniania wody.
(210)
(731)

526547
(220) 2021 03 22
LURANBY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(210)
(731)

Nr ZT28/2021

(540) DUKO-PLATE
(510), (511) 6 Metalowe materiały, elementy budowlane
i konstrukcyjne, Rury, rurki i przewody giętkie oraz wyposażenie do nich, w tym zawory metalowe, Metalowe rury
ściekowe, łukowe, wiertnicze, odpływowe, Metalowe rury
kanalizacyjne, Metalowe rury do drenażu podziemnego,
rury miedziane, Metalowe przewody i rury do centralnego
ogrzewania, Rury metalowe do przesyłania cieczy i gazów,
Metalowe rury drenażowe, Metalowe płyty konstrukcyjne,
Płyty drenażowe z metalu, Powłoki elastomerowe do betonu i stali, 11 Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Rury ściekowe do wanien,
rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, Metalowe rury
do instalacji sanitarnych, Zasobniki wody pitnej, Ciśnieniowe
zbiorniki wody, Urządzenia do dostarczania wody pitnej, Piecyki i bojlery do podgrzewania wody, Urządzenia do regulacji wody, Zawory do wody, Urządzenia do redukcji ciśnienia
wody, Zespoły do uzdatniania wody, Aparatura i instalacje
do uzdatniania wody, 17 Niemetalowe giętkie rury, rurki,
węże i wyposażenie do nich w tym zawory, Rury izolowane
niemetalowe, Rury niemetalowe do nawadniania, Niemetalowe rury podziemne, Uszczelniacze do naprawy przecieków
w systemach chłodzenia wody, Filtry do uzdatniania wody,
Płyty izolacyjne, Płyty z poliestru do celów izolacyjnych, Płyty z żywic poliestrowych, Niemetalowe opaski i łączniki, Powłoki izolacyjne z żywic syntetycznych, Pierścienie wodoszczelne, 19 Niemetalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, Niemetalowe rury sztywne i zawory do nich,
Rury kamionkowe, ceramiczne i odpływowe, Niemetalowe
rury ściekowe, drenażowe, odwadniające, Rury odpadowe
z materiałów niemetalowych, Rury niemetalowe stosowane
w budownictwie, Rury wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, Niemetalowe rury drenażowe, Rury, materiały i elementy budowlane z piasku, kamienia, skał, gliny,
minerałów i betonu, Niemetalowe konstrukcje przenośne,
Niemetalowe materiały do kanalizacji sanitarnej, wodociągów zbiorników wodnych, odwodnień liniowych, Niemetalowe płyty budowlane, Niemetalowe płyty izolacyjne, Płyty
wodoodporne niemetalowe, Obudowy przepompowni,
37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwującego, Prace
budowlane w zakresie instalowania rur oraz systemów rur,
Usługi inspekcji budowlanej, Usługi nadzoru budowlanego,
Naprawcze roboty budowlane, Renowacje studni oraz rurociągów, Naprawa lub konserwacja do systemów uzdatniania
wody.
526549
(220) 2021 03 22
LURANBY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DUKO-RING
(510), (511) 6 Metalowe materiały, elementy budowlane
i konstrukcyjne, Rury, rurki i przewody giętkie oraz wyposażenie do nich, w tym zawory metalowe, Metalowe rury
ściekowe, łukowe, wiertnicze, odpływowe, Metalowe rury
kanalizacyjne, Metalowe rury do drenażu podziemnego,
rury miedziane, Metalowe przewody i rury do centralnego
ogrzewania, Rury metalowe do przesyłania cieczy i gazów,
Metalowe rury drenażowe, Metalowe płyty konstrukcyjne,
Płyty drenażowe z metalu, Powłoki elastomerowe do betonu i stali, 11 Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Rury ściekowe do wanien,
rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, Metalowe rury
do instalacji sanitarnych, Zasobniki wody pitnej, Ciśnieniowe
(210)
(731)

Nr ZT28/2021
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zbiorniki wody, Urządzenia do dostarczania wody pitnej, Piecyki i bojlery do podgrzewania wody, Urządzenia do regulacji wody, Zawory do wody, Urządzenia do redukcji ciśnienia
wody, Zespoły do uzdatniania wody, Aparatura i instalacje
do uzdatniania wody, 17 Niemetalowe giętkie rury, rurki,
węże i wyposażenie do nich w tym zawory, Rury izolowane
niemetalowe, Rury niemetalowe do nawadniania, Niemetalowe rury podziemne, Uszczelniacze do naprawy przecieków
w systemach chłodzenia wody, Filtry do uzdatniania wody,
Płyty izolacyjne, Płyty z poliestru do celów izolacyjnych, Płyty z żywic poliestrowych, Niemetalowe opaski i łączniki, Powłoki izolacyjne z żywic syntetycznych, Pierścienie wodoszczelne, 19 Niemetalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, Niemetalowe rury sztywne i zawory do nich,
Rury kamionkowe, ceramiczne i odpływowe, Niemetalowe
rury ściekowe, drenażowe, odwadniające, Rury odpadowe
z materiałów niemetalowych, Rury niemetalowe stosowane
w budownictwie, Rury wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, Niemetalowe rury drenażowe, Rury, materiały i elementy budowlane z piasku, kamienia, skał, gliny,
minerałów i betonu, Niemetalowe konstrukcje przenośne,
Niemetalowe materiały do kanalizacji sanitarnej, wodociągów zbiorników wodnych, odwodnień liniowych, Niemetalowe płyty budowlane, Niemetalowe płyty izolacyjne, Płyty
wodoodporne niemetalowe, Obudowy przepompowni,
37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwującego, Prace
budowlane w zakresie instalowania rur oraz systemów rur,
Usługi inspekcji budowlanej, Usługi nadzoru budowlanego,
Naprawcze roboty budowlane, Renowacje studni oraz rurociągów, Naprawa lub konserwacja do systemów uzdatniania
wody.
526550
(220) 2021 03 22
LURANBY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DUKO IN
(510), (511) 6 Metalowe materiały, elementy budowlane
i konstrukcyjne, Rury, rurki i przewody giętkie oraz wyposażenie do nich, w tym zawory metalowe, Metalowe rury
ściekowe, łukowe, wiertnicze, odpływowe, Metalowe rury
kanalizacyjne, Metalowe rury do drenażu podziemnego,
rury miedziane, Metalowe przewody i rury do centralnego
ogrzewania, Rury metalowe do przesyłania cieczy i gazów,
Metalowe rury drenażowe, Metalowe płyty konstrukcyjne,
Płyty drenażowe z metalu, Powłoki elastomerowe do betonu i stali, 11 Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Rury ściekowe do wanien,
rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, Metalowe rury
do instalacji sanitarnych, Zasobniki wody pitnej, Ciśnieniowe
zbiorniki wody, Urządzenia do dostarczania wody pitnej, Piecyki i bojlery do podgrzewania wody, Urządzenia do regulacji wody, Zawory do wody, Urządzenia do redukcji ciśnienia
wody, Zespoły do uzdatniania wody, Aparatura i instalacje
do uzdatniania wody, 17 Niemetalowe giętkie rury, rurki,
węże i wyposażenie do nich w tym zawory, Rury izolowane
niemetalowe, Rury niemetalowe do nawadniania, Niemetalowe rury podziemne, Uszczelniacze do naprawy przecieków
w systemach chłodzenia wody, Filtry do uzdatniania wody,
Płyty izolacyjne, Płyty z poliestru do celów izolacyjnych, Płyty z żywic poliestrowych, Niemetalowe opaski i łączniki, Powłoki izolacyjne z żywic syntetycznych, Pierścienie wodoszczelne, 19 Niemetalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, Niemetalowe rury sztywne i zawory do nich,
(210)
(731)
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Rury kamionkowe, ceramiczne i odpływowe, Niemetalowe
rury ściekowe, drenażowe, odwadniające, Rury odpadowe
z materiałów niemetalowych, Rury niemetalowe stosowane
w budownictwie, Rury wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, Niemetalowe rury drenażowe, Rury, materiały i elementy budowlane z piasku, kamienia, skał, gliny,
minerałów i betonu, Niemetalowe konstrukcje przenośne,
Niemetalowe materiały do kanalizacji sanitarnej, wodociągów zbiorników wodnych, odwodnień liniowych, Niemetalowe płyty budowlane, Niemetalowe płyty izolacyjne, Płyty
wodoodporne niemetalowe, Obudowy przepompowni,
37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwującego, Prace
budowlane w zakresie instalowania rur oraz systemów rur,
Usługi inspekcji budowlanej, Usługi nadzoru budowlanego,
Naprawcze roboty budowlane, Renowacje studni oraz rurociągów, Naprawa lub konserwacja do systemów uzdatniania
wody.
526552
(220) 2021 03 22
LURANBY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DNTR
(510), (511) 6 Metalowe materiały, elementy budowlane
i konstrukcyjne, Rury, rurki i przewody giętkie oraz wyposażenie do nich, w tym zawory metalowe, Metalowe rury
ściekowe, łukowe, wiertnicze, odpływowe, Metalowe rury
kanalizacyjne, Metalowe rury do drenażu podziemnego,
rury miedziane, Metalowe przewody i rury do centralnego
ogrzewania, Rury metalowe do przesyłania cieczy i gazów,
Metalowe rury drenażowe, Metalowe płyty konstrukcyjne,
Płyty drenażowe z metalu, Powłoki elastomerowe do betonu i stali, 11 Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Rury ściekowe do wanien,
rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, Metalowe rury
do instalacji sanitarnych, Zasobniki wody pitnej, Ciśnieniowe
zbiorniki wody, Urządzenia do dostarczania wody pitnej, Piecyki i bojlery do podgrzewania wody, Urządzenia do regulacji wody, Zawory do wody, Urządzenia do redukcji ciśnienia
wody, Zespoły do uzdatniania wody, Aparatura i instalacje
do uzdatniania wody, 17 Niemetalowe giętkie rury, rurki,
węże i wyposażenie do nich w tym zawory, Rury izolowane
niemetalowe, Rury niemetalowe do nawadniania, Niemetalowe rury podziemne, Uszczelniacze do naprawy przecieków
w systemach chłodzenia wody, Filtry do uzdatniania wody,
Płyty izolacyjne, Płyty z poliestru do celów izolacyjnych, Płyty z żywic poliestrowych, Niemetalowe opaski i łączniki, Powłoki izolacyjne z żywic syntetycznych, Pierścienie wodoszczelne, 19 Niemetalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, Niemetalowe rury sztywne i zawory do nich,
Rury kamionkowe, ceramiczne i odpływowe, Niemetalowe
rury ściekowe, drenażowe, odwadniające, Rury odpadowe
z materiałów niemetalowych, Rury niemetalowe stosowane
w budownictwie, Rury wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, Niemetalowe rury drenażowe, Rury, materiały i elementy budowlane z piasku, kamienia, skał, gliny,
minerałów i betonu, Niemetalowe konstrukcje przenośne,
Niemetalowe materiały do kanalizacji sanitarnej, wodociągów zbiorników wodnych, odwodnień liniowych, Niemetalowe płyty budowlane, Niemetalowe płyty izolacyjne, Płyty
wodoodporne niemetalowe, Obudowy przepompowni,
37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwującego, Prace
(210)
(731)
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budowlane w zakresie instalowania rur oraz systemów rur,
Usługi inspekcji budowlanej, Usługi nadzoru budowlanego,
Naprawcze roboty budowlane, Renowacje studni oraz rurociągów, Naprawa lub konserwacja do systemów uzdatniania
wody.
526553
(220) 2021 03 22
LURANBY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DNTR PU
(510), (511) 6 Metalowe materiały, elementy budowlane
i konstrukcyjne, Rury, rurki i przewody giętkie oraz wyposażenie do nich, w tym zawory metalowe, Metalowe rury
ściekowe, łukowe, wiertnicze, odpływowe, Metalowe rury
kanalizacyjne, Metalowe rury do drenażu podziemnego,
rury miedziane, Metalowe przewody i rury do centralnego
ogrzewania, Rury metalowe do przesyłania cieczy i gazów,
Metalowe rury drenażowe, Metalowe płyty konstrukcyjne,
Płyty drenażowe z metalu, Powłoki elastomerowe do betonu i stali, 11 Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Rury ściekowe do wanien,
rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, Metalowe rury
do instalacji sanitarnych, Zasobniki wody pitnej, Ciśnieniowe zbiorniki wody, Urządzenia do dostarczania wody pitnej, Piecyki i bojlery do podgrzewania wody, Urządzenia
do regulacji wody, Zawory do wody, Urządzenia do redukcji
ciśnienia wody, Zespoły do uzdatniania wody, Aparatura i instalacje do uzdatniania wody, 17 Niemetalowe giętkie rury,
rurki, węże i wyposażenie do nich w tym zawory, Rury izolowane niemetalowe, Rury niemetalowe do nawadniania,
Niemetalowe rury podziemne, Uszczelniacze do naprawy
przecieków w systemach chłodzenia wody, Filtry do uzdatniania wody, Płyty izolacyjne, Płyty z poliestru do celów izolacyjnych, Płyty z żywic poliestrowych, Niemetalowe opaski
i łączniki, Powłoki izolacyjne z żywic syntetycznych, Pierścienie wodoszczelne, 19 Niemetalowe materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne, Niemetalowe rury sztywne i zawory do nich, Rury kamionkowe, ceramiczne i odpływowe,
Niemetalowe rury ściekowe, drenażowe, odwadniające, Rury
odpadowe z materiałów niemetalowych, Rury niemetalowe
stosowane w budownictwie, Rury wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, Niemetalowe rury drenażowe,
Rury, materiały i elementy budowlane z piasku, kamienia,
skał, gliny, minerałów i betonu, Niemetalowe konstrukcje
przenośne, Niemetalowe materiały do kanalizacji sanitarnej,
wodociągów zbiorników wodnych, odwodnień liniowych,
Niemetalowe płyty budowlane, Niemetalowe płyty izolacyjne, Płyty wodoodporne niemetalowe, Obudowy przepompowni, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwującego, Prace
budowlane w zakresie instalowania rur oraz systemów rur, Usługi
inspekcji budowlanej, Usługi nadzoru budowlanego, Naprawcze
roboty budowlane, Renowacje studni oraz rurociągów, Naprawa
lub konserwacja do systemów uzdatniania wody.
(210)
(731)

526674
(220) 2021 03 25
DRACO-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Korzeniew
(540) (znak słowny)
(540) SPOT-EX
(510), (511) 3 Odplamiacze, Odplamiacze do tkanin.
(210)
(731)
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526676
(220) 2021 03 25
DRACO-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Korzeniew
(540) (znak słowny)
(540) DR OXY-STERIL
(510), (511) 5 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki
bakteriobójcze, Preparaty do odświeżania i dezynfekcji powietrza, Materiały i środki opatrunkowe.
(210)
(731)

526677
(220) 2021 03 25
DRACO-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Korzeniew
(540) (znak słowny)
(540) DR MANUSTERIL
(510), (511) 5 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki
bakteriobójcze, Preparaty do odświeżania i dezynfekcji powietrza, Materiały i środki opatrunkowe.
(210)
(731)

526678
(220) 2021 03 25
DRACO-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Korzeniew
(540) (znak słowny)
(540) TECTONIK
(510), (511) 5 Środki odstraszające owady.
(210)
(731)

(210) 526690
(220) 2021 03 25
(731) PALIKOT JANUSZ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Wódka Kraft Palikot
(510), (511) 33 Wódki.
(210) 526692
(220) 2021 03 25
(731) PALIKOT JANUSZ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Whisky Palikot
(510), (511) 33 Whisky.
(210)
(731)
(540)
(540)

526736
(220) 2021 03 25
JASIŃSKI BARTŁOMIEJ, Latoszyn
(znak słowno-graficzny)
Cough Family 420

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 27.07.01
(510), (511) 25 Odzież.
(210) 526753
(220) 2021 03 26
(731) SOKOŁOWSKA LUIZA CHALLENGER, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) GRUNT TO INWESTYCJA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 36 Usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi agencji nieruchomości
związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków,
Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję.
526983
(220) 2021 04 01
ŚWIATŁOWÓD INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Światłowód Inwestycje
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.15.23
(510), (511) 9 Kable elektryczne, Kable optyczne [światłowody],
Osprzęt kablowy: mufy, głowice, złączniki, końcówki, Instalacje
elektryczne, Urządzenia elektryczne do dozorowania temperatury, drgań, dźwięku, ciśnienia, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Elektryczne urządzenia pomiarowe, Optyczne włókna przewodzące promienie świetlne [światłowody],
Urządzenia i przyrządy optyczne, Osprzęt dla światłowodów,
Urządzenia aktywne dla światłowodów, 37 Usługi w zakresie
naprawy, konserwacji i instalacji sprzętu telekomunikacyjnego,
38 Usługi telekomunikacyjne, usługi teleinformatyczne, usługi w zakresie radiotelefonii mobilnej, usługi komunikacyjne
świadczone poprzez Internet, usługi w zakresie poczty elektronicznej oraz przesyłania informacji tekstowej i obrazowej, usługi w zakresie zleceń przywoławczych, usługi w zakresie emisji
radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie udzielania informacji
o telekomunikacji, usługi w zakresie łączności poprzez terminale komputerowe, usługi w zakresie łączności poprzez sieć
światłowodów, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, usługi w zakresie nadawania telegramów,
usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie
połączeń z Internetem za pośrednictwem telekomunikacji,
usługi w zakresie udostępniania i leasingu czasu dostępu do Internetu oraz do sieci komputerowych osobom trzecim, usługi
w zakresie udostępniania miejsc internetowych osobom trzecim i tworzenia elektronicznych skrzynek pocztowych dla osób
trzecich, usługi w zakresie nadawania i transmisji poprzez telewizję kablową, usługi w zakresie przekazu satelitarnego, usługi
w zakresie udostępniania infrastruktury telekomunikacyjnej obcym operatorom, Usługi komunikacji za pośrednictwem sieci
światłowodowych, usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Transfer strumieniowy
danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja programów
radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja
satelitarna, Transmisja wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu
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do globalnych sieci komputerowych, 41 Usługi rozrywkowe
i edukacyjne, usługi w zakresie organizowania i przeprowadzania szkoleń, warsztatów, konkursów, wystaw za wyjątkiem wystaw w celach handlowych lub reklamowych i konferencji związanych z telekomunikacją i wykorzystaniem Internetu, Usługi
w zakresie organizowania imprez rozrywkowych, kulturalnych
i sportowych, usługi w zakresie publikacji i wydawnictw, usługi
w zakresie organizowania gier z wykorzystaniem multimedialnych nośników audiowizualnych, Publikacje on-line, 42 Usługi
w zakresie udostępniania i leasingu czasu dostępu do Internetu osobom trzecim oraz w zakresie tworzenia, utrzymania
stron internetowych osobom trzecim, Doradztwo w sprawach
sprzętu komputerowego, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, Programowanie komputerowe, Projektowanie
systemów komputerowych, Aktualizacja, instalacje, powielanie,
projektowanie, konserwacja, wynajem, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Aktualizacja, opracowanie,
doradztwo, konserwacja, zwielokrotnianie, projektowanie, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Udostępnianie
miejsca na serwerze, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej,
Usługi zabezpieczające Internet przed niepożądanym użyciem
przez dzieci, Usługi w zakresie prowadzenia kawiarenek internetowych (wynajem komputerów).
(210)
(731)
(540)
(540)

527067
(220) 2021 03 30
CIEPŁY HUBERT, Kraków
(znak słowno-graficzny)
Zespół muzyczny COOL band KRAKÓW

(531)

27.01.01, 02.01.02, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 22.01.06,
29.01.12
(510), (511) 41 Występy grup muzycznych na żywo, Występy muzyczne i piosenkarskie, Usługi rozrywkowe świadczone przez grupy muzyczne, Usługi artystów estradowych, Kierownictwo artystyczne artystów estradowych, Koncerty muzyczne na żywo, Obsługa koncertów muzycznych, Organizowanie imprez muzycznych, Produkcja nagrań muzycznych,
Muzyczne usługi wydawnicze, Usługi w zakresie rejestracji
dźwięku i obrazu, Publikowanie (w tym drogą elektroniczną)
utworów muzycznych, Publikowanie (w tym drogą elektroniczną) utworów audio-wizualnych.
527129
(220) 2021 03 30
HAMSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Broda Głowa HAMSKI BARBER

(210)
(731)
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(531) 02.09.12, 25.03.03, 27.05.01
(510), (511) 44 Fryzjerstwo męskie, strzyżenie i golenie
brzytwą.
527151
(220) 2021 03 31
HUMAN ARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa;
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIPLODOK
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 03.01.08
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, Sprzęt do przetwarzania danych, komputery, Nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach
CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania
i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego
w formie analogowej i cyfrowej, Audiowizualne urządzenia
do nauki, Urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, Gry telewizyjne, Pobieralne gry komputerowe, Programy komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym,
programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji,
Karty magnetyczne, Suszarki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa
papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki
i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, Fotografie [wydrukowane], Podpisane fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki fotograficzne,
Minialbumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania fotografii,
Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie oprawione i nieoprawione, Narożniki do przyklejania fotografii, Samoprzylepne
narożniki do fotografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka
do przechowywania fotografii, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Karty do albumów fotograficznych, Fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, Ramki i stojaki do fotografii,
Albumy do wklejania [albumy fotograficzne], Papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry i zabawki, Gry komputerowe inne niż telewizyjne, Przenośne gry
komputerowe, Gry planszowe, Gry przystosowane do użytku
z odbiornikami telewizyjnymi, Artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), Ozdoby choinkowe, 32 Napoje,
Soki, Woda, Woda mineralna, 35 Usługi reklamowe, Produkcja
reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie
kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu
na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie
reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, Organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, Usługi marketingu i public relations, Merchandising,
Reklamowy serwis ogłoszeniowy, Zgrupowanie na rzecz osób
trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów
multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier,
zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych
i artykułów kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych,
odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w skle-
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pie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu
w dobrych warunkach, Promowanie koncertów muzycznych,
Promocja [reklama] koncertów, 38 Obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym,
poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, Organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych,
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej,
interaktywnej rozrywki, Zbieranie i przekazywanie informacji
poprzez sieci komunikacyjne, Dostarczanie informacji on-line
z komputerowych baz danych, Usługi teletekstowe i audiotekstowe, Organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego
w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych,
Dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 Nauczanie,
Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna, Usługi
wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe,
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, Produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, Organizowanie, montaż
i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych,
sportowych, rekreacyjnych, Usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, Organizowanie konkursów,
organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, Usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, Produkcja
filmów, seriali, Realizacja spektakli, Produkcja radiowa, filmowa,
telewizyjna i kinowa, Koncerty muzyczne, Prezentacja koncertów, Organizowanie koncertów, Rezerwacje koncertów, Zarządzanie koncertami, Obsługa koncertów muzycznych, Usługi
koncertów muzycznych, Organizowanie koncertów muzycznych, Prezentacja koncertów muzycznych, Usługi koncertów
śpiewu, Produkcja koncertów muzycznych, Koncerty muzyczne
na żywo, Rezerwacja biletów na koncerty, Rozrywka w postaci
koncertów, Organizowanie koncertów muzyki pop, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Biura rezerwacji biletów koncertowych, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji,
Koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, Usługi rezerwacji
biletów na koncerty, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizacja i przeprowadzanie koncertów
muzycznych, Usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, Usługi rezerwacji biletów do teatru i na koncerty, Usługi
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne,
Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, 42 Usługi
w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, Doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
(551) wspólne prawo ochronne
527152
(220) 2021 03 31
HUMAN ARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa;
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIPLODOK
(210)
(731)

Nr ZT28/2021
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(531) 27.05.01, 03.01.08
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, Sprzęt do przetwarzania danych, komputery, Nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania,
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu,
informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Audiowizualne urządzenia do nauki, Urządzenia
do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej,
Gry telewizyjne, Pobieralne gry komputerowe, Programy
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym,
programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, Suszarki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury,
periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier,
tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, Fotografie
[wydrukowane], Podpisane fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki fotograficzne, Minialbumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania fotografii, Urządzenia do oprawiania
fotografii, Fotografie oprawione i nieoprawione, Narożniki
do przyklejania fotografii, Samoprzylepne narożniki do fotografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka do przechowywania fotografii, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie,
Karty do albumów fotograficznych, Fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, Ramki i stojaki do fotografii, Albumy do wklejania [albumy fotograficzne], Papier
do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną
czułością], Materiały piśmienne, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry i zabawki, Gry komputerowe inne niż
telewizyjne, Przenośne gry komputerowe, Gry planszowe,
Gry przystosowane do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, Artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych
klasach), Ozdoby choinkowe, 32 Napoje, Soki, Woda, Woda
mineralna, 35 Usługi reklamowe, Produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele
reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam
radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu,
Internetu, Organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, Usługi marketingu i public relations,
Merchandising, Reklamowy serwis ogłoszeniowy, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu,
artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych,
porcelanowych i ceramicznych i artykułów kosmetycznych,
higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych
warunkach, Promowanie koncertów muzycznych, Promocja
[reklama] koncertów, 38 Obsługa przekazu i przekazywanie
dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną,
naziemną kablową, światłowodową i Internet, Organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych,
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym
udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, Zbieranie i przekazywa-
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nie informacji poprzez sieci komunikacyjne, Dostarczanie
informacji on-line z komputerowych baz danych, Usługi
teletekstowe i audiotekstowe, Organizacja i prowadzenie
serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, Dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka,
Działalność sportowa i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi organizowania
nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, Organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Usługi w zakresie interaktywnych
programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci
komputerowych i komunikacyjnych, Usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, Produkcja filmów, seriali, Realizacja
spektakli, Produkcja radiowa, filmowa, telewizyjna i kinowa,
Koncerty muzyczne, Prezentacja koncertów, Organizowanie koncertów, Rezerwacje koncertów, Zarządzanie koncertami, Obsługa koncertów muzycznych, Usługi koncertów
muzycznych, Organizowanie koncertów muzycznych, Prezentacja koncertów muzycznych, Usługi koncertów śpiewu, Produkcja koncertów muzycznych, Koncerty muzyczne
na żywo, Rezerwacja biletów na koncerty, Rozrywka w postaci koncertów, Organizowanie koncertów muzyki pop,
Organizowanie i prowadzenie koncertów, Biura rezerwacji
biletów koncertowych, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, Usługi rezerwacji biletów na koncerty, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizacja
i przeprowadzanie koncertów muzycznych, Usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, Usługi rezerwacji
biletów do teatru i na koncerty, Usługi rezerwacji biletów
i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, Usługi doradcze
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, 42 Usługi w zakresie
hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
(551) wspólne prawo ochronne
527170
(220) 2021 03 30
MADPOL B. ŚLUSARSKA, R. MATERNA
SPÓŁKA JAWNA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) MADSOL
(510), (511) 1 Emulgatory do stosowania w produkcji żywności, Białka spożywcze jako surowce, Białka regulacyjne
do użytku przemysłowego, Dodatki chemiczne do przetwórstwa mięsnego, Emulgatory do kiełbas, Preparaty
do zmiękczania mięsa, Emulgatory stosowane w przemyśle
przetwórstwa spożywczego, Produkty chemiczne do utrzymywania świeżości i konserwacji żywności, Stabilizator produktów używany do konserwowania żywności, Preparaty
do zmiękczania mięsa do celów przemysłowych, Preparaty
do sporządzania solanek nastrzykowych i zalewowych, Środki stabilizujące do żywności.
(210)
(731)

527171
(220) 2021 03 30
MADPOL B. ŚLUSARSKA, R. MATERNA
SPÓŁKA JAWNA, Lublin
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) MADMIX
(510), (511) 30 Przyprawy, Mieszanki przypraw, Ekstrakty
przypraw, Przyprawy spożywcze, Przyprawy smakowe (sosy,
marynaty), Przyprawy w proszku, Dodatki smakowe i przyprawy, Aromaty do żywności.
(210)
(731)
(540)
(540)

527186
(220) 2021 04 01
OD A DO Z SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
BOSMAN seria profesjonalna dla każdego silikony
piany impregnaty kleje
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wykorzystywanych podczas spotkań, konferencji, wystaw,
spektakli, zjazdów, seminariów, sympozjów i warsztatów
szkoleniowych, Żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy opieki
dla osób starszych, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Zapewnianie żywności i napojów do konsumpcji zarówno na miejscu, jak i na wynos,
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, Usługi restauracyjne, Wynajem mebli, bielizny
stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, Usługi barowe, Prowadzenie barów szybkiej
obsługi, Usługi cukiernicze, Przygotowywanie żywności i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, Restauracje, Kafeterie, Kawiarnie.
527303
(220) 2021 04 06
BEGOLDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świbie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEGOLDEN
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Impregnaty do drewna, kleje budowlane,
2 Barwniki i bejce do drewna, emalie i lakiery, farby emulsyjne, preparaty do konserwacji drewna, taśmy antykorozyjne,
17 Farby izolacyjne, szczeliwa do połączeń, taśmy i materiały
uszczelniające do drzwi i okien, uszczelki i złącza budowlane,
żywice akrylowe i syntetyczne jako półprodukt, 19 Bitumiczne produkty dla budownictwa, materiały ogniotrwałe, spoiwa do murów, zaprawy murarskie.
527251
(220) 2021 04 08
PWCAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIBeRTé 33

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.04.09, 26.13.99
(510), (511) 37 Montaż instalacji fotowoltaicznych.
527304
(220) 2021 04 06
BEGOLDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świbie
(540) (znak słowny)
(540) BEGOLDEN
(510), (511) 37 Montaż instalacji fotowoltaicznych.

(210)
(731)

527326
(220) 2021 04 09
RENE COFFEE PADS MAGMAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piła
(540) (znak słowny)
(540) PiKawa
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie substytutów kawy, Substytuty kawy [na bazie zbóż lub cykorii],
Preparaty do sporządzania napojów [na bazie kawy], Substytuty herbaty, Herbata nienaturalna, Herbata mrożona,
Herbaty ziołowe [napary], Napoje sporządzone z herbaty,
Nielecznicze napoje na bazie herbaty, Napoje na bazie
herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty
pszczele, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, Ziarna przetworzone,
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia
i drożdże, Mąka, produkty mączne i zbożowe, Ryż, Tapioka, Makarony, Płatki zbożowe, Kasze spożywcze, Chipsy
[produkty zbożowe], Sosy, Sushi, Muesli, Musztarda, Majonez, Bułka tarta, Pizza, Gotowe potrawy na bazie ryżu
lub makaronu, Grzanki, 35 Zgrupowanie oraz wyeksponowanie na rzecz osób trzecich towarów: kawa, herbata,
ekspresy oraz aparaty do kawy i akcesoria do nich, naboje/wkłady/pady/kapsułki kawowe pozwalające nabywcy
wygodnie oglądać, dokonywać wyboru i kupować te
towary, Usługi sprzedaży towarów: ekspresy oraz aparaty
do kawy i akcesoria do nich, naboje/wkłady/pady/kapsułki kawowe, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, napoje na bazie kawy, napoje na bazie substytutów
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów,
treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów,
konferencji, podróży studyjnych i imprez rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych
i rozrywkowych, Kształcenie ustawiczne, Usługi w zakresie
edukacji i nauczania, Publikowanie, Przygotowywanie tekstów do publikacji, Usługi w zakresie publikowania on-line,
Usługi doradcze w zakresie publikowania, Konsultacje edytorskie, Redagowanie tekstów pisanych, Usługi wydawnicze,
Publikowanie książek i materiałów dydaktycznych, Nagrywanie materiałów dydaktycznych, Kursy językowe, Organizowanie wystaw związanych z kulturą lub edukacją, Publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, Usługi trenerskie w zakresie
pomocy i kierowania rozwojem umiejętności oraz kompetencji, Usługi w zakresie budowania zespołu, Doradztwo
zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], Coaching w zakresie życia osobistego, Treningi rozwoju
osobistego, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Treningi zdrowotne i treningi fitness, Nauczanie, trening
i instruktaż sportowy, Usługi w zakresie treningu fizycznego,
Usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Hotele, Pensjonaty, Rezerwacje
hotelowe, Rezerwowanie noclegów, miejsc w pensjonatach, kwater, Domy turystyczne, Wynajmowanie noclegów,
Wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, Hotele dla
zwierząt, Wynajmowanie sal na posiedzenia, Wypożyczanie namiotów, konstrukcji przenośnych, Wynajem instalacji
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kawy, substytuty kawy na bazie zbóż lub cykorii, preparaty do sporządzania napojów na bazie kawy, substytuty
herbaty, herbata nienaturalna, herbata mrożona, herbaty
ziołowe (napary), napoje sporządzone z herbaty, nielecznicze napoje na bazie herbaty, napoje na bazie herbaty
z owocowymi dodatkami smakowymi, cukry, naturalne
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól,
przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ziarna przetworzone, skrobia,
preparaty do pieczenia i drożdże, mąka, produkty mączne
i zbożowe, ryż, tapioka, makarony, płatki zbożowe, kasze
spożywcze, chipsy, sosy, sushi, muesli, musztarda, majonez, bułka tarta, pizza, gotowe potrawy na bazie ryżu lub
makaronu, grzanki, Zarządzanie sklepami: detalicznymi,
hurtowymi oraz internetowymi, Doradztwo gospodarcze
związane z franchisingiem, Zarządzanie biznesowe przedsiębiorstwami franczyzowymi, 43 Usługi kawiarni, Usługi
restauracyjne, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
Wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej.
527359
(220) 2021 04 07
CIEPŁUCHA-KOWALSKA ANNA GOSPODARSTWO
SZKÓŁKARSKIE, Konstantynów Łódzki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CJ ZDROWO ZAKRĘCONE
(210)
(731)

(531)

05.07.09, 05.07.23, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.20, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 29 Przetwory owocowe z borówki.
(210) 527404
(220) 2021 04 13
(731) BADOWSKI DAMIR SPÓŁKA JAWNA, Ząbki
(540) (znak słowny)
(540) DAMIR
(510), (511) 19 Domy modułowe, niemetalowe, Niemetalowe domy przenośne, Domy niemetalowe prefabrykowane, Domy z prefabrykatów [zestawy do montażu], 37 Usługi ogólnobudowlane, Budowa domów
wielo oraz jednorodzinnych, budynków letniskowych
i gospodarczych, budynków użyteczności publicznej,
budynków produkcyjnych i przemysłowych, małej architektury oraz innych obiektów budowlanych, Usługi
budowlane dotyczące infrastruktury technicznej, Prace
remontowe, Prace konserwacyjne, Prace wykończeniowe, Usługi budowlane instalacyjne, Usługi informacji
oraz nadzoru budowlanego, Instalowanie i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Tynkowanie, Malowanie,
Uszczelnianie budynków, Zabezpieczanie budynków
przed wilgocią, Instalowanie i naprawa urządzeń przeciwwłamaniowych, Usługi generalnego wykonawcy
i inwestora zastępczego robót budowlanych.
527437
(220) 2021 04 09
BROG B2B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18
(510), (511) 9 Gazety elektroniczne do pobrania, Czasopisma elektroniczne, Publikacje elektroniczne do pobrania
w postaci magazynów, Publikacje elektroniczne, Publikacje
elektroniczne [ładowalne], Publikacje elektroniczne, do pobrania, Publikacje w formie elektronicznej do pobrania,
16 Gazety, Czasopisma [periodyki], Czasopisma branżowe,
Czasopisma fachowe, Publikacje drukowane, Publikacje
promocyjne, Publikacje reklamowe, Publikacje periodyczne
drukowane, 35 Reklama w czasopismach, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Zapewnianie przestrzeni
reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, Udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, Publikacja reklam, Przygotowywanie publikacji reklamowych, Publikacja treści reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych on-line,
Publikowanie druków do celów reklamowych, Publikowanie
materiałów i tekstów reklamowych, Usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, Elektroniczne publikowanie
druków w celach reklamowych, Opracowywanie katalogów,
spisów w celu publikacji w Internecie, Publikowanie druków
do celów reklamowych w postaci elektronicznej, 41 Publikowanie gazety dla klientów w Internecie, Multimedialne
wydania magazynów, Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Publikowanie, Usługi publikacji, Publikacja czasopism, Publikacja broszur, Publikacje multimedialne, Publikowanie czasopism, Publikowanie elektroniczne,
Publikacja materiałów edukacyjnych, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Publikowanie materiałów drukowanych
i publikacji drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie drogą elektroniczną, Udostępnianie publikacji on-line, Przygotowywanie tekstów do publikacji, Publikacja gazet elektronicznych
on-line, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych,
Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, Publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, Publikacja
i redagowanie materiałów drukowanych, Usługi w zakresie
publikacji biuletynów, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, Usługi doradcze w zakresie publikowania, Publikowanie druków w formie elektronicznej, Usługi w zakresie publikowania on-line, Udzielanie informacji związanych
z publikowaniem, Udostępnianie publikacji elektronicznych,
nie do pobrania, Usługi konsultacyjne w zakresie publikacji
czasopism, Udostępnianie publikacji on-line [nie do pobrania], Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line
[niepobieralnych], Publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów
i broszur, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej
w Internecie, Publikowanie materiałów drukowanych, innych
niż teksty reklamowe, Usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych, Pisanie i publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publikacja
książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania),
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Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Usługi wydawania
publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż
teksty reklamowe, Publikowanie materiałów drukowanych,
innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, Publikowanie druków, również w formie elektronicznej, innych niż
do celów reklamowych, Usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, Usługi wydawnicze
w zakresie książek i czasopism, Konferencje (Organizowanie
i prowadzenie -), Organizowanie konferencji, Prowadzenie
konferencji biznesowych, Organizowanie i obsługa konferencji, Organizowanie seminariów i konferencji, Usługi
w zakresie konferencji, Organizowanie spotkań i konferencji,
Organizowanie konferencji związanych z biznesem, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizowanie
i prowadzanie konferencji i seminariów, Organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie
i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, Usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji.
527447
(220) 2021 04 09
BROG B2B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FoodBusiness FORUM RYNKU GASTRONOMICZNEGO

(210)
(731)

(540) REGIONALIA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 29 Mięso, Drób, Dziczyzna Ekstrakty mięsne,
Wędliny, Wędliny wegetariańskie, Nabiał i substytuty nabiału, Jaja, Mleko, Ser, Masło, Jogurt i inne produkty mleczne,
35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych,
Sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych
za pośrednictwem Internetu.
527547
(220) 2021 04 14
HARMONYMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HARMONY MED

(210)
(731)

(531)
(531)

11.01.01, 11.01.05, 26.02.07, 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie konferencji,
Organizowanie konferencji, Prowadzenie konferencji biznesowych, Organizowanie i obsługa konferencji, Organizowanie seminariów i konferencji, Usługi w zakresie konferencji,
Organizowanie spotkań i konferencji, Organizowanie konferencji związanych z biznesem, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie konferencji,
wystaw i konkursów, Organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, Organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, Organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem konferencji.
527477
(220) 2021 04 13
KLARWOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielawa
(540) (znak słowny)
(540) HELIX
(510), (511) 11 Zmiękczacze do wody [urządzenia].
(210)
(731)

527526
(220) 2021 04 12
BILBAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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02.01.16, 02.01.22, 26.01.01, 26.01.14, 26.04.01, 26.04.03,
26.04.07, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Administrowanie i zarządzanie działalnością
gospodarczą, Nadzór nad działalnością gospodarczą, Organizacja działalności gospodarczej, Zarządzanie administracyjne klinikami medycznymi, Zarządzanie administracyjne
w szpitalach, Zarządzanie biznesowe w szpitalach, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług,
Usługi administracyjne w zakresie kierowania pacjentów
na konsultacje, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Szkolenia edukacyjne, Edukacyjne usługi doradcze, Kursy
w zakresie rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe związane
z medycyną, Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Kursy szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, Nauczanie w dziedzinie
medycyny, Nauczanie praktyk medytacyjnych, Nauczanie
w zakresie sposobów odżywiania, Organizacja szkoleń, Organizacja warsztatów i seminariów, Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, Prowadzenie kursów
szkoleniowych on-line związanych z odżywianiem, Świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą, Świadczenie
usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, Szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, Szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, Usługi edukacji medycznej, Usługi edukacyjne
dotyczące medytacji, Usługi edukacyjne w zakresie rozwoju
duchowego, Usługi edukacyjne związane z zabiegami terapeutycznymi, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Publikacja i redagowanie
książek, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie
materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, Publikowanie tekstów medycznych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Usługi edukacyjne związane z jogą, Prowadzenie

Nr ZT28/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

zajęć w zakresie odżywiania, 42 Usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, Badania biologiczne, badania
kliniczne i badania medyczne, Badania dotyczące środków
farmaceutycznych, Badania i rozwój w zakresie nauki, Badania kliniczne, Badania naukowe do celów medycznych, Doradztwo w dziedzinie badań farmaceutycznych, Doradztwo
w zakresie farmakologii, Doradztwo związane z badaniami
i rozwojem w dziedzinie lecznictwa, Doradztwo związane
z badaniami farmaceutycznymi i opracowywaniem produktów farmaceutycznych, Medyczne badania naukowe, Ocena
produktów farmaceutycznych, Udostępnianie informacji
naukowych w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, Udostępnianie informacji w zakresie badań klinicznych
za pośrednictwem interaktywnej strony internetowej, Udzielanie informacji na temat badań medycznych i naukowych
w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, 44 Usługi
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi medyczne,
Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo w zakresie diety
i odżywiania się, Opieka medyczna i zdrowotna, Muzykoterapia w celach fizycznych, psychologicznych i kognitywnych,
Masaż, Leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, Poradnictwo
żywieniowe, Planowanie i nadzorowanie diety, Opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, Opieka zdrowotna
w zakresie masaży terapeutycznych, Udzielanie informacji
w zakresie suplementów diety i odżywiania, Udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego,
Profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, Usługi
informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia,
Udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, Udzielanie informacji zdrowotnej, Usługi świadczone
przez dietetyków, Usługi terapeutyczne, Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Usługi w zakresie medytacji, Usługi w zakresie leczenia bezsenności, Analiza zachowania do celów
medycznych, Badania psychologiczne, Badanie osobowości
do celów psychologicznych, Doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, Doradztwo
dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, Doradztwo psychologiczne, Konsultacje psychiatryczne, Leczenie psychologiczne, Opieka psychologiczna,
Przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, Przeprowadzanie testów psychologicznych do celów medycznych,
Przeprowadzanie testów psychometrycznych do celów
medycznych, Przygotowywanie profili psychologicznych,
Psychoterapia holistyczna, Sporządzanie raportów psychologicznych, Testy psychiatryczne, Udzielanie informacji dotyczących modyfikacji zachowania, Zapewnianie leczenia
psychologicznego, Usługi w zakresie psychologii dla osób
indywidualnych i grup, Usługi w zakresie ocen i badań psychologicznych, Usługi psychoterapeutyczne, Usługi psychoterapeuty, Usługi psychologów, Usługi psychiatryczne,
Udzielanie informacji z zakresu psychologii, Usługi diagnozy
psychologicznej.
(210) 527623
(220) 2021 04 16
(731) RYBAK JACEK, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) FUTURON
(510), (511) 12 Statki, statki wodne, statki wodne z napędem
wodorowym.
(210) 527628
(220) 2021 04 16
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) FIT KING ENERGY

(531) 01.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Batony energetyzujące stanowiące zamienniki
posiłków zawierające dodatki odżywcze, Suplementy diety,
Białkowe suplementy diety, Suplementy diety zawierające białko, Suplementy diety składające się z aminokwasów,
Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość,
Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Dodatki dietetyczne, Dietetyczne dodatki
do żywności, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Mieszanki
do picia będące suplementami diety, Lecznicze napoje mineralne, Koktajle białkowe, Dodatki odżywcze, Uzupełniające dodatki do żywności zwłaszcza dla sportowców, głównie składające się z protein, węglowodanów, hydrolizatów,
substancji witalizujących, witamin, substancji mineralnych,
wyżej wymienione towary także w postaci proszków, granulatów, tabletek, kapsułek, past, batonów i w postaci płynnej
do celów niemedycznych, Suplementy odżywcze na bazie
białkowej i węglowodanowej, Suplementy żywnościowe
dla sportowców, składające się głównie z protein, 30 Batony
zbożowe i energetyczne, Pasty czekoladowe, Kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, Ciastka, Chrupiące
ciastka z kremem (Profiterole), Ciastka zbożowe do spożycia
przez ludzi, Artykuły spożywcze ze słodzika do słodzenia
deserów, Aromaty z owoców [inne niż olejki eteryczne],
Batoniki z nadzieniem czekoladowym, Batoniki owsiane, Batoniki muesli, Batoniki, Bułki, Ciasta, Ciasta z kremem, Cukry,
naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty
pszczele, Dania na bazie ryżu, Dodatki smakowe w postaci
zagęszczonych sosów, Gotowe sosy, Herbatniki, Koncentraty
warzywne stosowane jako przyprawy, Napoje zawierające
czekoladę, Nielecznicze słodycze do zastosowania jako część
diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, 32 Napoje zawierające
witaminy, Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje dla sportowców, Napoje energetyzujące, Napoje izotoniczne, Napoje proteinowe, Napoje energetyzujące zawierające kofeinę,
Niegazowane napoje bezalkoholowe, Napoje wzbogacone
substancjami odżywczymi, Napoje na bazie orzechów i soi,
Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje dla sportowców zawierające elektrolity, 35 Usługi handlu detalicznego
i hurtowego w zakresie batonów energetyzujących stanowiących zamienniki posiłków zawierających dodatki odżywcze, batonów proteinowych wzbogaconych o składniki
odżywcze do celów leczniczych i profilaktycznych, suplementów diety, białkowych suplementów diety, suplementów diety zawierających białko, suplementów diety składające się z aminokwasów, suplementów diety poprawiające
kondycję i wytrzymałość, Odżywczych suplementów diety,
suplementów diety dla sportowców, dodatków dietetycznych, preparatów białkowych, preparatów proteinowych,
substancji odżywczych na bazie białkowej i węglowodanowej, mleka i produktów mlecznych, ekstraktów do żywności
dla sportowców, składających się głównie z protein, artykułów spożywczych i uzupełniających dodatków do żywności
zwłaszcza dla sportowców, głównie składających się z protein, Węglowodanów, hydrolizatów, substancji witalizujących,
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witamin, substancji mineralnych, Wyżej wymienione towary
także w postaci proszków, granulatów, tabletek, kapsułek,
past, batonów i w postaci płynnej do celów niemedycznych,
Batonów zbożowych i energetycznych, past czekoladowych,
kremów na bazie kakao w postaci past do smarowania, ciast,
artykułów spożywczych ze słodzika do słodzenia deserów,
aromatów z owoców [inne niż olejki eteryczne], Batoników
z nadzieniem czekoladowym, bułek, ciast, naturalnych słodzików, polew cukierniczych, produktów pszczelich, dodatków smakowych w postaci zagęszczonych sosów, gotowych
sosów, herbatników, koncentratów warzywnych stosowanych jako przyprawy, Napoi zawierających czekoladę, nieleczniczych słodyczy do zastosowania jako część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, przekąsek sporządzonych
z produktów zbożowych, Napojów energetycznych, napojów izotonicznych, napojów z soków owocowych, nektarów
owocowych, napoi zawierające witaminy, napoi owocowych
niealkoholowych, napoi dla sportowców, napoi energetyzujących, napoi izotonicznych, napoi proteinowych, napoi
energetyzujących zawierających kofeinę, Niegazowanych
napoi bezalkoholowych, napoi wzbogaconych substancjami odżywczymi, napoi na bazie orzechów i soi, napoi na bazie owoców lub warzyw, napoi dla sportowców zawierające
elektrolity, W tym za pośrednictwem Internetu (sprzedaż
on-line), sprzedaż wysyłkowa powyższych towarów, Reklama, Reklama radiowa, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Promocja sprzedaży powyższych towarów i świadczonych usług.
(210) 527665
(220) 2021 04 18
(731) WOJDOWSKA EDYTA, Kościan
(540) (znak słowny)
(540) WER DANCE
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
41 Szkoły tańca, Nauka tańca, Udzielanie lekcji tańca.
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Dezodoranty dla zwierząt, Preparaty do kąpieli dla zwierząt, Kosmetyki dla zwierząt, Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Odświeżacze oddechu dla zwierząt, Aerozole pielęgnujące dla zwierząt, Szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], Szampony dla zwierząt
domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], Środki
do pielęgnacji zębów dla zwierząt, Środki do usuwania
brzydkiego zapachu zwierząt domowych, Niemedyczne
płyny do płukania jamy ustnej dla zwierząt, 5 Preparaty
weterynaryjne, Preparaty i substancje weterynaryjne, Środki dezynfekujące do użytku weterynaryjnego, Preparaty
i artykuły higieniczne, Dietetyczna żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego, Dietetyczne substancje
przystosowane do użytku weterynaryjnego, Suplementy
diety, Suplementy diety dla zwierząt, Suplementy diety dla
zwierząt domowych, Suplementy diety do celów weterynaryjnych, Probiotyki (suplementy), Białkowe suplementy
dla zwierząt, Suplementy żywnościowe w postaci proszku,
Suplementy witaminowe dla zwierząt, Suplementy witaminowe i mineralne dla zwierząt domowych, Mineralne
suplementy diety dla zwierząt, Suplementy do karm do celów weterynaryjnych, Suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci przekąsek, Witaminy dla zwierząt, Witaminy dla zwierząt domowych, Preparaty do mycia zwierząt,
Preparaty nutraceutyczne dla zwierząt.
527761
(220) 2021 04 19
GUSTAB DARIUSZ AGENCJA REKLAMY I PROMOCJI
EVEREST, Wałbrzych
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GUSTAB MANUFAKTURA WÓDEK I LIKIERÓW LIKIER
KARKONOSKI 1810

(210)
(731)

527677
(220) 2021 04 14
FENIX LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fenixLAB
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 Usługi badawczo-rozwojowe, Usługi badawcze, Badania i rozwój w dziedzinie biotechnologii, Badania
i rozwój w zakresie nauki, Udzielanie informacji i danych
związanych z badaniami i rozwojem medycznym i weterynaryjnym.
527678
(220) 2021 04 14
FENIX PET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bytkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fenixPET
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.11.99, 07.01.03, 06.01.02
(510), (511) 33 Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Napoje alkoholowe zawierające owoce, Napoje alkoholowe
z wyjątkiem piwa, Wódka, Alkohole ryżowe, Alkoholowe
ekstrakty owocowe, Anyżówka [likier], Cydr, Destylowane napoje, Gorzkie nalewki, Gotowe napoje alkoholowe inne niż
na bazie piwa, Wino.
(210) 527766
(220) 2021 04 19
(731) CEJROWSKI PAWEŁ, Tczew
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) C § OD 1979 ROKU

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.20
(510), (511) 45 Usługi adwokackie, Doradztwo w zakresie
sporów sądowych, Usługi wsparcia procesowego w sporach
sądowych, Usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Doradztwo prawne, Doradztwo w sporach sądowych, Doradztwo
w sprawach małżeńskich, Porady prawne i zastępstwo procesowe, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Udzielanie informacji sądowych, Usługi prawne.
527777
(220) 2021 04 20
FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pszczółka Hej COCO!

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.17.11, 06.01.02
(510), (511) 35 Usługi organizowania targów i wystaw handlowych, Reklama, 41 Organizowanie widowisk [impresariat],
Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie
i prowadzenie konferencji, Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie balów,
Organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, Organizowanie konkursów piękności, Organizowanie zawodów
sportowych, Pisanie scenariuszy, Produkcja filmów, innych
niż reklamowe, Produkcja muzyczna, Produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk, Przedstawienia teatralne [produkcja], Studia filmowe, Usługi kulturalne,
edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, Usługi muzeów [wystawy], Usługi parków rozrywki, Usługi
pokazów filmowych, Usługi rozrywkowe, Wystawianie spektakli na żywo.
527879
(220) 2021 04 20
MIVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stargard
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MIVINO
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.13.04, 05.01.12
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze i słodycze, Cukierki, Wyroby czekoladowe, Czekoladki, Praliny, Batony, Żelki, Żelki
z nadzieniem, Gumy do żucia, Galaretki (słodycze), Galaretki
nadziewane (słodycze), Wyroby piekarnicze, Wafle, Ciastka.
527788
(220) 2021 04 21
SOLVBOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) solvbot

(210)
(731)

35

(531) 27.01.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży wina.
527880
(220) 2021 04 20
MIVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stargard
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MIVINO
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 9 Komputerowe oprogramowanie użytkowe,
Oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz
do baz danych, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych.
527831
(220) 2021 04 21
MIEJSKA ARENA KULTURY I SPORTU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TARGI regiony turystyczne NA STYKU KULTUR
(210)
(731)

(531) 27.01.01, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.07
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży wina.
(210) 527901
(220) 2021 04 22
(731) CHODOROWSKA URSZULA, Augustów
(540) (znak słowny)
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(540) FUTURON H2
(510), (511) 12 Katamarany, Jachty silnikowe, Elektrycznie
napędzane pojazdy wodne, Łodzie, Jednostki pływające
[łodzie i statki], Łodzie rekreacyjne, Statki wodne i katamarany z napędem wodorowym.
527950
(220) 2021 04 20
PHARMA-C-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZTERY PORY ROKU Domowe Laboratorium
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(540) WONDERWAL CERAMIC

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Preparaty chemiczne, półprodukt oraz
ekstrakty środków naturalnych do samodzielnego przygotowywania kosmetyków, 3 Kremy kosmetyczne,
mleczka kosmetyczne, balsamy kosmetyczne, wyroby
kosmetyczne, kredki do brwi, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty osobiste, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne, wody
kolońskie, wody toaletowe, kremy, mleczka i balsamy
do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lotiony kosmetyczne, lakiery do włosów,
odświeżacze do ust nie do celów leczniczych, olejki perfumeryjne, perfumy, ołówki kosmetyczne, pasty i proszki
do zębów, toniki, żele, mydła, mydła w płynie i w żelu,
preparaty do kąpieli, sole wspomagające wyszczuplanie, kremy do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty
kosmetyczne wyszczuplające, olejki eteryczne, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szampony, preparaty
do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy-make-up,
błyszczyki, maskary, kremy do rąk, sztuczne paznokcie,
tusze do rzęs, zmywacze do paznokci, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, olejki eteryczne.
528006
(220) 2021 04 24
BEAUTY IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LNE MEDYCYNA estetyczna
(210)
(731)

(531) 26.04.09, 26.11.02, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 Płytki ceramiczne, ceramiczne płytki podłogowe, ceramiczne płytki ścienne, glazurowane płytki ceramiczne, glazurowane ceramiczne płytki podłogowe, glazurowane ceramiczne płytki ścienne, ceramiczne pytki na podłogi wewnętrzne, ceramiczne płytki na podłogi zewnętrzne,
ceramiczne płytki podłogowe do budynków, płytki kamienne, płytki gipsowe, płytki porcelanowe, płytki szklane, płytki
ognioodporne, płytki kuchenne niemetalowe, płytki łazienkowe niemetalowe, płytki z gliny, półprzezroczyste płytki
niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe.
528061
(220) 2021 04 26
KWOLEK MARTA STUDIO MAKIJAŻU
PROFESJONALNEGO, Tyczyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MANUFAKTURA RĘKODZIEŁA Kwiaty Polskie

(210)
(731)

(531)

05.13.25, 05.05.23, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 4 Świece, Świece stołowe, Świece zapachowe,
Świece perfumowane, Zapachowe świece aromaterapeutyczne, Świeczki, Świece okolicznościowe, Wosk do wyrobu
świec, Wosk roślinny, Wosk [surowiec], Zestawy świeczek.
(210)
(731)
(540)
(540)

528131
(220) 2021 04 27
WOŁOWSKI KRZYSZTOF, Pietrzykowice
(znak słowno-graficzny)
BOLT GAMES

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Czasopisma [periodyki].
528028
(220) 2021 04 21
WONDERWALL CERAMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

(531) 26.02.13, 01.15.03, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.14
(510), (511) 9 Gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], Gry wideo [gry komputerowe] w formie
programów komputerowych zapisanych na nośnikach da-
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nych, Komputerowe gry losowe, Pobieralne gry komputerowe, Nagrane płyty kompaktowe zawierające gry, Interaktywne gry hazardowe udostępniane przez komputer lub platformę mobilną, Zaprogramowane gry wideo zawarte w kartridżach [oprogramowanie komputerowe], 41 Gry oferowane
w systemie on-line z sieci komputerowej, Udostępnianie gry
komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci,
Udostępnianie gry komputerowej, do której użytkownicy
mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Internet.
(210)
(731)
(540)
(540)

528163
(220) 2021 04 26
JAKUTOWICZ TOMASZ ORTHOKRATES, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
WelcoMed

(531) 26.04.07, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.13, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi doradcze w zakresie chirurgii, Usługi
w zakresie leczenia chirurgicznego, Opieka medyczna i zdrowotna, Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, Profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Usługi
medyczne, Usługi analiz medycznych związane z leczeniem
pacjentów, Badania medyczne w celach diagnostycznych
lub leczenia, Konsultacje medyczne.
528188
(220) 2021 04 27
LGF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LGF ENERGY
(210)
(731)

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
multimedialne i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne, Czujniki, detektory i instrumenty
monitorujące, Kontrolery i regulatory, Urządzenia do monitorowania, Urządzenia do testowania i kontroli jakości, Alarmy
i urządzenia ostrzegawcze, Aparatura sygnalizacyjna, Urządzenia zabezpieczające i ochronne, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, Ogniwa słoneczne z krzemu krystalicznego, Ogniwa
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Aparatura
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elek-
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trycznej, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii
elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Fotowoltaiczne
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej
z energii słonecznej, Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, Matryce do paneli słonecznych, Baterie
słoneczne do ponownego ładowania, Fotodiody, Urządzenia do magazynowania 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, Aparatura i urządzenia do sterowania
przepływu energii elektrycznej, Komórki fotowoltaiczne,
Ładowarki do baterii słonecznych, 35 Usługi pośrednictwa
biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Sprzedaż na rzecz osób trzecich
za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych
i hurtowych urządzeń mierzących, wykrywających, monitorujących i kontrolujących, urządzeń nawigacyjnych, naprowadzających, lokalizacyjnych, urządzeń do namierzania
celu i kartograficznych, urządzeń technologii informacyjnej
i audiowizualnych, multimedialnych i fotograficznych, urządzeń zabezpieczających, ochronnych i sygnalizacyjnych,
czujników, detektorów i instrumentów monitorujących,
kontrolerów i regulatorów, urządzeń do monitorowania,
urządzeń do testowania i kontroli jakości, alarmów i urządzeń ostrzegawczych, aparatury sygnalizacyjnej, urządzeń
zabezpieczających i ochronnych, fotowoltaicznych modułów słonecznych, kalibrowanych referencyjnych ogniw fotowoltaicznych, ogniw słonecznych z krzemu krystalicznego,
ogniw słonecznych do wytwarzania energii elektrycznej,
aparatury i urządzeń do gromadzenia i przechowywania
energii elektrycznej, instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], fotowoltaicznych urządzeń i instalacji do wytwarzania energii
elektrycznej z energii słonecznej, aparatury, urządzeń i kabli
do zastosowania w elektryce, matryc do paneli słonecznych,
baterii słonecznych do ponownego ładowania, fotodiod,
urządzeń do magazynowania 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, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu,
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów
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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, 40 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, Wytwarzanie energii.
(210)
(731)
(540)
(540)

528193
(220) 2021 04 28
SCHAEDEL PAULINA PS, Jarocin
(znak słowno-graficzny)
PS

(531) 04.01.03, 04.01.02, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież męska, damska i dziecięca, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z torbami.
528207
(220) 2021 04 28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE SOWOSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jankowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCHODY Sowosz

(210)
(731)

(531) 05.01.01, 05.01.10, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 Schody drewniane.
(210)
(731)
(540)
(540)

528231
(220) 2021 04 28
FRANKOWSKI WIESŁAW, Rokitnica
(znak słowno-graficzny)
FRANKOWSKI DENTAL NATYCHMIASTOWA
REKONSTRUKCJA UŚMIECHU

(531) 26.03.04, 26.03.05, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi analiz medycznych związane z leczeniem osób, świadczone przez laboratorium medyczne, Usługi
analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych
świadczone przez laboratoria medyczne, Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], Usługi doradcze w zakresie
opieki zdrowotnej [medyczne], Usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], Usługi informacji medycznej świadczone
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za pośrednictwem Internetu, Usługi informacyjne w zakresie
opieki medycznej, Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi
informacji medycznej, Usługi medyczne, Usługi medyczne
w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi obrazowania medycznego, Usługi oceny medycznej, Usługi poradnictwa
medycznego, Usługi pomocy medycznej, Usługi opieki
medycznej, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi
dentystyczne, Usługi z zakresu stomatologii, Usługi z zakresu
protetyki stomatologicznej, Usługi z zakresu implantologii
stomatologicznej, Wszczepianie implantów zębowych.
528254
(220) 2021 04 28
PRESSCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TIK w edukacji
(210)
(731)

(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Badanie rynku i opinii publicznej, badania i poszukiwania statystyczne, badanie w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi wyszukiwania w komputerowych bazach
danych, doradztwo specjalistyczne w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz w zakresie dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej, wycena działalności handlowej, pozyskiwanie danych
do baz danych, prowadzenie i systematyzowanie komputerowych baz danych, reklama, w tym reklama prasowa, radiowa,
telewizyjna, publikowanie i obróbka tekstów reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechniane
ogłoszeń reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowych, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie
kampanii reklamowych, pomoc przy organizowaniu, zarządzaniu i prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, prognozowanie ekonomiczne, organizowanie kadry
menedżerskiej, testowanie kadry menedżerskiej, prowadzenie
i dostarczanie informacji o firmach, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, nauczanie, szkolenia, specjalistyczne kursy, seminaria i konferencje w zakresie reklamy i marketingu, badania
biznesowe, doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie efektywności biznesowej, usługi komunikacji
korporacyjnej, usługi lobbingu handlowego, pośrednictwo
w kontaktach ze sobą potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców, potrzebujących wsparcia finansowego, usługi public
relations, usługi wywiadu rynkowego, zarządzanie handlowe
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt
biznesowy, badania rynkowe, doradztwo w zakresie strategii
komunikacyjnych public relations, reklama i doradztwo w zakresie zarządzania personelem, marketing ukierunkowany,
negocjowanie umów biznesowych, optymalizacja stron internetowych, pokazy towarów, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarcza, poszukiwania dotyczące patronatu, prezentowanie produktów w mediach w celu sprzedaży detalicznej,
zestawienia statystyczne, telemarketing, 38 Prowadzenie
agencji informacyjnych dostarczających aktualne informacje,
usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowych i obrazowych przy użyciu internetu i intranetu, łączność komputerowa przy użyciu terminali, rozpowszechnianie ogłoszeń przy
użyciu łączy elektronicznych, usługi poczty elektronicznej,
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usługi agencji prasowych, transfer strumieniowy danych, udostępnianie forów internetowych on-line, przesyłanie wiadomości i obrazów wspomagane komputerowo, zapewnianie
dostępu do baz danych i do globalnych sieci komputerowych,
39 Dystrybucja gazet, czasopism, książek, dostarczanie wiadomości, magazynowanie elektronicznych nośników danych
i dokumentów, 41 Doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, edukacja, informacja o edukacji, nauczanie
i kursy korespondencyjne, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, szkoleń, zjazdów, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek, gazet, czasopism, periodyków, w tym publikacja elektroniczna on-line,
produkcja i nagrywanie filmów, w tym na nośnikach, montaż
programów radiowych i telewizyjnych, specjalistyczne kursy,
kursy doszkalające, kursy korespondencyjne, szkolenie z wykorzystaniem internetu, intranetu i innych systemów informatycznych, komputerowych i przesyłowych, usługi w zakresie
wydawnictw innych niż reklamowe, kursy językowe, organizowanie zawodów sportowych o charakterze rekreacyjnym,
imprez plenerowych, przyjęć, spotkań towarzyskich związanych z tematyką szkoleń, tłumaczenia tekstów, fotoreportaże,
komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji,
kształcenie praktyczne (pokazy), organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, publikowanie on-line książek
elektronicznych, publikacji i tekstów innych niż reklamowe,
redagowanie i sprawdzanie tekstów innych niż reklamowe,
sprawdziany edukacyjne, usługi przekwalifikowania zawodowego, prowadzenie wyższych uczelni, w tym w systemie
on-line, 42 Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, administrowanie stronami internetowymi, projektowanie i analizy oprogramowania komputerowego i systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, aktualizowanie oprogramowania, projektowanie i prowadzenie komputerowych platform szkoleniowych
on-line, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, montowanie systemów komputerowych w celu
wykrycia awarii, w tym przy użyciu zdalnego sterowania, odblokowywanie telefonów komórkowych, analizowanie oprogramowania komputerowego, analizy programów komputerowych, chmury obliczeniowe, digitalizacja dokumentów, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa danych i oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji o technologiach
komputerowych i oprogramowaniu za pośrednictwem stron
internetowych, elektroniczne monitorowanie kart kredytowych w celu wykrywania oszustw w internecie i kradzieży tożsamości w internecie, hosting serwerów i stron internetowych,
instalowanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie oprogramowania komputerowego w ramach publikacji
oprogramowania, opracowywanie projektów technicznych,
powielanie programowania komputerowego, projektowanie
systemów i programów komputerowych, tworzenie platform
komputerowych, udostępnianie wyszukiwarek komputerowcach, usługi doradcze w dziedzinach technologii komputerowych, telekomunikacja, usługi konsultacyjne w dziedzinie
techniki informacyjnej, szyfrowanie danych, ochrona antywirusowa, wynajem serwerów, 45 Doradztwo w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, doradztwo w zakresie
własności intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania
komputerowego, monitoring praw własności intelektualnej
dla celów doradztwa prawnego, udzielanie licencji w ramach
publikacji oprogramowania, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi serwisów społecznościowych on-line,
przygotowywanie dokumentów prawnych, zarządzanie prawami autorskimi.
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528268
(220) 2021 04 29
FA TRADEMARKS ZARĘBSKA SPÓŁKA JAWNA,
Otomin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FA Engineered nutrition MY WYZNACZAMY
STANDARDY, INNI NAS NAŚLADUJĄ.
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.05, 27.05.11
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi, Suplementy żywnościowe, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety
zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające białko,
Suplementy diety zawierające kofeinę, Suplementy diety
zawierające taurynę, Suplementy dietetyczne i odżywcze,
Dodatki odżywcze, Batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, Witaminy
i preparaty witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne,
Suplementy diety składające się z aminokwasów, Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, Proszki jako
zamienniki posiłków, Suplementy diety w płynie, Mineralne
suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Suplementy mineralne do żywności.
(210) 528274
(220) 2021 04 28
(731) CZERNICKI PIOTR, Biestrzynnik
(540) (znak słowny)
(540) Tre-rosso
(510), (511) 7 Układy paliwowe do pojazdów w tym motocykli, quadów, Pompy paliwowe do pojazdów w tym
motocykli, quadów, Filtry do pojazdów w tym motocykli, quadów, Dysze paliwowe, Zawory paliwowe, Pompy
paliwowe, Silnikowe pompy paliwowe, Pompy paliwowe
samonastawne, Pompy paliwowe do pojazdów lądowych,
Pompy paliwowe do pojazdów mechanicznych, Układy
paliwowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, Filtry olejowe, Filtry bębnowe, Filtry paliwa, Filtry
do maszyn, Filtry do silników, Filtry do gazów [maszyny],
Filtry powietrza do silników, Filtry stanowiące części maszyn, Filtry będące częściami silników, Filtry przeciwpyłowe do odkurzaczy, Filtry oleju [części maszyn], Filtry oleju
do silników, Filtry powietrza do silników samochodowych,
Oczyszczacze powietrza [filtry] do silników, Filtry powietrza do silników motocyklowych, Rewersyjne filtry przepływowe [części maszyn], Filtry do smarów [części maszyn], Filtry [części maszyn lub silników], Filtry powietrza
do celów mechanicznych, Filtry paliwa do silników pojazdów, Filtry do silników spalinowych wewnętrznego spalania, Worki i filtry przeciwkurzowe do odkurzaczy, Filtry
oleju do silników elektrycznych i silników, Filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników, Filtry membranowe do użytku jako części maszyn, Filtry do gorących
gazów, do użytku z silnikami spalinowymi wewnętrznego
spalania.
(210) 528275
(220) 2021 04 28
(731) CZERNICKI PIOTR, Biestrzynnik
(540) (znak słowny)

40

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) Vinse
(510), (511) 7 Sprzęgła rozrusznika do pojazdów w tym motocykli, quadów, Łożyska do pojazdów w tym motocykli, quadów, Koła zębate układów rozrusznika do pojazdów w tym
motocykli, quadów, Sprzęgła do obrabiarek, Sprzęgła wałów
[maszyny], Sprzęgła do maszyn, Sprzęgła do urządzeń pneumatycznych, Jednokierunkowe sprzęgła do maszyn, Sprzęgła stałe do maszyn, Sprzęgła rozruchowe do maszyn, Sprzęgła do przyrządów rolniczych, Sprzęgła przeciążeniowe
[części maszyn], Modularne sprzęgła do obrabiarek, Sprzęgła
bezpieczeństwa do maszyn, Sprzęgła wałów jako części maszyn, Sprzęgła metalowe do urządzeń hydraulicznych, Sprzęgła maszynowe [inne niż rurowe], Sprzęgła transmisji mocy
do maszyn, Sprzęgła rozruchowe do pojazdów wodnych,
Sprzęgła rozruchowe do pojazdów powietrznych, Sprzęgła
hydrauliczne stanowiące części maszyn, Sprzęgła transmisji
mocy do statków powietrznych, Sprzęgła transmisji mocy
do statków morskich, Sprzęgła transmisji mocy do pojazdów
wodnych, Sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych, Sprzęgła wałów, nie do pojazdów lądowych, Sprzęgła bezpieczeństwa [inne niż do pojazdów lądowych], Dźwignie sprzęgła,
inne niż do pojazdów lądowych, Pompy sprzęgła, inne niż
do pojazdów lądowych, Sprzęgła transmisji mocy [inne niż
do pojazdów lądowych], Sprzęgła wolnych kół [inne niż
do pojazdów lądowych], Sprzęgła i przekładnie do maszyn,
inne niż do pojazdów lądowych, Tarcze do łożyska oporowego sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych, Elementy
sprzęgła i przekładni maszynowych (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), Sprzęgła kłowe do połączeń
typu wałek-wałek [inne niż do pojazdów lądowych], Elementy sprzęgła i przekładni maszynowych, inne niż do pojazdów lądowych, oraz części do nich, Łożyska, Oprawy
łożyska, Łożyska kulkowe, Łożyska ślizgowe, Łożyska [części
maszyn], Łożyska do maszyn, Łożyska do silników, Łożyska
do wałów, Bieżnie łożyska kulkowego, Łożyska poprzeczne
ślizgowe, Łożyska poprzeczno-wzdłużne, Łożyska ślizgowe
wzdłużne, Łożyska do wałów transmisyjnych, Łożyska wałów
[części maszyn], Łożyska z automatycznym smarowaniem,
Obudowy na łożyska toczne, Łożyska kulkowe do maszyn,
Łożyska przeciwcierne do maszyn, Łożyska kulkowe do silników, Łożyska wałeczkowe do maszyn, Łożyska kulkowe
do deskorolek, Łożyska kulkowe do wrotek, Łożyska kulkowe do łyżworolek, Łożyska przesuwne do maszyn, Łożyska
wałeczkowe [części do maszyn], Łożyska do urządzeń blokujących wał, Łożyska wałów do pomp próżniowych, Łożyska
i tuleje [części maszyn], Łożyska do montażu [części maszyn],
Krążki zawierające łożyska [części do maszyn], Tulejowe liniowe łożyska kulkowe stosowane do ruchu liniowego, Tarcze
do łożyska oporowego sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych, Łożyska z automatycznym smarowaniem do użytku
w silnikach lotniczych i astronautycznych, Koła zębate wałka
rozrządu, Koła zębate do maszyn, Koła zębate czołowe [części
maszyn], Koła zębate do przekładni łańcuchowych, Koła zębate do łańcuchów napędowych, Koła zębate śrubowe będące
częściami maszyn, Koła zębate będące częściami do maszyn,
Koła zębate śrubowe do celów przemysłowych, Koła zębate
do przekładni zębatych pojazdów wodnych, Koła zębate wałka rozrządu będące częściami rozrządu silnika, Przekładnie
zębate z kołami zmianowymi stanowiące części maszyn, Rozruszniki, Rozruszniki silników, Rozruszniki do pomp, Rozruszniki
do silników, Rozruszniki do silników stałych, Elektroniczne rozruszniki do silników, Rozruszniki nożne do motocykli, Rozruszniki progresywne do silników asynchronicznych, Rozruszniki
do napędów i silników, Rozruszniki do asynchronicznych elektrycznych silników klatkowych, Rozruszniki szarpane do silników innych niż do pojazdów.

(210)
(731)
(540)
(540)
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528290
(220) 2021 04 30
OGÓREK JAROSŁAW LABFARMA, Tomaszowice
(znak słowno-graficzny)
BEPAX VET LABFARMA

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(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, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i artykuły dentystyczne.
528296
(220) 2021 04 29
REZLER DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Turek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORZEŁ BIAŁY
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.09
(510), (511) 32 Napoje energetyzujące.
(210)
(731)
(540)
(540)

528366
(220) 2021 05 03
MARKOWSKA MAJA GASTRONOMKA, Kiełpin
(znak słowno-graficzny)
VEGAN SHUSI BAR

(531)

05.03.14, 11.01.06, 26.04.01, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.
(210)
(731)

528396
(220) 2021 05 04
KRZYWKOWSKI MARCIN, KOPACZYŃSKI MAREK
MARTECH GRUPA NARZĘDZIOWA SPÓŁKA CYWILNA,
Rzeszów

Nr ZT28/2021
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VRX

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 Alternatory [generatory prądu przemiennego],
Elektryczne kosiarki do trawy, Generatory prądu, Generatory prądu przemiennego, Generatory prądu wykorzystujące
ciepło odpadowe, Generatory prądu wykorzystujące ogniwa słoneczne, Kosiarki, Kosiarki [sprzęt rolniczy w postaci
przyczep do traktorów], Kosiarki do trawy [maszyny], Kosiarki do zarośli [maszyny], Kosiarki spalinowe, Kosiarki żyłkowe
[urządzenia do trawnika i ogrodu zasilane elektrycznie],
Kosiarki żyłkowe do użytku ogrodniczego, Mechaniczne
kosiarki do trawników, Piły [maszyny], Piły do gałęzi [silnikowe], Piły o napędzie innym niż ręczny, Piły ręczne silnikowe,
Piły silnikowe, Piły tarczowe, Piły taśmowe, Piły taśmowe
do drewna, Piły wyrzynarki, Piły z napędem mechanicznym,
Pompy wodne do urządzeń do filtrowania wody, Pompy
wody do pojazdów, Pompy wody do użytku w silnikach,
Pompy, kompresory i dmuchawy, Przenośne generatory prądu elektrycznego, 8 Kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia],
Kosy, Kosy obsługiwane ręcznie, Noże dla ogrodników, Noże
ogrodnicze, Noże ogrodnicze do przycinania roślin, Nożyce
do przycinania gałęzi [narzędzia ręczne], Nożyce ogrodnicze,
Ostrza do noży, Ostrza do nożyc, Ostrza do pił, Piły do cięcia
gałęzi, Piły ogrodnicze [ręcznie obsługiwane], Przycinacze
do drzew [narzędzia ręczne], Przycinacze do gałęzi [narzędzia ręczne], Ręczne kosy do chwastów, Ręczne narzędzia
do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni,
Ręczne pompy do pompowania wody ze studni, Sekatory,
Sekatory ogrodnicze, Ścinacze do żywopłotów [narzędzia
obsługiwane ręcznie], Świdry, Świdry obrotowe [narzędzia
obsługiwane ręcznie].
528468
(220) 2021 05 06
K15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOKOTOWSKI BAR MLECZNY

(210)
(731)

(531) 03.04.02, 03.04.24, 26.11.01, 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Restauracje samoobsługowe, Usługi restauracyjne, Usługi restauracji szybkiej
obsługi, Usługi barów i restauracji, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, Serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, Bary, Bary szybkiej obsługi [snack-
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-bary], Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi bufetów w zakresie barów
koktajlowych, Usługi barów typu fast-food na wynos, Usługi
cateringu zewnętrznego, Organizacja cateringu na imprezy
urodzinowe.
528483
(220) 2021 05 05
TECHTRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TT POWERBOX

(210)
(731)

(531) 26.05.01, 26.05.16, 26.05.18, 27.05.01
(510), (511) 9 Akumulatorki do powtórnego naładowania,
Akumulatory elektryczne, akumulatory przemysłowe, akumulatory motocyklowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

528504
(220) 2021 05 05
ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
olimpia port archicom

(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.07.16, 01.15.24, 26.03.06
(510), (511) 35 Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu, płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklama
billboardowa lub outdoorowa, Reklama za pośrednictwem
Internetu, Produkcja filmów reklamowych, Usługi w zakresie
tworzenia marki (reklama i promocja), Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie nośników reklamowych,
Przygotowywanie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej,
Tworzenie i uaktualnienie materiałów reklamowych i sponsorowanych, Publikowanie, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, ulotek, prospektów, druków, Wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Informacja
handlowa, Informowanie o prowadzonej działalności gospodarczej, Prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, Przegląd prasy, Usługi marketingowe,
Badania rynkowe w celach handlowych, reklamowych, marketingowych, Badania opinii publicznej, Badania dotyczące
działalności gospodarczej, Organizowanie badań handlowych lub reklamowych we wszystkich środkach przekazu,
Organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych
lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich,
Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, Usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej w celu przyciągnięcia
nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy klientów,
36 Administrowanie nieruchomościami, Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
Dzierżawa, Wynajmowanie mieszkań, biur i pomieszczeń
magazynowych, Finansowa wycena nieruchomości, Zarządzanie majątkiem nieruchomym, Usługi finansowe, Ekspertyzy oraz analizy finansowe i inwestycyjne, Organizowanie
wynajmu nieruchomości, Pobieranie czynszu, Wycena
nieruchomości, Wynajem biur do coworkingu, Wynajem
mieszkań, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem za-
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kwaterowania [mieszkania], Zarządzanie nieruchomością,
37 Budownictwo, Prowadzenie działalności deweloperskiej
w dziedzinie budownictwa, Realizacja i nadzór nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych,
Usługi remontowe budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, Usługi wykończeniowe, Naprawy
obiektów budowlanych, Izolowanie budynków, Konsultacje
budowlane, Nadzór budowlany, Roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne, Budowa i konserwacja rurociągów, Budowa
i naprawa magazynów, Budowa stoisk i sklepów targowych,
Budownictwo portowe, Wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, Instalowanie drzwi i okien, Nadzór budowlany, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Montaż i naprawa
instalacji grzewczych, Rozbiórka budynków, Zabezpieczenie
budynków przed wilgocią, Informacja budowlana, Izolowanie budynków, Tynkowanie, 42 Projektowanie budynków,
Badania techniczne, dekoracja i projektowanie wnętrz, projektowanie instalacji budowlanych, infrastruktury, dróg dojazdowych i placów, projektowanie wstępne uwzględniające
studia krajoznawcze i historyczne w zakresie budownictwa
i architektury, Inżynieria techniczna, ekspertyzy inżynieryjne,
geologiczne, urbanistyczne, Kosztorysowanie, inwentaryzacja, ustalanie warunków wstępnych budowli, planowanie
urbanistyczne, wzornictwo przemysłowe, doradztwo budowlane planowanie urbanistyczne, usługi graficzne.
(210)
(731)
(540)
(540)

528506
(220) 2021 05 05
ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
archicom daje więcej

(531) 26.03.01, 26.03.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu, płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklama
billboardowa lub outdoorowa, Reklama za pośrednictwem
Internetu, Produkcja filmów reklamowych, Usługi w zakresie
tworzenia marki (reklama i promocja), Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie nośników reklamowych,
Przygotowywanie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej,
Tworzenie i uaktualnienie materiałów reklamowych i sponsorowanych, Publikowanie, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, ulotek, prospektów, druków, Wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Informacja
handlowa, Informowanie o prowadzonej działalności gospodarczej, Prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, Przegląd prasy, Usługi marketingowe,
Badania rynkowe w celach handlowych, reklamowych, marketingowych, Badania opinii publicznej, Badania dotyczące
działalności gospodarczej, Organizowanie badań handlowych lub reklamowych we wszystkich środkach przekazu,
Organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych
lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich,
Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, Usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej w celu przyciągnięcia
nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy klientów,
36 Administrowanie nieruchomościami, Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
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Dzierżawa, Wynajmowanie mieszkań, biur i pomieszczeń
magazynowych, Finansowa wycena nieruchomości, Zarządzanie majątkiem nieruchomym, Usługi finansowe, Ekspertyzy oraz analizy finansowe i inwestycyjne, Organizowanie
wynajmu nieruchomości, Pobieranie czynszu, Wycena
nieruchomości, Wynajem biur do coworkingu, Wynajem
mieszkań, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Zarządzanie nieruchomości,
37 Budownictwo, Prowadzenie działalności deweloperskiej
w dziedzinie budownictwa, Realizacja i nadzór nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych,
Usługi remontowe budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, Usługi wykończeniowe, Naprawy
obiektów budowlanych, Izolowanie budynków, Konsultacje
budowlane, Nadzór budowlany, Roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne, Budowa i konserwacja rurociągów, Budowa
i naprawa magazynów, Budowa stoisk i sklepów targowych,
Budownictwo portowe, Wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, Instalowanie drzwi i okien, Nadzór budowlany, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Montaż i naprawa
instalacji grzewczych, Rozbiórka budynków, Zabezpieczenie
budynków przed wilgocią, Informacja budowlana, Izolowanie budynków, Tynkowanie, 42 Projektowanie budynków,
Badania techniczne, dekoracja i projektowanie wnętrz, projektowanie instalacji budowlanych, infrastruktury, dróg dojazdowych i placów, projektowanie wstępne uwzględniające
studia krajoznawcze i historyczne w zakresie budownictwa
i architektury, Inżynieria techniczna, ekspertyzy inżynieryjne,
geologiczne, urbanistyczne, Kosztorysowanie, inwentaryzacja, ustalanie warunków wstępnych budowli, planowanie
urbanistyczne, wzornictwo przemysłowe, doradztwo budowlane planowanie urbanistyczne, usługi graficzne.
(210) 528507
(220) 2021 05 05
(731) ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) ARCHICOM DAJE WIĘCEJ
(510), (511) 35 Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu, , płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklama
billboardowa lub outdoorowa, Reklama za pośrednictwem
Internetu, Produkcja filmów reklamowych, Usługi w zakresie
tworzenia marki (reklama i promocja), Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie nośników reklamowych,
Przygotowywanie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej,
Tworzenie i uaktualnienie materiałów reklamowych i sponsorowanych, Publikowanie, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, ulotek, prospektów, druków, Wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Informacja
handlowa, Informowanie o prowadzonej działalności gospodarczej, Prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, Przegląd prasy, Usługi marketingowe,
Badania rynkowe w celach handlowych, reklamowych, marketingowych, Badania opinii publicznej, Badania dotyczące
działalności gospodarczej, Organizowanie badań handlowych lub reklamowych we wszystkich środkach przekazu,
Organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych
lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich,
Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, Usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej w celu przyciągnięcia
nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy klientów,
36 Administrowanie nieruchomościami, Agencje nierucho-
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mości, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
Dzierżawa, Wynajmowanie mieszkań, biur i pomieszczeń
magazynowych, Finansowa wycena nieruchomości, Zarządzanie majątkiem nieruchomym, Usługi finansowe, Ekspertyzy oraz analizy finansowe i inwestycyjne, Organizowanie
wynajmu nieruchomości, Pobieranie czynszu, Wycena
nieruchomości, Wynajem biur do coworkingu, Wynajem
mieszkań, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Zarządzanie nieruchomości,
37 Budownictwo, Prowadzenie działalności deweloperskiej
w dziedzinie budownictwa, Realizacja i nadzór nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych,
Usługi remontowe budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, Usługi wykończeniowe, Naprawy
obiektów budowlanych, Izolowanie budynków, Konsultacje
budowlane, Nadzór budowlany, Roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne, Budowa i konserwacja rurociągów, Budowa
i naprawa magazynów, Budowa stoisk i sklepów targowych,
Budownictwo portowe, Wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, Instalowanie drzwi i okien, Nadzór budowlany, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Montaż i naprawa
instalacji grzewczych, Rozbiórka budynków, Zabezpieczenie
budynków przed wilgocią, Informacja budowlana, Izolowanie budynków, Tynkowanie, 42 Projektowanie budynków,
Badania techniczne, dekoracja i projektowanie wnętrz, projektowanie instalacji budowlanych, infrastruktury, dróg dojazdowych i placów, projektowanie wstępne uwzględniające
studia krajoznawcze i historyczne w zakresie budownictwa
i architektury, Inżynieria techniczna, ekspertyzy inżynieryjne,
geologiczne, urbanistyczne, Kosztorysowanie, inwentaryzacja, ustalanie warunków wstępnych budowli, planowanie
urbanistyczne, wzornictwo przemysłowe, doradztwo budowlane planowanie urbanistyczne, usługi graficzne.
(210)
(731)
(540)
(540)

528511
(220) 2021 05 05
ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
Olimpia Port by archicom
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Organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych
lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich,
Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, Usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej w celu przyciągnięcia
nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy klientów,
36 Administrowanie nieruchomościami, Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
Dzierżawa, Wynajmowanie mieszkań, biur i pomieszczeń
magazynowych, Finansowa wycena nieruchomości, Zarządzanie majątkiem nieruchomym, Usługi finansowe, Ekspertyzy oraz analizy finansowe i inwestycyjne, Organizowanie
wynajmu nieruchomości, Pobieranie czynszu, Wycena
nieruchomości, Wynajem biur do coworkingu, Wynajem
mieszkań, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Zarządzanie nieruchomości,
37 Budownictwo, Prowadzenie działalności deweloperskiej
w dziedzinie budownictwa, Realizacja i nadzór nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych,
Usługi remontowe budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, Usługi wykończeniowe, Naprawy
obiektów budowlanych, Izolowanie budynków, Konsultacje
budowlane, Nadzór budowlany, Roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne, Budowa i konserwacja rurociągów, Budowa
i naprawa magazynów, Budowa stoisk i sklepów targowych,
Budownictwo portowe, Wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, Instalowanie drzwi i okien, Nadzór budowlany, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Montaż i naprawa
instalacji grzewczych, Rozbiórka budynków, Zabezpieczenie
budynków przed wilgocią, Informacja budowlana, Izolowanie budynków, Tynkowanie, 42 Projektowanie budynków,
Badania techniczne, dekoracja i projektowanie wnętrz, projektowanie instalacji budowlanych, infrastruktury, dróg dojazdowych i placów, projektowanie wstępne uwzględniające
studia krajoznawcze i historyczne w zakresie budownictwa
i architektury, Inżynieria techniczna, ekspertyzy inżynieryjne,
geologiczne, urbanistyczne, Kosztorysowanie, inwentaryzacja, ustalanie warunków wstępnych budowli, planowanie
urbanistyczne, wzornictwo przemysłowe, doradztwo budowlane planowanie urbanistyczne, usługi graficzne.
528520
(220) 2021 05 06
LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kameleon jeden program, wiele korzyści

(210)
(731)
(531) 01.15.24, 03.07.16, 26.03.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu, płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklama
billboardowa lub outdoorowa, Reklama za pośrednictwem
Internetu, Produkcja filmów reklamowych, Usługi w zakresie
tworzenia marki (reklama i promocja), Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie nośników reklamowych,
Przygotowywanie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej,
Tworzenie i uaktualnienie materiałów reklamowych i sponsorowanych, Publikowanie, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, ulotek, prospektów, druków, Wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Informacja
handlowa, Informowanie o prowadzonej działalności gospodarczej, Prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, Przegląd prasy, Usługi marketingowe,
Badania rynkowe w celach handlowych, reklamowych, marketingowych, Badania opinii publicznej, Badania dotyczące
działalności gospodarczej, Organizowanie badań handlowych lub reklamowych we wszystkich środkach przekazu,

(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.15.23, 26.11.12
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania na smartfony, Mobilne
aplikacje, Aplikacje do pobrania, Kodowane karty upominkowe, Kodowane karty członkowskie, Kodowane karty podarunkowe, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie
do przetwarzania transakcji biznesowych, 16 Karty upominkowe, Papierowe karty lojalnościowe, Bony upominkowe,
Bony towarowe, Bony wartościowe, 35 Usługi w zakresie programów lojalnościowych, Organizowanie konsumenckich
programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, Obsługa
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programów lojalnościowych, Zarządzanie programami lojalnościowymi, Administrowanie programami lojalnościowymi
i motywacyjnymi, Zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Usługi administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, Administrowanie
programami lojalnościowymi obejmującymi zniżki lub zachęty,
Organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, Usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Zarządzanie
programem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom
uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie z rabatowych kart członkowskich, Badania rynku i badania marketingowe, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
Usługi reklamowe i marketingowe on-line, Opracowywanie
strategii i pomysłów marketingowych, Sporządzanie raportów do celów marketingowych, Badania w dziedzinie strategii marketingowych, Marketing towarów i usług poprzez dystrybucję kuponów, Usługi przetwarzania danych on-line, Usługi
zarządzania społecznością on-line, Publikowanie materiałów
reklamowych on-line, Zarządzanie i administrowanie programami lojalnościowymi on-line, 36 Wydawanie bonów
wartościowych w związku z programami lojalnościowymi,
Wydawanie kuponów rabatowych.

ketingowe, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
Usługi reklamowe i marketingowe on-line, Opracowywanie
strategii i pomysłów marketingowych, Sporządzanie raportów do celów marketingowych, Badania w dziedzinie strategii
marketingowych, Marketing towarów i usług poprzez dystrybucję kuponów, Usługi przetwarzania danych on-line, Usługi
zarządzania społecznością on-line, Publikowanie materiałów
reklamowych on-line, Zarządzanie i administrowanie programami lojalnościowymi on-line, 36 Wydawanie bonów
wartościowych w związku z programami lojalnościowymi,
Wydawanie kuponów rabatowych.

528521
(220) 2021 05 06
LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kameleon jeden program, wiele korzyści

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne i usługi gastronomiczne,
kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki,
catering i obsługa przyjęć, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, usługi związane z przygotowywaniem dań (żywności
i napojów) na zamówienie oraz ich dostawa.

(210)
(731)

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

528539
(220) 2021 05 07
ŁABĘCKI PRZEMYSŁAW, Małkinia Górna
(znak słowno-graficzny)
hi`loft MEET TO EAT

(210) 528549
(220) 2021 05 07
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 01.15.23, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania na smartfony, Mobilne
aplikacje, Aplikacje do pobrania, Kodowane karty upominkowe, Kodowane karty członkowskie, Kodowane karty podarunkowe, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie
do przetwarzania transakcji biznesowych, 16 Karty upominkowe, Papierowe karty lojalnościowe, Bony upominkowe,
Bony towarowe, Bony wartościowe, 35 Usługi w zakresie programów lojalnościowych, Organizowanie konsumenckich
programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, Obsługa
programów lojalnościowych, Zarządzanie programami lojalnościowymi, Administrowanie programami lojalnościowymi
i motywacyjnymi, Zarządzanie programami lojalnościowymi,
motywacyjnymi lub promocyjnymi, Usługi administracyjne
w zakresie kart lojalnościowych, Administrowanie programami lojalnościowymi obejmującymi zniżki lub zachęty, Organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych,
promocyjnych lub reklamowych, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Zarządzanie
programem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom
uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie z rabatowych kart członkowskich, Badania rynku i badania mar-

(531) 19.13.21, 25.07.25, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki
do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty
do depilacji, Preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Produkty lecznicze, Preparaty
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witaminowe do celów medycznych, Minerały do celów medycznych, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie,
Suplementy diety, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Odżywcze
suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty ziołowe do celów leczniczych,
Produkty biobójcze do celów medycznych, Produkty biologiczne do celów medycznych, Produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki lecznicze, Żywność dla
niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, Okłady do celów
medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki
odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, Gumy do żucia
do celów leczniczych, Napoje, zioła lecznicze, Napary lecznicze, Leki wzmacniające, 10 Wyroby medyczne, takie jak
aparaty i instrumenty medyczne, Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania ciała,
Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych, Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
528550
(220) 2021 05 07
REVERS COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn
(540) (znak słowny)
(540) GORDANO PARFUMS
(510), (511) 3 Wyroby kosmetyczne, Wyroby perfumeryjne,
Kosmetyki, Perfumy, Olejki eteryczne, Preparaty do mycia,
Dezodoranty do użytku osobistego, Odświeżacze do ust
w aerozolu, Preparaty do golenia, Kremy do golenia, Płyny
po goleniu, Sole do kąpieli inne niż lecznicze, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Wody kolońskie, Kremy kosmetyczne, Kremy do rąk, Mleczka i balsamy do ciała, Kosmetyki
do opalania, Maseczki, Preparaty do kręcenia włosów, Lakiery
do paznokci, Lotony kosmetyczne, Lakiery do włosów, Olejki
perfumeryjne, Pasty, proszki i płyny do zębów, Toniki, Żele,
Odżywki, Preparaty do kąpieli, Sole wspomagające wyszczuplanie, Maski do zabiegów kosmetycznych, Kremy do pillingu, Preparaty do makijażu, Preparaty kosmetyczne wyszczuplające, Preparaty do pielęgnacji skóry, Pomadki, Szminki,
Szampony, Preparaty do pielęgnacji włosów, Cienie, kredki
do oczu, Pudry, Fluidy do makijażu, Błyszczyki, Maskary, Tusze
do rzęs, Zmywacze do paznokci, Płyny i proszki do prania,
Płyny do płukania, Płyny do mycia naczyń, Płyny do mycia
szyb, Kosmetyki samochodowe, Płyny do mycia powierzchni, Saszetki zapachowe do bielizny, Środki do namaczania
bielizny, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
Preparaty do czyszczenia, Krochmal, Mydła, Mydła w płynie,
Preparaty do odtłuszczania, Środki czyszczące i polerujące do parkietu, Pasty do mebli i do podłogi, Pasty do skór,
Preparaty do polerowania, 5 Środki sanitarne stosowane
w higienie osobistej, Chusteczki nawilżane antybakteryjne,
(210)
(731)

45

Płatki kosmetyczne antybakteryjne do oczyszczania cery
problematycznej, Waciki odkażające, Materiały opatrunkowe,
Podpaski, Tampony, Wkładki higieniczne, Wody termalne,
Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Odświeżacze powietrza, Samochodowe odświeżacze powietrza, Odświeżacze powietrza w sprayu, Odświeżacze powietrza w postaci żeli, płynów, proszków, kapsułek, aplikatorów,
Preparaty sanitarne do higieny osobistej inne niż przybory
toaletowe, dezodoranty do odświeżania powietrza inne niż
do użytku osobistego środki do odświeżania powietrza, odświeżacze do powietrza, odświeżacze zapachu do mebli, dywanów i pomieszczeń, preparaty do nasycania wonią i nadawania zapachu powietrzu, preparaty neutralizujące zapachy,
35 Usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą
handlową, Usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą handlową, Organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, Pokazy
towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, Promocja sprzedaży, Publikowanie tekstów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
Wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Sprzedaż hurtowa
i detaliczna kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum,
środków czystości, chemii gospodarczej, akcesoriów i przyborów kosmetycznych, napachniaczy i odświeżaczy powietrza, preparatów do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza,
akcesoriów kosmetycznych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna
za pośrednictwem Internetu kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum, środków czystości, chemii gospodarczej,
akcesoriów i przyborów kosmetycznych, napachniaczy i odświeżaczy powietrza, preparatów do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, akcesoriów kosmetycznych, Agencje importowo - eksportowe.
528551
(220) 2021 05 07
REVERS COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn
(540) (znak słowny)
(540) INELIA
(510), (511) 3 Wyroby kosmetyczne, Wyroby perfumeryjne,
Kosmetyki, Perfumy, Olejki eteryczne, Preparaty do mycia,
Dezodoranty do użytku osobistego, Odświeżacze do ust
w aerozolu, Preparaty do golenia, Kremy do golenia, Płyny
po goleniu, Sole do kąpieli inne niż lecznicze, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Wody kolońskie, Kremy kosmetyczne,
Kremy do rąk, Mleczka i balsamy do ciała, Kosmetyki do opalania, Maseczki, Preparaty do kręcenia włosów, Lakiery do paznokci, Lotony kosmetyczne, Lakiery do włosów, Olejki perfumeryjne, Pasty, Proszki i płyny do zębów, Toniki, Żele, Odżywki, Preparaty do kąpieli, Sole wspomagające wyszczuplanie,
Maski do zabiegów kosmetycznych, Kremy do pillingu, Preparaty do makijażu, Preparaty kosmetyczne wyszczuplające,
Preparaty do pielęgnacji skóry, Pomadki, Szminki, Szampony,
Preparaty do pielęgnacji włosów, Cienie, Kredki do oczu, Pudry, Fluidy do makijażu, Błyszczyki, Maskary, Tusze do rzęs,
Zmywacze do paznokci, Płyny i proszki do prania, Płyny
do płukania, Płyny do mycia naczyń, Płyny do mycia szyb,
Kosmetyki samochodowe, Płyny do mycia powierzchni, Saszetki zapachowe do bielizny, Środki do namaczania bielizny,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty
do czyszczenia, Krochmal, Mydła, Mydła w płynie, Preparaty do odtłuszczania, Środki czyszczące i polerujące do parkietu, Pasty do mebli i do podłogi, Pasty do skór, Preparaty
do polerowania, 5 Środki sanitarne stosowane w higienie
osobistej, Chusteczki nawilżane antybakteryjne, Płatki kosmetyczne antybakteryjne do oczyszczania cery problema(210)
(731)
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tycznej, Waciki odkażające, Materiały opatrunkowe, Podpaski, Tampony, Wkładki higieniczne, Wody termalne, Preparaty
do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Odświeżacze
powietrza, Samochodowe odświeżacze powietrza, Odświeżacze powietrza w sprayu, Odświeżacze powietrza w postaci żeli, płynów, proszków, kapsułek, aplikatorów, Preparaty
sanitarne do higieny osobistej inne niż przybory toaletowe,
dezodoranty do odświeżania powietrza inne niż do użytku
osobistego środki do odświeżania powietrza, odświeżacze
do powietrza, odświeżacze zapachu do mebli, dywanów
i pomieszczeń, preparaty do nasycania wonią i nadawania zapachu powietrzu, preparaty neutralizujące zapachy,
35 Usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą
handlową, Usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą handlową, Organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, Pokazy
towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, Promocja sprzedaży, Publikowanie tekstów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
Wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Sprzedaż hurtowa
i detaliczna kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum,
środków czystości, chemii gospodarczej, akcesoriów i przyborów kosmetycznych, napachniaczy i odświeżaczy powietrza, preparatów do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza,
akcesoriów kosmetycznych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna
za pośrednictwem Internetu kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum, środków czystości, chemii gospodarczej,
akcesoriów i przyborów kosmetycznych, napachniaczy i odświeżaczy powietrza, preparatów do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, akcesoriów kosmetycznych, Agencje importowo - eksportowe.
(210)
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528552
(220) 2021 05 07
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
Verdin MAX

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 3 Kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki
do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty
do depilacji, Preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Produkty lecznicze, Preparaty
witaminowe do celów medycznych, Minerały do celów medycznych, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie,
Suplementy diety, Suplementy diety do użytku medyczne-
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go, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Odżywcze
suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, Herbaty ziołowe do celów leczniczych,
Produkty biobójcze do celów medycznych, Produkty biologiczne do celów medycznych, Produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Surowice, produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki lecznicze, Żywność dla
niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, Okłady do celów
medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki
odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, Gumy do żucia
do celów leczniczych, Napoje, zioła lecznicze, Napary lecznicze, Leki wzmacniające, 10 Wyroby medyczne, takie jak
aparaty i instrumenty medyczne, Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania ciała,
Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych, Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
528553
(220) 2021 05 07
WOLFBROTHERS WILK ROMAŃSKI MARKIEWICZ
SPÓŁKA JAWNA, Wieliczka
(540) (znak słowny)
(540) WILD SLAVIC FRAGRANCES
(510), (511) 3 Wosk krawiecki i szewski, Preparaty toaletowe,
Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty
do czyszczenia i odświeżania, Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Środki toaletowe, Perfumy, Ekstrakty kwiatowe [perfumy], Perfumy do ceramiki, Perfumy do tektury, Perfumy
do zastosowań przemysłowych, Perfumy o zapachu drewna
cedrowego, Perfumy w płynie, Perfumy w postaci stałej, Preparaty do odymiania [perfumy], Pasta kosmetyczna do nakładania na twarz w celu przeciwdziałania świeceniu się skóry, Świece do masażu do celów kosmetycznych, Dyfuzory
z patyczkami zapachowymi, Preparaty do kąpieli, nielecznicze, Kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], Kryształki
do kąpieli (Nielecznicze -), Kryształki do kąpieli, Kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami i barwnikami, Musująca piana do kąpieli, Mydło do kąpieli, Mydła w płynie do kąpieli, Aromatyczne olejki do kąpieli, Mydło w płynie do kąpieli stóp, Nielecznicze koncentraty do kąpieli, Nielecznicze
kremy do kąpieli, Nielecznicze perełki do kąpieli, Nielecznicze pianki do kąpieli, Nielecznicze płyny do kąpieli, Nielecznicze proszki do kąpieli, Nielecznicze sole do kąpieli, Nielecznicze żele do kąpieli, Niemedyczne preparaty do kąpieli, Olejek
do kąpieli, Olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, Olejki
do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze], Olejki do kąpieli nielecznicze, Oliwki do kąpieli, Perełki zawierające kosmetyki
do kąpieli, Piana do kąpieli, Pianka do kąpieli dla niemowląt,
Pianka pod prysznic i do kąpieli, Piany do kąpieli, Pieniące się
płyny do kąpieli, Pieniące się żele do kąpieli, Płyn do kąpieli,
Płyny do kąpieli w pianie, Płyny do kąpieli w pianie dla niemowląt, Preparaty do kąpieli, Preparaty do kąpieli dla zwierząt, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty do kąpieli
(210)
(731)
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w pianie, Preparaty do kąpieli nie zawierające substancji leczniczych, Preparaty do kąpieli i pod prysznic, Proszki do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, Sole
do kąpieli, Sole zapachowe do kąpieli, Środki do namaczania
do kąpieli do użytku kosmetycznego, Żel do kąpieli, Żel pod
prysznic i do kąpieli, Żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, Zioła do kąpieli, Dezodoranty, Antyperspiranty w aerozolach, Antyperspiranty do użytku osobistego,
Antyperspiranty [przybory toaletowe], Dezodoranty do pielęgnacji ciała, Dezodoranty do stóp, Dezodoranty do stóp
[aerozole], Dezodoranty do użytku osobistego, w postaci
sztyftów, Dezodoranty do użytku osobistego, Dezodoranty
do użytku osobistego [wyroby perfumeryjne], Dezodoranty
przeciwpotne, Dezodoranty w kulce [przybory toaletowe],
Dezodoranty w sprayu dla kobiet, Mydło dezodoryzujące,
Nielecznicze antyperspiranty, Preparaty do ciała w sprayu,
Preparaty przeciwpotne, Pudry do stóp [nielecznicze], Aromaty do użytku domowego, Aromaty w aerozolu przeznaczone do pomieszczeń, Aromatyczne potpourri, Dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, Drewno zapachowe, Ekstrakty z kwiatów, Kadzidełka, Kadzidełka na patyczkach, Kadzidełka stożkowe [dhoop], Kadzidła w aerozolu, Kadzidła
w formie stożków, Knoty wydzielające zapachy do odświeżaczy powietrza, Mieszaniny zapachowe potpourri, Perfumowane mieszanki suszonych ziół i kwiatów (potpourri), Perfumowane saszetki, Poduszki aromaterapeutyczne zawierające
potpourri w saszetkach tkaninowych, Poduszki nasączone
substancjami zapachowymi, Poduszki nasączone substancjami perfumowanymi, Poduszki wypełnione substancjami
perfumowanymi, Poduszki wypełnione substancjami zapachowymi, Pokojowe spraye zapachowe, Potpourri (mieszanki zapachowe ziół i kwiatów), Preparaty do odświeżania dywanów, Preparaty zapachowe do pomieszczeń, Produkty
do perfumowania pomieszczeń, Rozpylacze zapachowe
do bielizny [aerozole], Rozpylacze zapachowe do pomieszczeń, Saszetki perfumowane, Saszetki z potpourri do wkładania do poduszek do aromaterapii, Saszetki zapachowe, Saszetki zapachowe do bielizny, Saszetki zapachowe do poduszeczek na oczy, Środki do usuwania brzydkiego zapachu
zwierząt domowych, Środki odświeżające powietrze [zapachowe], Środki zapachowe do pomieszczeń, Wkłady do elektrycznych dozowników zapachów do pomieszczeń, Wkłady
do nieelektrycznych dozowników zapachów do pomieszczeń, Zapachowe kamienie ceramiczne, Zapachowe szyszki
sosnowe, Olejki do perfum i zapachów, Olejki do celów perfumeryjnych, Olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], Olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], Olejki destylowane do pielęgnacji urody, Olejki eteryczne, Olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, Olejki eteryczne do użytku
osobistego, Olejki eteryczne do stosowania w wytwarzaniu
roztworu inhalacyjnego, Olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym, Olejki eteryczne do użytku w procesach produkcyjnych, Olejki eteryczne na kojenie nerwów,
Olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, Olejki eteryczne do użytku przemysłowego, Olejki zapachowe, Olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, Olejki nielecznicze, Olejki naturalne do celów
kosmetycznych, Olejki eteryczne z drzewa sandałowego,
Olejki eteryczne z drzewa cedrowego, Olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, Perfumeryjne (produkty -), esencjonalne (olejki -), Preparaty aromaterapeutyczne, Roślinne olejki eteryczne, Terpeny [olejki eteryczne],
Zmieszane olejki eteryczne, Preparaty myjące, Środki zapachowe do samochodów, Emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki
do stosowania na skórę, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki
upiększające, Kosmetyki w postaci kremów, Kremy do mycia,
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Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy i balsamy kosmetyczne, Masła do twarzy, Masła do twarzy i ciała, Nielecznicze
olejki pod prysznic, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji
ciała, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Olejki
do ciała i twarzy, Olejki do masażu ciała, Olejki do masażu
twarzy, Olejki do twarzy, Peeling w żelu, Peeling do stóp,
Pianki do oczyszczania ciała, Pianki oczyszczające do skóry,
Pianki pod prysznic, Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do włosów i ciała, Płyny pielęgnacyjne, Preparaty czyszczące
do użytku osobistego, Preparaty do higieny intymnej lub
do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty
do pielęgnacji włosów, Preparaty do pielęgnacji skóry, Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty kosmetyczne powstrzymujące odrastanie owłosienia, Preparaty myjące do użytku osobistego, Preparaty pod prysznic, Preparaty złuszczające
do twarzy do użytku kosmetycznego, Produkty do mycia
rąk, Serum pielęgnacyjne, Serum do celów kosmetycznych,
Serum przeciwdziałające starzeniu się do użytku kosmetycznego, Żele do ciała, Zestawy kosmetyków, Żele do masażu,
inne niż do celów medycznych, Żel z aloesem do celów kosmetycznych, Woski do masażu, Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych, Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Preparaty ścierne do ciała, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
ciała, Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych,
Perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], Perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], Olejki toaletowe,
Olejki mineralne [kosmetyki], Olejki i płyny do masażu, Olejki
eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, Olejki do masażu,
nielecznicze, Olejki do masażu, Olejki do celów kosmetycznych, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze mleczka do skóry, Nielecznicze balsamy, Maści do celów
kosmetycznych, Kremy do masażu, nie do celów leczniczych,
Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki naturalne,
Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki do użytku
osobistego, Kosmetyki, Ambra, Aromaty do perfum, Bazy
do perfum kwiatowych, Bursztyn [wyroby perfumeryjne],
Chusteczki perfumowane, Dezodoranty do ciała [wyroby
perfumeryjne], Ekstrakty perfum, Geraniol do perfumowania, Jednorazowe ściereczki nasączane wodą kolońską, Jonony [wyroby perfumeryjne], Kolońska (Woda -), Kremy do aromaterapii, Kremy perfumowane, Mieszanki zapachowe
na bazie heliotropiny, Mieszanki zapachowe na bazie geraniolu, Mięta do wyrobów perfumeryjnych, Naturalne środki
perfumeryjne, Olejek lawendowy do użytku kosmetycznego, Olejek różany do celów kosmetycznych, Olejki naturalne
do perfum, Olejki pimentowe, Perfumeryjne (Produkty -),
Perfumeryjny olejek miętowy, Perfumowane kosmetyki
w aerozolu do ciała, Perfumowane wody toaletowe, Piżmo
(naturalne), Piżmo syntetyczne, Piżmo [wyroby perfumeryjne], Płyny do aromaterapii, Pojemniki z substancjami zapachowymi, Preparaty perfumeryjne, Preparaty zapachowe,
Produkty perfumeryjne, Spraye do ciała, Spraye do ciała [nielecznicze], Substancje aromatyczne do zapachów, Substancje zapachowe do użytku osobistego, Syntetyczne produkty
perfumeryjne, Wanilina syntetyczna [artykuły perfumeryjne],
Toaletowa (Woda -), Waniliowe środki perfumeryjne, Woda
kolońska, Woda lawendowa, Woda perfumowana, Woda toaletowa, Woda toaletowa zawierająca olej z mieliznówki
chińskiej, Wody kolońskie, Zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, Zapachy do ciała, Zapachy, Dentystyczne płyny do płukania ust pozbawione substancji medycznych, Jadalna pasta do zębów, Kremy wybielające do zębów, Nielecznicze pasty do zębów, Nielecznicze płukanki stomatolo-
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giczne, Nielecznicze środki do mycia zębów, Odświeżacze
oddechu, Odświeżacze do ust w postaci patyczków do żucia
z ekstraktów z brzozy, Pasta do zębów, Zestawy produktów
do higieny jamy ustnej, Żele do wybielania zębów, Żele
do czyszczenia zębów, Wybielające żele dentystyczne, Żele
do twarzy i ciała [kosmetyki], Balsam do brody, Balsam
do włosów, Balsam odżywczy, Balsamy do brody, Balsamy
do włosów, Balsamy do wygładzania i prostowania włosów,
Barwniki do brody, Brylantyna, Brylantyna w sztyfcie, Farby
do brody, Farby do włosów, Japoński olejek do utrwalania
fryzury (bintsuke-abura), Kosmetyczne płyny do włosów, Kosmetyki do włosów, Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, Krem
do włosów, Kremy do pielęgnacji włosów, Kremy do utrwalania fryzury, Kremy do włosów, Kremy ochronne do włosów,
Kremy odżywcze, Kremy pielęgnacyjne do włosów, Lakier
do włosów, Lakiery do układania włosów, Lakiery do włosów,
Maseczki do stylizacji włosów, Maseczki do włosów, Maskara
do włosów, Maski do pielęgnacji włosów, Neutralizatory
do trwałej ondulacji, Nielecznicze płyny do włosów, Nielecznicze preparaty do łagodzenia oparzeń słonecznych, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze szampony do włosów, Odżywczy
wosk do włosów, Odżywki do skóry głowy w formie sprayu,
Odżywki do włosów, Odżywki do włosów w kostce, Odżywki
nawilżające do włosów, Odżywki pielęgnacyjne do włosów,
Odżywki stosowane na włosy, Olejek do układania włosów,
Olejek do włosów, Olejek ułatwiający czesanie, Olejki do brody, Olejki do odżywiania włosów, Olejki do włosów, Olejki
kąpielowe do pielęgnacji włosów, Opakowania uzupełniające do dozowników zawierające szampon, Opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające produkty do utrwalania włosów, Pasta do stylizacji włosów, Pianka do stylizacji,
Pianka do włosów, Pianki do stylizacji włosów, Pianki do włosów, Pianki ochronne do włosów, Pianki [przybory toaletowe] do stylizacji włosów, Płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], Płukanki do włosów [szampon z odżywką],
Płyny do kuracji wzmacniających włosy, Płyny do ondulacji
włosów, Płyny do pielęgnacji włosów, Płyny do stylizacji, Płyny do stylizacji włosów, Płyny do trwałej ondulacji, Płyny
do układania włosów, Płyny do włosów, Płyny koloryzujące
do włosów, Płyny ochronne do włosów, Płyny pielęgnacyjne
do włosów, Pomady do celów kosmetycznych, Pomady
do włosów, Preparaty do pielęgnacji brody, Żele w sprayu
do układania włosów, Żele do włosów, Żele do utrwalania
fryzury, Żele do stylizacji włosów, Woski do układania włosów, Wosk do włosów, Wosk do wąsów, Szampony zmiękczające, Szampony z odżywką do włosów, Szampony w kostkach, Szampony przeciwłupieżowe, Szampony przeciwłupieżowe, nie do celów leczniczych, Szampony nielecznicze,
Szampony koloryzujące, Szampony do włosów, Szampony
do włosów dla ludzi, Szampony do użytku osobistego, Szampony, Szampon do włosów, Suche szampony, Serum do włosów, Serum do układania włosów, Serum do pielęgnacji włosów, Pudry do włosów, Balsam do ciała, Balsamy do ciała,
Balsamy do opalania, Balsamy do opalania [kosmetyki], Balsamy do rąk, Balsamy do rąk nielecznicze, Balsamy do ust, Balsamy, inne niż do celów medycznych, Balsamy oczyszczające, Balsamy po opalaniu, Błoto kosmetyczne do ciała, Emulsje
do ciała, Emulsje do twarzy [do użytku kosmetycznego],
Emulsje na dzień, Emulsje wygładzające do skóry, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyczne emulsje do opalania, Kosmetyczne maski błotne, Kosmetyczne peelingi
do ciała, Kosmetyczne środki nawilżające, Kosmetyczne żele
pod oczy, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki
do pielęgnacji skóry, Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, Kosmetyki w formie mleczek, Kosmetyki w postaci płynów, Krem
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chłodzący [cold cream], inny niż do celów medycznych,
Krem do rak, Krem do twarzy, Krem pod oczy, Krem przeciwzmarszczkowy, Kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki],
Kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], Kremy do ciała,
Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do oczyszczania skóry,
Kremy do oczyszczania skóry [nielecznicze], Kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, Kremy do opalania
skóry, Kremy do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku medycznego, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy
do rąk, Kremy do skóry, Kremy do skóry [nielecznicze], Kremy
do twarzy, Kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, Kremy do twarzy i ciała, Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy,
emulsje i żele nawilżające, Kremy i balsamy do opalania, Kremy kosmetyczne do rąk, Kremy kosmetyczne do skóry suchej, Kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu,
Kremy kosmetyczne odżywcze, Kremy na dzień, Kremy
na noc, Kremy na noc [kosmetyki], Kremy nawilżające, Kremy
nawilżające do użytku kosmetycznego, Kremy nawilżające
po goleniu, Kremy nielecznicze, Kremy ochronne, Kremy
oczyszczające, Kremy odżywcze nielecznicze, Kremy po goleniu, Kremy po opalaniu [do użytku kosmetycznego], Kremy
przeciw starzeniu się skóry, Kremy przeciwzmarszczkowe,
Kremy samoopalające, Kremy tonizujące [kosmetyki], Kremy
z filtrem przeciwsłonecznym, Masło do ciała, Masło do rąk
i ciała, Mleczka do ciała, Mleczko po goleniu, Mleczko oczyszczające do twarzy, Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki],
Nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], Nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], Nielecznicze balsamy do skóry, Nielecznicze kremy do ciała, Nielecznicze kremy do skóry, Nielecznicze kremy do kuracji skóry głowy, Nielecznicze kremy
oczyszczające, Nielecznicze peelingi do twarzy, Nielecznicze
olejki do rąk, Olejki blokujące promieniowanie słoneczne
[kosmetyki], Olejki do ciała, Olejki do ciała [kosmetyki], Olejki
do opalania, Olejki do nawilżania skóry po opalaniu, Olejki
do opalania [kosmetyki], Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, Olejki eteryczne
do użytku w odświeżaczach powietrza, Olejki perfumowane
do pielęgnacji skóry, Opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające produkty do mycia ciała, Opakowania
uzupełniające do dozowników zawierające krem do twarzy,
Peelingi do twarzy [kosmetyki], Peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, Peelingi złuszczające do ciała, Peelingi
złuszczające do twarzy, Perfumowane płyny pielęgnacyjne
do ciała, Perfumowany puder [do użytku kosmetycznego],
Płyn do golenia, Płyny do golenia, Płyny do mycia twarzy [kosmetyki], Płyny do oczu, Żele do twarzy, Żele nawilżające
[kosmetyki], Zapachowe kremy do ciała, Sole kąpielowe
do celów innych niż lecznicze, Płatki kąpielowe, Nielecznicze
środki do namaczania ciała, Mleczko kąpielowe, Zestawy
do golenia, składające się z kremu do golenia i środków stosowanych po goleniu, Żele do golenia, Żel po goleniu, Woski
do epilacji, Woski do depilacji, Wosk do depilacji, Sztyfty
do golenia [preparaty], Środki stosowane po goleniu, Środki
depilujące, Produkty do golenia w płynie, Preparaty w aerozolu do golenia, Preparaty kosmetyczne po goleniu, Preparaty do stosowania przed goleniem, Preparaty do golenia, Preparaty do depilacji, Płyny po goleniu, Płyny kosmetyczne
przed goleniem, Pianki do golenia, Balsam po goleniu, Balsamy do golenia, Emulsje do depilacji, Emulsje po goleniu, Kamień ałun [środek ściągający], Kamyki po goleniu, Kremy
do depilacji, Kremy do golenia, Kremy do usuwania owłosienia, Kremy przed goleniem, Mydło do golenia, Olejki do golenia, Paski z woskiem do usuwania owłosienia, Pasty do pasków do ostrzenia brzytwy, Pianka do golenia, Kostki mydła
do mycia ciała, Kremowe mydło do ciała, Kremy pod prysznic, Mydełka, Mydła, Mydła do pielęgnacji ciała, Mydła do rąk,
Mydła do twarzy, Mydła do użytku osobistego, Mydła granu-
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lowane, Mydła karbolowe, Mydła kosmetyczne, Mydła nielecznicze, Mydła perfumowane, Mydła robione ręcznie, Mydła toaletowe, Mydła w kostce, Mydła w kremie, Mydła w kremie do mycia, Mydła w płynie, Mydła w płynie do rąk i twarzy, Mydła w postaci żelu, Mydła w żelu, Mydła z gąbką roślinną [luffą], Mydło do skóry, Mydło perfumowane, Mydło pielęgnacyjne, Mydło pod prysznic, Mydło w płatkach, Mydło
w listkach do użytku osobistego, Nielecznicze mydła toaletowe, Opakowania uzupełniające do dozowników żelu pod
prysznic, Opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające mydło do rąk, Peelingi złuszczające do stóp, Peelingi
złuszczające do rąk, Perfumowane mydła, Płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, Preparaty do mycia rąk, Produkty z mydła, Przeciwpotowe mydła, Przeciwtrądzikowe środki myjące, kosmetyczne, Roztwory mydła, Środek do mycia rąk, Środki do mycia rak, Środki
czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, Szampony
do ciała, Żele pod prysznic, Żele do użytku kosmetycznego,
Pomadki do ust, Dezodoranty dla ludzi i zwierząt, Dezodoranty dla ludzi, 4 Świece o zapachu piżma, Świece zapachowe, Zapachowe świece aromaterapeutyczne, Świece, Świece
do oświetlenia, Świece i knoty do oświetlenia, Świece i knoty
do świec w celu oświetlenia, Świece do lampek nocnych,
Świece okolicznościowe, Świece perfumowane, Świece pływające, Świece w puszkach, Świece stołowe, Świece pochłaniające dym, Wosk pszczeli do produkcji świec, Woski palne,
Woski zapachowe, Zestawy świeczek, Wosk pszczeli, Wosk
do oświetlania, Wosk pszczeli stosowany w dalszej produkcji,
Wosk [surowiec], Woski [surowce], Woski do oświetlania,
Świeczki używane jako lampki nocne, Świeczki, Świeczki
do podgrzewaczy, Świece o kształtach owoców, Ozdoby
świąteczne [oświetlenie], Oświetlenie bożonarodzeniowe
[świece], Wosk do wyrobu świec, Wosk pszczeli do użytku
w produkcji maści, Wosk pszczeli stosowany w produkcji kosmetyków, Wosk roślinny, Woski do użytku w produkcji.
(210)
(731)
(540)
(540)

528563
(220) 2021 05 07
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
Verdin MAX
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witaminowe do celów medycznych, Minerały do celów medycznych, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie,
Suplementy diety, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Odżywcze
suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty ziołowe do celów leczniczych,
Produkty biobójcze do celów medycznych, Produkty biologiczne do celów medycznych, Produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki lecznicze, Żywność dla
niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, Okłady do celów
medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki
odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, Gumy do żucia
do celów leczniczych, Napoje, zioła lecznicze, Napary lecznicze, Leki wzmacniające, 10 Wyroby medyczne, takie jak
aparaty i instrumenty medyczne, Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania ciała,
Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych, Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(210) 528568
(220) 2021 05 07
(731) Novartis AG, Bazylea, CH
(540) (znak słowny)
(540) BILARGIN
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, mianowicie leki
przeciwhistaminowe.
528579
(220) 2021 05 07
COSMETOLOGY FORMULA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PURE Plant

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 19.13.21, 25.07.25
(510), (511) 3 Kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki
do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty
do depilacji, Preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Produkty lecznicze, Preparaty

(531) 27.05.01, 29.01.02, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 3 Kosmetyki, Zestawy kosmetyczne, Zestawy kosmetyków, Kosmetyki dla zwierząt, Odżywki do włosów, Preparaty do stylizacji włosów, Preparaty do kręcenia włosów,
Neutralizatory do trwałej ondulacji, Preparaty do prostowania włosów, Lakiery do włosów, Szampony, Suche szampony,
Szampony dla zwierząt domowych, Farby do włosów, Pian-
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ki kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, Brokat do użytku
jako kosmetyk, Kosmetyki do ust, Szminki, Pomadki do ust,
Błyszczyki do ust, Kredki do ust, Pomady do celów kosmetycznych, Ołówki [kredki] kosmetyczne, Róże do policzków,
Bronzery, Preparaty kosmetyczne do rzęs, Tusze do rzęs,
Odżywki do rzęs, Eyelinery, Korektory kosmetyczne, Cienie
do powiek, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
Kremy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne do ciała, Kremy
kosmetyczne do rąk, Kremy kosmetyczne do twarzy, Kremy
wybielające do skóry, Toniki kosmetyczne, Pasty do zębów,
Środki do czyszczenia zębów, Żele do wybielania zębów,
Paski do wybielania zębów, Mydła, Mydła przeciwpotowe,
Mydła w płynie, Perfumy, Środki perfumeryjne, Piżmo [perfumeria], Perfumowane wody toaletowe, Olejki kosmetyczne, Olejki eteryczne, Olejki mineralne, Olejki do ciała, Olejki
do rąk, Olejki do twarzy, Olejki do włosów, Esencje eteryczne,
Woda kolońska, Antyperspiranty [środki przeciwpotne], Farby
do brody, Kosmetyki do brwi, Ołówki do brwi, Pasty do butów, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, Płatki
oczyszczające nasączone kosmetykami, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Preparaty do demakijażu, Preparaty
do depilacji, Wosk do depilacji, Wosk szewski, Dezodoranty, Dezodoranty dla ludzi i zwierząt, Drewno zapachowe,
Preparaty do usuwania farby, Mydło do golenia, Preparaty
do golenia, Kadzidełka, Sole wybielające, Sody wybielające,
Sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, Kule do kąpieli
nasączone kosmetykami, olejkami lub barwnikami, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty do kąpieli, nielecznicze,
Masła, kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele do ciała, Masła,
kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele do rąk, Masła, kremy,
emulsje, mleczka, balsamy i żele do twarzy, Balsamy, inne niż
do celów medycznych, Peelingi do skóry, Peelingi do ciała, Peelingi do twarzy, Peelingi do rąk, Płyny do pielęgnacji
ciała, Płyny do pielęgnacji rąk, Płyny do pielęgnacji twarzy,
Płyny do pielęgnacji włosów, Oliwka do ciała, Oliwka do rąk,
Oliwka do twarzy, Oliwki do włosów, Kleje do przymocowywania sztucznych włosów, Maski kosmetyczne, Maseczki kosmetyczne, Maski kosmetyczne do ciała, Maski kosmetyczne
do rąk, Maski kosmetyczne do twarzy, Maski kosmetyczne
do włosów, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Lakiery do paznokci, Odżywki do paznokci, Preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach,
Środki do usuwania lakierów, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Sztuczne paznokcie, Naklejane ozdoby do paznokci,
Sztuczne rzęsy, Lotiony do celów kosmetycznych, Preparaty
do makijażu, Puder do makijażu, Bibułki z pudrem do twarzy, Podkłady kosmetyczne do twarzy, Fluidy do makijażu,
Mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, Serum
do ciała, Serum do rąk, Serum do twarzy, Serum do włosów,
Odświeżacze do ust w aerozolu, Płyny do płukania ust do celów niemedycznych, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki
do celów perfumeryjnych, Ozdobne kalkomanie do celów
kosmetycznych, Płyny po goleniu, Potpourri [mieszanki
zapachowe], Preparaty kosmetyczne do wyszczuplania,
Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Kosmetyki brązująco-opalizujące, Kosmetyki do samoopalania, Preparaty
do opalania, Preparaty przyspieszające opalanie, Preparaty
przyspieszające powstawanie opalenizny, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne, Preparaty po opalaniu,
Mgiełki do ciała, Rajstopy w sprayu [kosmetyki], Preparaty
kąpielowe do celów higienicznych, Pumeks, Talk kosmetyczny, Tłuszcze do celów kosmetycznych, Waciki do celów
kosmetycznych, Wata do celów kosmetycznych, Wazelina
kosmetyczna, Woda utleniona do celów kosmetycznych,
Wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, Żele
do masażu inne niż do celów medycznych, Preparaty to-
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aletowe, Olejek migdałowy, Mydło migdałowe, Mleczko
migdałowe do celów kosmetycznych, Aloesowe preparaty
do celów kosmetycznych, Bursztyn [wyroby perfumeryjne],
Aromaty, Preparaty ściągające do celów kosmetycznych,
Środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, Barwniki do celów kosmetycznych, Korund [materiał ścierny], Barwniki kosmetyczne, Pasty do skór, Mydło dezodoryzujące, Tlenek glinu [materiał ścierny], Olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
Cytrynowe olejki eteryczne, Ekstrakty kwiatowe [perfumy],
Płukanki do oczu, nie do celów medycznych, Rzęsy sztuczne, Preparaty do odymiania [perfumy], Preparaty odżywcze
do włosów, Henna [barwnik kosmetyczny], Ekstrakty ziołowe
do celów kosmetycznych, Olejek jaśminowy, Lakiery (Środki
do usuwania -), Olejek lawendowy, Preparaty do wybielania
skóry zwierzęcej, Środki do konserwacji skóry [pasty], Etui
na szminkę, Balsamy do celów kosmetycznych, Kosmetyki
do makijażu, Puder do twarzy, Esencja mięty [olejek eteryczny], Wosk do wąsów, Zmywacze do paznokci, Olejki do perfum i zapachów, Olejki toaletowe, Preparaty do odbarwiania,
Preparaty fitokosmetyczne, Chusteczki higieniczne i kosmetyczne impregnowane środkami do oczyszczania, Wstępnie
zwilżone lub impregnowane waciki, Olejek różany, Pasta
do podłogi, Środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, Środki do prania i zmywania naczyń stołowych,
Środki do zmiękczania tkanin podczas prania, Krochmal pralniczy, Preparaty do wywabiania plam, Środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, Olejki eteryczne jako
substancje zapachowe do prania, Emulsje do twarzy i do ciała, Płyny do twarzy i do ciała, Żele do twarzy i do ciała.
528584
(220) 2021 05 08
BEAUTY IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cossmeo powered by LNE
(210)
(731)

(531) 26.03.01, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 16 Czasopisma [periodyki], Drukowane materiały szkoleniowe, Materiały szkoleniowe i instruktażowe,
Katalogi sprzedaży wysyłkowej, Czasopisma branżowe,
35 Promocja sprzedaży, Administrowanie sprzedażą, Konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży,
Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, Informacje na temat sprzedaży produktów, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży,
Usługi w zakresie analizy rynków dotyczące sprzedaży towarów, Udzielanie porad w zakresie metod i technik sprzedaży,
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Dystrybucja
materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów,
broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak i w kraju],
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi marketingowe świadczone
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za pomocą sieci cyfrowych, Doradztwo biznesowe, Usługi
importowo-eksportowe, Organizowanie targów i wystaw,
Badanie rynku, Promocyjne usługi handlowe, Pośrednictwo
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, 41 Szkolenia edukacyjne, Zapewnianie szkoleń on-line, Prowadzenie
warsztatów [szkolenia], Produkcja filmów szkoleniowych, Publikowanie podręczników szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Organizowanie programów szkoleniowych, Organizowanie seminariów szkoleniowych, Organizowanie kursów szkoleniowych, Szkolenie w zakresie higieny,
Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenie w zakresie
zdrowia i wellness, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Informacja dotycząca
edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub
z Internetu, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych.
528598
(220) 2021 05 09
HOŁUBIŃSKA ANNA, TOBOŁA RENATA FOLLOW MY
FLOW LIFESTYLE SPÓŁKA CYWILNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Follow my flow LIFE STYLE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 Komunikacja za pośrednictwem blogów
on-line.
528619
(220) 2021 05 10
OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C-Vitum
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(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.
528621
(220) 2021 05 10
OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E-Vitum
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(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.
528622
(220) 2021 05 10
OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) A+E-Vitum

(531) 27.05.01, 24.17.07
(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.
528623
(220) 2021 05 10
OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C-Vitum LONG ACTIVE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18
(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.
528624
(220) 2021 05 10
OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) C-Vitum
(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)

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

528649
(220) 2021 05 07
DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, KROTOSZYN
(znak słowno-graficzny)
WIFI

(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.05.24
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki, batony,
pomady, pralinki, ciastka czekoladowe, trufle, Czekolada, wyroby
czekoladowe, wyroby na bazie czekolady, napoje na bazie czekolady, marcepan, wyroby na bazie kakao, Owoce suszone w polewie czekoladowej, Wyroby piekarnicze, ciasta, ciastka, herbatniki,
biszkopty, krakersy, paluszki zbożowe, wafle, wafelki, pierniki, Przekąski zbożowe, przekąski ryżowe.
528656
(220) 2021 05 07
LOCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOCO REAL ESTATE

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi związane z majątkiem nieruchomym,
Agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena
nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni
biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami mieszkalnymi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami komercyjnymi, wynajem powierzchni komercyjnych,
wynajem powierzchni usługowych.
528665
(220) 2021 05 07
BROWAR DESPACITO KASZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA,
Legionowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUSHCHA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.04.07
(510), (511) 33 Wyroby alkoholowe, Napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa), Wódka, Wódka kraftowa, 35 Sprzedaż
detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż w systemie on-line,
import, eksport: wyrobów alkoholowych, napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa), wódki, wódki kraftowej, Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, Doradztwo specjalistyczne
w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw,
Doradztwo biznesowe, Konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, Konsultacje i pomoc w zakresie marketingu i promocji, Planowanie strategii marketingowych, Reklama
i marketing, Doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie
działalności marketingowej.
528710
(220) 2021 05 12
WITYŃSKI ALEKSANDER, ŻAKOWSKI JACEK FABRYKA
SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Masz Racje
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 29 Jaja ptasie i produkty z jaj,
Mięso i wyroby mięsne, Nabiał i substytuty nabiału, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe,
30 Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, Chrupki z pełnego ziarna pszenicy, Chrupki
zbożowe, Ciasta [słodkie lub słone], Ciastka owsiane, Dania
na bazie ryżu, Dania gotowe suche lub w płynie, zawierające
głównie ryż, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe
potrawy na bazie ryżu, Gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, Kanapki,
Lasagne, Makaron z serem, Makarony zawierające nadzienia,
(210)
(731)
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Mięso z warzywami w cieście [pot pie], Mięso zapiekane
w cieście, Naleśniki, Paella, Placki, Placki z kurczakiem, Placki z nadzieniem z warzyw, Potrawy z makaronu, Przekąski
na bazie kukurydzy, Przekąski na bazie pszenicy, Przekąski
na bazie ryżu, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski wytwarzane
z muesli, Quesadilla [tortilla z masy kukurydzianej z serem],
Ryba w cieście, Sałatka z makaronem, Sandwicze, Spaghetti
i klopsy, Tacos [danie meksykańskie], Wafle ryżowe, Warzywa
w cieście, Wrapy z kurczakiem, Wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, Wyroby piekarnicze składające się
z warzyw i drobiu, Wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, Zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie
z ryżu, ale zawierające również mięso, ryby lub warzywa,
Zbitki owsiane zawierające suszone owoce, 39 Pakowanie
i składowanie towarów, Transport, Usługi przewozu, Pakowanie żywności, Pakowanie produktów spożywczych, Dostawa
żywności, Dostawa żywności i napojów przygotowanych
do spożycia, Dostawa produktów spożywczych, Dostarczanie żywności przez restauracje, 40 Przetwarzanie żywności,
Przetwarzanie żywności i napojów, Przetwarzanie żywności
gotowanej, 43 Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem (catering), Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Usługi
cateringu zewnętrznego, Katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, Katering obejmujący żywność i napoje
na bankiety, Katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych,
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność
i napoje w obiektach na targi i wystawy, Świadczenie usług
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach
na zjazdy, Usługi kateringowe, Usługi kateringowe dla centrów konferencyjnych, Usługi kateringowe dla domów opieki, Usługi kateringowe dla domów spokojnej starości, Usługi
kateringowe dla firm, Usługi kateringowe dla placówek edukacyjnych, Usługi kateringowe dla szkół, Usługi kateringowe
dla szpitali, Usługi kateringowe obwoźne, Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, Usługi kateringowe
w zakresie bufetów firmowych, Usługi kateringowe w prywatnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, Usługi
kateringowe oferujące kuchnię europejską, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 44 Doradztwo dietetyczne, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, Doradztwo w zakresie
żywienia i odżywiania, Doradztwo żywieniowe, Konsultacje
z dziedziny żywienia, Planowanie i nadzorowanie diety, Planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, Planowanie
programów odchudzających, Poradnictwo dietetyczne,
Poradnictwo w zakresie odżywiania, Poradnictwo żywieniowe, Udzielanie informacji związanych z odżywianiem,
Usługi doradcze dotyczące odżywiania, Usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie odżywiania, Usługi doradcze
w zakresie dietetyki, Usługi doradcze związane z dietą,
Usługi doradztwa związane z odchudzaniem, Usługi doradztwa żywieniowego.
528716
(220) 2021 05 10
ORIA MAGIC HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) ORIA MAGIC HOUSE
(510), (511) 41 Imprezy kulturalne, artystyczne i rozrywkowe, Koncerty muzyczne, Wystawy w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, Pokazy w celach kulturalnych, szkoleniowych
lub edukacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu do po(210)
(731)
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kazywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia
szkoleń edukacyjnych, Warsztaty w celach szkoleniowych,
rekreacyjnych, edukacyjnych lub kulturalnych, Szkolenia
edukacyjne, Organizowanie konkursów, Usługi rozrywkowe,
Organizowanie i obsługa eventów, 43 Usługi restauracyjne,
Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi barowe, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi cateringu zewnętrznego, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Puby, Kafeterie [bufety],
Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy
i spotkania, Usługi doradcze dotyczące żywności.
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(531) 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, Części
odzieży, obuwia i nakryć głowy.
528784
(220) 2021 05 10
YARA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZAS NA ZMIANY

(210)
(731)

528717
(220) 2021 05 10
ORIA MAGIC HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 17.01.09
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografia jak również rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, Nawozy do użyźniania gleby,
35 Reklama, zarządzanie w działalności handlowej, 39 Transport, pakowanie i składowanie towarów, 42 Badania oraz
usługi naukowe i techniczne, 44 Usługi związane z rolnictwem i ogrodnictwem.
(531) 29.01.13, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.09, 26.02.03
(510), (511) 41 Imprezy kulturalne, artystyczne i rozrywkowe, Koncerty muzyczne, Wystawy w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, Pokazy w celach kulturalnych, szkoleniowych
lub edukacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia
szkoleń edukacyjnych, Warsztaty w celach szkoleniowych,
rekreacyjnych, edukacyjnych lub kulturalnych, Szkolenia
edukacyjne, Organizowanie konkursów, Usługi rozrywkowe,
Organizowanie i obsługa eventów, 43 Usługi restauracyjne,
Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi barowe, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Usługi zaopatrzenia w żywność I napoje, Usługi cateringu zewnętrznego, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Puby, Kafeterie [bufety],
Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy
i spotkania, Usługi doradcze dotyczące żywności.
(210)
(731)
(540)
(540)

528757
(220) 2021 05 10
ZABAWSKI JAROSŁAW, Bobrek
(znak słowno-graficzny)
cosmogyral

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

528824
(220) 2021 05 14
PIETRAK KATARZYNA INTRAHOUSE, Legionowo
(znak słowno-graficzny)
INTRAHOUSE NIERUCHOMOŚCI

(531) 29.01.14, 27.05.01, 07.01.08, 26.05.01
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, Organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, Usługi
doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Usługi doradztwa inwestycyjnego
dotyczące nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości,
Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości,
37 Budowa nieruchomości [budownictwo], Usługi doradztwa budowlanego.
528862
(220) 2021 05 14
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA
FARMACEUTYCZNO-WETERYNARYJNEGO
CENTROWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CEZARMARKET
(210)
(731)
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.01.08, 03.01.24
(510), (511) 35 Prowadzenie sklepu z karmą i akcesoriami
dla zwierzą, sprzedaż detaliczna i hurtowa, Sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa towarów obejmujących: nawozy
do roślin akwariowych, Oświetlenie akwarystyczne, Pokarmy
dla ryb, Preparaty akwarystyczne, Witaminy i odżywki dla
ryb, Filtry akwarystyczne, Urządzenia do ogrzewania wody,
Testy do wody akwariowej, Krewetki, Akcesoria dla krewetek,
Pokarmy dla krewetek, Krewetkaria, Lekarstwa dla krewetek,
Preparaty do krewetkariów, Witaminy i minerały dla krewetek, Zestawy do napowietrzania, Zestawy akwariowe, Akcesoria techniczne, Akcesoria dekoracyjne, Podłoża dla gadów
i płazów, Pokarm dla gadów i płazów, Preparaty dla gadów
i płazów, Witaminy i odżywki dla gadów i płazów, Akcesoria
terrarystyczne, Terraria, Domki dla gryzoni, Eliminatory plam
i zapachów dla gryzoni, Karmy dla gryzoni, Klatki i akcesoria
dla gryzoni, Kuwety, toalety i akcesoria dla gryzoni, Środki do pielęgnacji i higieny dla gryzoni, Podłoża dla gryzoni,
Przysmaki dla gryzoni, Szampony dla gryzoni, Transportery
dla gryzoni, Witaminy i odżywki dla gryzoni, Zabawki i akcesoria dla gryzoni, Szelki dla gryzoni, Kuwety, toalety i akcesoria dla jeża, Podłoża i żwirki dla jeża, Pokarmy dla jeża, Szampony dla jeża, Zabawki dla jeża, Miski dla jeża, Transportery
dla jeża, Klatki i kojce dla jeża, Podłoża dla koni, Pokarmy i pasze dla koni, Preparaty uzupełniające i witaminowe dla koni,
Przysmaki dla koni, Szczotki i zgrzebła dla koni, Szampony
i środki pielęgnacyjne dla koni, Drapaki dla kotów, Drzwi i zabezpieczenia dla kotów, Eliminatory plam i zapachów dla kotów, Środki do pielęgnacji i higieny dla kotów, Karmy mokre
dla kotów, Karmy suche dla kotów, Kuwety, toalety i akcesoria
dla kotów, Legowiska i budki dla kotów, Miski, poidła i karmidła dla kotów, Mleko dla kotów i kociąt, Obroże dla kotów,
Środki do ochrony ran kotów, Preparaty na pasożyty i kleszcze dla kotów, Preparaty uzupełniające dla kotów, Przysmaki
dla kotów, Szampony dla kotów, Szczotki, zgrzebła i grzebienie dla kotów, Szelki dla kotów, Torby, kosze i plecaki transportowe dla kotów, Transportery i klatki dla kotów, Zabawki
dla kotów, Żwirki dla kotów, Pojemniki na karmę dla kotów,
Domki dla królików, Karmy dla królików, Klatki i akcesoria dla
królików, Preparaty uzupełniające dla królików, Przysmaki dla
królików, Szelki dla królików, Transportery dla królików, Pielęgnacja i higiena królików, Podłoża dla królików, Akcesoria
do zbierania psich odchodów, Drzwi i zabezpieczenia dla
psów, Eliminatory plam i zapachów dla psów, Środki do pielęgnacji i higieny dla psów, Kagańce dla psów, Karmy mokre dla psów, Karmy suche dla psów, Kojce dla psów, Książki
o psach, Legowiska dla psów, Maty samochodowe dla psów,
Miski, poidła i karmidła dla psów, Mleko i kaszki dla szczeniąt,
Obroże i kolczatki dla psów, Ochrona ran psów, Podkłady,
pieluchy i kuwety dla psów, Preparaty na pasożyty i kleszcze dla psów, Preparaty uzupełniające dla psów, Przysmaki
dla psów, Smycze i linki dla psów, Szampony i akcesoria kąpielowe dla psów, Szczotki, zgrzebła i grzebienie dla psów,
Szelki dla psów, Szkolenie i tresura psów, Torby, kosze i plecaki transportowe dla psów, Transportery i klatki dla psów,
Zabawki dla psów, Pojemniki na karmę dla psów, Eliminatory
plam i zapachów dla ptaków, Klatki i akcesoria dla ptaków,
Pokarmy dla ptaków, Transportery dla ptaków, Piasek i podłoża dla ptaków, Witaminy i odżywki dla ptaków, Karmidła dla
ryb stawowych, Pokarm dla ryb stawowych, Eliminatory glonów do stawów i oczek wodnych, Filtry do stawów i oczek
wodnych, Pompy fontannowe do oczek wodnych, Ozdoby
do stawów i oczek wodnych, Preparaty do wody stawowej,
Eliminatory plam i zapachów dla tchórzofretek, Klatki i akcesoria dla tchórzofretek, Kuwety, toalety i akcesoria dla tchórzofretek, Pielęgnacja i higiena dla tchórzofretek, Pokarm dla
tchórzofretek, Przysmaki dla tchórzofretek, Szampony dla
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tchórzofretek, Transportery dla tchórzofretek, Żwirki i podłoża dla tchórzofretek, Witaminy i odżywki dla tchórzofretek,
Miski, poidła i karmidła dla tchórzofretek, Szelki dla tchórzofretek, Obsługa zleceń zakupów, Marketing, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama
na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży powyższych towarów
i świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej w internecie, organizowanie i współudział w targach, wystawach
i pokazach związanych z promocją powyższych towarów,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, prowadzenie punktów informacji konsumenckiej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej.
528878
(220) 2021 05 14
FUSION MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Webmity
(510), (511) 9 Serwery do hostingu www, Oprogramowanie
Enterprise Content Management [ECM], 35 Marketing internetowy, Promocja, reklama i marketing stron internetowych
on-line, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, 41 Programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet,
42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Hosting
aplikacji mobilnych, Hosting aplikacji interaktywnych,
Hosting mobilnych stron internetowych.
(210)
(731)

528901
(220) 2021 05 14
ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) ziaja naturalnie dla skóry
(510), (511) 3 Produkty kosmetyczne, środki do mycia i pielęgnacji włosów, szampony, odżywki, lotony, farby do włosów, środki do pielęgnacji i ochrony skóry, kremy, balsamy,
żele, mleczka, emulsje, peelingi, toniki, maseczki, płyny
regeneracyjne, preparaty kosmetyczne do i po opalaniu,
środki do mycia, mydła, żele, preparaty do kąpieli, preparaty
do higieny intymnej, preparaty do golenia, przed i po goleniu, wody toaletowe, wody kolońskie, olejki eteryczne, olejki
do masażu, antyperspiranty, dezodoranty osobiste, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe,
5 Produkty i półprodukty farmaceutyczne, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, lecznicze środki do mycia
i pielęgnacji włosów, preparaty antybakteryjne, produkty
higieniczne, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, środki dezynfekcyjne.
(210)
(731)

528903
(220) 2021 05 14
ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) ziaja naturalnie pielęgnujemy
(510), (511) 3 Produkty kosmetyczne, środki do mycia i pielęgnacji włosów, szampony, odżywki, lotony, farby do włosów, środki do pielęgnacji i ochrony skóry, kremy, balsamy,
żele, mleczka, emulsje, peelingi, toniki, maseczki, płyny
regeneracyjne, preparaty kosmetyczne do i po opalaniu,
środki do mycia, mydła, żele, preparaty do kąpieli, preparaty
do higieny intymnej, preparaty do golenia, przed i po gole(210)
(731)
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niu, wody toaletowe, wody kolońskie, olejki eteryczne, olejki
do masażu, antyperspiranty, dezodoranty osobiste, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe,
5 Produkty i półprodukty farmaceutyczne, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, lecznicze środki do mycia
i pielęgnacji włosów, preparaty antybakteryjne, produkty
higieniczne, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, środki dezynfekcyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

528942
(220) 2021 05 17
FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA, Chojnów
(znak słowno-graficzny)
madani

(531) 27.05.05
(510), (511) 12 Rowery, Rowery trekkingowe, Rowery górskie, Rowery szosowe, Szosowe rowery wyścigowe, Rowery
składane, Rowery elektryczne, Elektryczne rowery składane,
Rowery sportowe, Rowery MTB, Rowery miejskie, Rowery
dziecięce, Rowery dostawcze, Części konstrukcyjne rowerów,
Ramy do rowerów, Koła rowerowe, Szprychy do kół rowerowych, Siodełka rowerowe, Błotniki do rowerów, Piasty do rowerów, Przerzutki do rowerów, Pedały do rowerów, Nakładki na pedały rowerowe, Łańcuchy do rowerów, Kierownice
do rowerów, Torby rowerowe, Sakwy rowerowe, Torby na bagażnik rowerowy, Bagażniki rowerowe, Klaksony rowerowe,
Dzwonki do rowerów, Podpórki rowerowe, Nóżki do rowerów, Pompki do rowerów, Sprzęt do naprawy przebitych
opon rowerowych, Manetki obrotowe do rowerów, Materiały
do naprawy opon, Łatki do naprawy opon, Zestawy narzędzi do naprawy dętek, Uchwyty do bidonów rowerowych,
Uchwyty kierownicy do rowerów, Akcesoria do rowerów
do przewożenia napojów, Akcesoria do rowerów do przewożenia bagażu, Kosze przystosowane do rowerów, Dopasowane pokrowce na rowery, Paski na palce u nóg do pedałów
rowerowych, 35 Usługi reklamy, promocji oraz sprzedaży
detalicznej, hurtowej i on-line przez sklep internetowy w zakresie takich artykułów, jak: narzędzia ręczne do naprawy
pojazdów, Klucze [narzędzia], Zestawy kluczy nasadowych
[narzędzia obsługiwane ręcznie], Łyżki do opon, Kaski zabezpieczające, Ochronne kaski sportowe, Kaski ochronne
dla rowerzystów, Kaski ochronne dla dzieci, Kaski ochronne
do uprawiania sportu, Nakrycia głowy do ochrony przed urazami, Okulary, Okulary dla rowerzystów, Okulary polaryzacyjne, Okulary przeciwsłoneczne, Elektroniczne rejestratory
tętna [inne niż do użytku medycznego], Prędkościomierze
rowerowe, Cyfrowe urządzenia pomiarowe, Cyfrowe elektroniczne urządzenia komunikacyjne do noszenia na ciele
lub w ubraniach, Systemy nawigacji GPS do użytku z rowerami, Zamki rowerowe (elektryczne), Inteligentne bransoletki
(przyrządy pomiarowe), Przyrządy pomiarowe z cyfrowym
odczytem, Uchwyty na telefony komórkowe, Światła rowerowe, Lampki rowerowe na dynamo, Rowerowe światełka
odblaskowe, Światła odblaskowe na szprychy rowerowe,
Rowery, Rowery trekkingowe, Rowery górskie, Rowery szosowe, Szosowe rowery wyścigowe, Rowery składane, Rowery
elektryczne, Elektryczne rowery składane, Rowery sportowe,
Rowery MTB, Rowery miejskie, Rowery dziecięce, Rowery dostawcze, Części konstrukcyjne rowerów, Ramy do rowerów,
Koła rowerowe, Szprychy do kół rowerowych, Siodełka rowerowe, Błotniki do rowerów, Piasty do rowerów, Przerzutki
do rowerów, Pedały do rowerów, Nakładki na pedały rowe-
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rowe, Łańcuchy do rowerów, Kierownice do rowerów, Torby
rowerowe, Sakwy rowerowe, Torby na bagażnik rowerowy,
Bagażniki rowerowe, Klaksony rowerowe, Dzwonki do rowerów, Podpórki rowerowe, Nóżki do rowerów, Pompki do rowerów, Sprzęt do naprawy przebitych opon rowerowych,
Manetki obrotowe do rowerów, Materiały do naprawy opon,
Łatki do naprawy opon, Zestawy narzędzi do naprawy dętek,
Uchwyty do bidonów rowerowych, Uchwyty kierownicy
do rowerów, Akcesoria do rowerów do przewożenia napojów, Akcesoria do rowerów do przewożenia bagażu, Kosze
przystosowane do rowerów, Dopasowane pokrowce na rowery, Paski na palce u nóg do pedałów rowerowych, Plecaki,
Plecaki sportowe, Torby sportowe, Torebki noszone na biodrach, Torebki do przewieszania przez ramię, Bidony rowerowe, Szczotki do czyszczenia części rowerowych, Odzież,
Obuwie, Nakrycia głowy, Okrycia wierzchnie [odzież], kurtki, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki wiatroszczelne, Ocieplane
kurtki, Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, Bluzy sportowe, Bluzy dresowe, Spodnie, Spodnie
sportowe, Spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego, Spodnie kolarskie, Spodenki rowerowe na szelkach,
Spodnie nieprzemakalne, Spodnie wiatroszczelne, Funkcjonalne spodnie termoaktywne, Krótkie spodnie, Czapki
[nakrycia głowy], Kominiarki, Czapki kolarskie, Czapki sportowe, Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Rękawiczki,
Rękawiczki dla rowerzystów, Rękawiczki bez palców, Odzież
gimnastyczna i sportowa, Komplety sportowe, Komplety
odzieżowe ze spodenkami, Kombinezony jednoczęściowe, Bielizna, Bielizna funkcjonalna, Bielizna termoaktywna,
Skarpetki, Skarpetki sportowe, Obuwie męskie i damskie,
Obuwie gimnastyczne i sportowe, Obuwie rekreacyjne,
Buty do jazdy na rowerze, Getry [ochraniacze] zakładane
na buty, Pokrowce na buty, inne niż do celów medycznych,
Ochraniacze ciała do użytku sportowego, Sportowe ochraniacze na ręce do jazdy na rowerze, Sportowe ochraniacze
na nadgarstki do jazdy na rowerze, Ochraniacze na łokcie
używane podczas jazdy na rowerze [artykuły sportowe],
Ochraniacze na ramiona [artykuły sportowe], Ochraniacze
nóg do użytku sportowego, Sportowe nakolanniki do jazdy
na rowerze, Ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom
[artykuły sportowe], Artykuły gimnastyczne i sportowe,
Sprzęt sportowy, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
Publikowanie materiałów reklamowych on-line.
528982
(220) 2021 05 17
SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD.,
Singapur, SG
(540) (znak słowny)
(540) STERN
(510), (511) 8 Ręcznie obsługiwane narzędzia i przyrządy
do naprawy i konserwacji rowerów, Skrobaki [narzędzia ręczne], Klucze [narzędzia], Skuwacze do łańcuchów rowerowych
[narzędzia], Łyżki do opon rowerowych, Klucze do opon, Narzędzia do czyszczenia łańcuchów rowerowych, Przyrządy
do czyszczenia łańcuchów rowerowych, Przyrządy do smarowania łańcuchów rowerowych, Klucze do centrowania
kół rowerowych, Wielofunkcyjne narzędzia do rowerów,
9 Uchwyty na telefony komórkowe przystosowane do mocowania na kierownicy roweru, Uchwyty na telefon do roweru, 16 Naklejki odblaskowe, 21 Systemy do picia składające się
z bukłaka na płyn oraz rurki do picia, Butelki na wodę, Bidony
rowerowe, Bidony sprzedawane puste, Szczotki do czyszczenia części rowerowych, 26 Klipsy do spodni dla rowerzystów,
Rzepy w postaci taśm.
(210)
(731)
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528983
(220) 2021 05 17
SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD.,
Singapur, SG
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STERN
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 01.01.02, 01.01.10, 27.05.17
(510), (511) 8 Ręcznie obsługiwane narzędzia i przyrządy
do naprawy i konserwacji rowerów, Skrobaki [narzędzia ręczne], Klucze [narzędzia], Skuwacze do łańcuchów rowerowych
[narzędzia], Łyżki do opon rowerowych, Klucze do opon, Narzędzia do czyszczenia łańcuchów rowerowych, Przyrządy
do czyszczenia łańcuchów rowerowych, Przyrządy do smarowania łańcuchów rowerowych, Klucze do centrowania
kół rowerowych, Wielofunkcyjne narzędzia do rowerów,
9 Uchwyty na telefony komórkowe przystosowane do mocowania na kierownicy roweru, Uchwyty na telefon do roweru, 16 Naklejki odblaskowe, 21 Systemy do picia składające się
z bukłaka na płyn oraz rurki do picia, Butelki na wodę, Bidony
rowerowe, Bidony sprzedawane puste, Szczotki do czyszczenia części rowerowych, 26 Klipsy do spodni dla rowerzystów,
Rzepy w postaci taśm.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

02.09.25, 19.13.01, 19.13.07, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.14,
26.01.18, 27.05.01, 27.05.07, 29.01.14
(510), (511) 10 Protezy kończyn, Protezy ortopedyczne,
Protezy kolan, Protezy stawów, Protezy kości, Ortopedyczne wszczepialne protezy stawów, Ortopedyczne protezy
kości udowej, Protezy stawu biodrowego, Leje protezowe
do przytwierdzania protez kończyn do ciała, Implanty ortopedyczne, 42 Projektowanie i opracowywanie protez,
44 Dopasowywanie sztucznych kończyn, przyrządów
do protetyki i protez, Dopasowywanie protez, Dopasowywanie protez kończyn, Dopasowanie urządzeń i aparatów
ortopedycznych, Konsultacje medyczne, Usługi medyczne,
Osseointegracja, Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, Usługi zakresie opieki medycznej
i zdrowotnej.
529019
(220) 2021 05 18
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(554) (znak przestrzenny)
(540) WŁOCŁAWEK KETCHUP ŁAGODNY z pomidorami
z Kujaw Bez konserwantów
(210)
(731)

528990
(220) 2021 05 18
KRÓLIKOWSKI MICHAŁ BIOVERI, Dąbrówka Wielka
(znak słowno-graficzny)
BioVeri

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 29 Mięso, ryby, drób, dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa,
Galaretki, dżemy, kompoty, Jaja, mleko, produkty mleczne,
Oleje i tłuszcze jadalne, 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, 31 Surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna, Żywe
zwierzęta, Świeże owoce i warzywa, Nasiona, rośliny i kwiaty
naturalne, Karma dla zwierząt, Słód, 32 Piwo, Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe: napoje
owocowe i soki owocowe, Syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
529000
(220) 2021 05 18
RZESZOWSKIE ZAKŁADY ORTOPEDYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RZESZOWSKIE ZAKŁADY ORTOPEDYCZNE

(210)
(731)

Nr ZT28/2021

(531)

19.07.01, 05.09.17, 05.01.01, 26.04.02, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 30 Sosy, Sosy pomidorowe, Ketchupy, Sosy i ketchupy smakowe.
529021
(220) 2021 05 18
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(554) (znak przestrzenny)
(540) BEZ KONSERWANTÓW BEZGLUTENOWY BEZ
SUBSTANCJI WZMACNIAJĄCYCH SMAK Kotlin SMAK
NR1 W POLSCE KETCHUP Łagodny MILD
(210)
(731)

Nr ZT28/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531)

19.07.01, 05.09.17, 26.11.01, 26.03.07, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 30 Sosy, Sosy pomidorowe, Ketchupy, Sosy i ketchupy smakowe.
529022
(220) 2021 05 18
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(554) (znak przestrzenny)
(540) BEZ KONSERWANTÓW BEZGLUTENOWY BEZ
SUBSTANCJI WZMACNIAJĄCYCH SMAK Kotlin SMAK
NR1 W POLSCE KETCHUP Łagodny MILD
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(540) TARCZYN

(210)
(731)

(531)

19.07.01, 05.09.17, 26.03.07, 26.11.01, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 30 Sosy, Sosy pomidorowe, Ketchupy, Sosy i ketchupy smakowe.
529023
(220) 2021 05 18
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(554) (znak przestrzenny)
(540) BEZ KONSERWANTÓW BEZGLUTENOWY BEZ
SUBSTANCJI WZMACNIAJĄCYCH SMAK Kotlin SMAK
NR1 W POLSCE KETCHUP Łagodny MILD
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje bezalkoholowe, Kwas chlebowy [napoje
bezalkoholowe], Napoje półmrożone, Proszek do wytwarzania napojów gazowanych, Napoje warzywne, Gazowane
napoje, Proszki do napoi orzeźwiających, Koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], Toniki [napoje nielecznicze], Napoje odalkoholizowane, Bezalkoholowe napoje gazowane,
Napoje bezalkoholowe na bazie miodu, Bezalkoholowe napoje na bazie miodu, Napoje z sokiem ananasowym, Słodkie
napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, Napoje
bezalkoholowe z sarsaparillą, Sorbety [napoje], Napoje, Syropy do soków warzywnych [napoje], Napoje wzbogacone
dodatkowymi pierwiastkami śladowymi, Napoje z dodatkiem
witamin, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Woda mineralna [napoje], Esencje do produkcji napojów, Bezalkoholowe
napoje z soków owocowych, Napoje z owoców bezalkoholowe, Napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], Napoje
z dodatkiem witamin [nie do celów medycznych], Napoje izotoniczne, Napoje owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje
energetyzujące, Napoje energetyzujące zawierające kofeinę,
Sok pomidorowy [napoje], Napoje aromatyzowane owocami,
Napoje serwatkowe, Napoje z guaraną, Napoje z sokiem grejpfrutowym, Napoje z soków owocowych [napoje bezalkoholowe], Pastylki do sporządzania napojów gazowanych, Napoje
bezalkoholowe na bazie aloesu, Mrożone napoje owocowe,
Napoje wzbogacone minerałami [nie do celów medycznych],
Napoje na bazie owoców lub warzyw: Napoje owocowo-warzywne, Soki gazowane, Owoce (soki), Soki owocowe,
Soki warzywne, Soki owocowo-warzywne, Soki ze świeżych
owoców, Soki owocowe do użytku jako napoje, Owocowe
nektary, bezalkoholowe, Nektary owocowe, bezalkoholowe,
Syropy do produkcji lemoniady, Syropy do napojów, Syropy
do lemoniady, Warzywne napoje typu smoothie, Napoje typu
smoothie, Napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies,
Koktajle [bezalkoholowe napoje owocowej], Koktajle owocowe, bezalkoholowe, Koktajle bezalkoholowe.
529033
(220) 2021 05 17
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DX2
(210)
(731)

(531)

19.07.01, 05.09.17, 26.03.07, 26.11.01, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 30 Sosy, Sosy pomidorowe, Ketchupy, Sosy i ketchupy smakowe.
529024
(220) 2021 05 18
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(554) (znak przestrzenny)

(210)
(731)
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Nr ZT28/2021

529109
(220) 2021 03 23
BUJAK DARIUSZ PROBITUM, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
FD FLOORDO

(531) 26.05.01, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 3 Mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, produkty do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści kosmetyczne.

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

529034
(220) 2021 05 17
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REGENERUM

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 37 Nakładanie wylewki posadzkowej.

(210)
(731)

529111
(220) 2021 05 19
MULTIFARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) multifarb

(210)
(731)
(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, produkty do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści kosmetyczne.
529035
(220) 2021 05 17
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DX2
(210)
(731)

(531) 26.05.01, 27.05.01
(510), (511) 3 Mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, produkty do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści kosmetyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

529051
(220) 2021 05 17
OLSZEWSKI ANDRZEJ MUZEUM SENTYMENTÓW,
(znak słowno-graficzny)
MUZEUM SENTYMENTÓW kowary

(531) 26.11.03, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Wystawa, Prezentacja pomieszczeń, eksponatów i akcesoriów związanych z życiem codziennym w Polsce
w latach 1945 - 2000, Edukacja historyczna przedstawiająca
życie codzienne oraz pracę fabryki dywanów w Kowarach,
Prezentacja historii nieistniejącej fabryki dywanów w Kowarach, Organizowanie zlotów motoryzacyjnych, wystaw, koncertów kameralnych, spotkań.
(210) 529071
(220) 2021 05 19
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) DZIELNE
(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.

(531) 24.17.02, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi reklamowe i promocyjne, usługi sprzedaży hurtowej, usługi sprzedaży detalicznej w sieci sklepów
w zakresie: klejów, silikonów, środków do konserwacji betonu, cegły, płytek i dachówki, żywic poliestrowych, żywic
epoksydowych, bejc, farb, lakierów, emalii, farb podkładowych, farb prądoprzewodzących, farb i olejów do konserwacji i renowacji pokryć dachowych i betonu, środków do konserwacji drewna, preparatów zabezpieczających przed psuciem się drewna, past do pigmentowania farb, preparatów
zabezpieczających przed rdzą, rozcieńczalników, środków
do usuwania farb i lakierów, papierów ściernych, Płótna
ściernego, preparatów antygrzybicznych do drewna, pędzli,
wałków malarskich, taśm malarskich, folii zabezpieczających
przy malowaniu, zapraw budowlanych.
(210)
(731)
(540)
(540)

529164
(220) 2021 05 20
FOSFAN SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
75 LAT TECHNOLOGIA DLA NATURY

(531) 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w rolnictwie,
ogrodnictwie, leśnictwie, sadownictwie, Nawozy, w szczególności nawozy ogrodnicze stałe, zawiesinowe i płynne,
Podłoża dla ogrodnictwa, preparaty biologiczne dla rolnictwa i ogrodnictwa, 39 Usługi transportowe, magazynowanie, składowanie, konfekcjonowanie.
(210)
(731)
(540)
(540)

529180
(220) 2021 05 21
AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA, Bieruń
(znak słowno-graficzny)
Viking Garage

Nr ZT28/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 24.17.02, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, Usługi reklamowe, Usługi marketingowe, Usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
blogów i wideoblogów, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Wynajmowanie
nośników reklamowych, Produkcja filmów reklamowych,
Marketing internetowy, 41 Pisanie tekstów innych niż reklamowych, Produkcja filmów innych niż reklamowych, Usługi
pisania blogów, Usługi prowadzenia wideoblogów, Usługi
produkcji filmów, Produkcja filmów w celach rozrywkowych,
Produkcja nagrań audio i wideo oraz produkcja multimedialna, Publikowanie materiałów multimedialnych on-line.
529182
(220) 2021 05 21
ARC CAPITAL MARKETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ARC Capital Markets
(510), (511) 36 Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu
nieruchomościami, Agencje nieruchomości, Doradztwo
w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie
nieruchomości.
(210)
(731)

529184
(220) 2021 05 21
MAZOVIA PATISSERIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Mazovia Patisserie
(510), (511) 30 Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto na wypieki,
Czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające praliny, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Mleczne wyroby cukiernicze, Musy (wyroby cukiernicze), Czekolada, Desery czekoladowe, Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Ciasta, Ciastka,
Tarty, Tarty (z owocami), Tarty z polewą, Wyroby piekarnicze, Ciasteczka, Ciasteczka maślane, Ciasteczka migdałowe,
Polewy cukiernicze, Gotowe desery [na bazie czekolady],
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Zarządzanie biznesowe restauracjami, Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych,
43 Usługi restauracyjne, Usługi kateringowe.
(210)
(731)

529187
(220) 2021 05 21
PUNTO PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Michałowice
(540) (znak słowny)
(540) muvi
(510), (511) 6 Materiały metalowe dla budownictwa, Metalowe materiały budowlane, Metalowe żaluzje architektoniczne, Żaluzje metalowe do użytku zewnętrznego, Metalowe
żaluzje zwijane, Metalowe okienne żaluzje zwijane, Metalowe żaluzje przeciwsłoneczne do budynków, Metalowe
żaluzje pionowe [zewnętrzne], Metalowe żaluzje weneckie
[zewnętrzne], Żaluzje listwowe poziome [zewnętrzne] z metalu, Żaluzje zwijane metalowe, 19 Materiały niemetalowe
dla budownictwa, Niemetalowe materiały budowlane, Niemetalowe żaluzje zewnętrzne.
(210)
(731)

59

529221
(220) 2021 05 24
STOCZKO ADAM, Białystok;
STOCZKO KAMIL, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOPEL od 1998
(210)
(731)

(531) 08.07.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Lód.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)
(540)
(540)

529225
(220) 2021 05 24
PURGAT ADAM, Ciechocinek
(znak słowno-graficzny)
TITAN SPACE

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 Biurka, Biurka do celów biurowych, Biurka
i stoły, Biurka modułowe [meble], Biurka z regulacją wysokości, Niskie biurka w stylu japońskim (wazukue), Przenośne
biurka, Pulpity [biurka] do pracy w pozycji stojącej, Ruchome
biurka, Stojaki na biurka [meble].
529228
(220) 2021 05 24
EURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ignatki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EcoBe

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.13
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji skóry,
Balsamy do celów kosmetycznych, Emulsje do ciała, Kosmetyczne peelingi do ciała, Kremy kosmetyczne, Kremy wybielające do skóry, Maski kosmetyczne, Kosmetyki do makijażu,
Błyszczyki do ust, Pomadki do ust, Kosmetyki do brwi, Ołówki
do brwi, Tusze do rzęs, Lakiery do paznokci, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Preparaty do demakijażu, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, Mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, Kosmetyki do włosów, Farby do włosów,
Lakier do włosów, Odżywki do włosów, Środki do pielęgnacji
włosów, Preparaty do włosów, Szampony, Maski do pielęgnacji włosów, Płyny do pielęgnacji włosów, Pomady do celów kosmetycznych, Suche szampony, Mydła i żele, Patyczki
z watą do celów kosmetycznych, Płyny po goleniu, Preparaty
do depilacji, Preparaty do golenia, Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe],
Bawełniane płatki kosmetyczne, Dezodoranty i antyperspiranty, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Sole do kąpieli, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Woda kolońska, Woda perfumowana, Olejki eteryczne, Zestawy kosmetyków.
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(210)
(731)
(540)
(540)
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529236
(220) 2021 05 24
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
Naturell WITAMINA D dla dzieci

do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych, Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

02.05.01, 02.05.02, 02.05.23, 05.07.08, 04.05.05, 26.15.09,
24.17.20, 19.13.21, 01.03.02, 05.05.20, 27.05.01, 25.01.01,
29.01.15
(510), (511) 3 Kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki
do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty
do depilacji, Preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Produkty lecznicze, Preparaty
witaminowe do celów medycznych, Minerały do celów medycznych, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie,
Suplementy diety, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Odżywcze
suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty ziołowe do celów leczniczych,
Produkty biobójcze do celów medycznych, Produkty biologiczne do celów medycznych, Produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki lecznicze, Żywność dla
niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, Okłady do celów
medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki
odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, Gumy do żucia
do celów leczniczych, Napoje, zioła lecznicze, Napary lecznicze, Leki wzmacniające, 10 Wyroby medyczne, takie jak
aparaty i instrumenty medyczne, Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania ciała,
Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy

Nr ZT28/2021

529241
(220) 2021 05 24
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
Bloxin

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Przeciwwirusowe produkty farmaceutyczne
do nosa oraz do gardła.
(210)
(731)
(540)
(540)

529244
(220) 2021 05 24
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
Bloxin

(531)

26.11.03, 26.11.12, 24.17.02, 19.03.01, 25.05.02, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 5 Przeciwwirusowe produkty farmaceutyczne
do nosa oraz do gardła.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

529246
(220) 2021 05 24
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
Bloxin

19.03.01, 26.11.03, 26.11.12, 24.17.02, 25.05.02, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 5 Przeciwwirusowe produkty farmaceutyczne
do nosa oraz do gardła.

Nr ZT28/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

529284
(220) 2021 05 21
ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) DUDA Nasze polskie. Tak! Kultowe!
(510), (511) 29 Wędliny, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna
wędlin, Doradztwo w sprawie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, 39 Magazynowanie, składowanie
i dystrybucja wędlin.

(210)
(731)

529297
(220) 2021 05 21
TEKNISKA POLSKA PRZEMYSŁOWE SYSTEMY
TRANSMISJI DANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CYBERTEK
(210)
(731)

(531) 14.05.02, 14.05.12, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie].
529304
(220) 2021 05 25
WRZOSEK MICHAŁ, WITKOWSKI PAWEŁ MICHAŁ
WRZOSEK SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Michał Wrzosek
(510), (511) 5 Suplementy diety, 41 Szkolenia, 43 Catering
dietetyczny, 44 Usługi dietetyczne, usługi medyczne.

(210)
(731)

529305
(220) 2021 05 25
WRZOSEK MICHAŁ, WITKOWSKI PAWEŁ MICHAŁ
WRZOSEK SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WRZOSEK
(510), (511) 5 Suplementy diety, 41 Szkolenia, 43 Catering
dietetyczny, 44 Usługi dietetyczne, usługi medyczne.
(210)
(731)

529311
(220) 2021 05 24
HHW HOMMEL HERCULES PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWERTOOLS

(210)
(731)

(531)

26.04.01, 26.04.05, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.06,
29.01.08, 29.01.12
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, 35 Handel narzędziami dla przemysłu, 40 Obróbka skrawaniem.
529321
(220) 2021 05 24
ONTRADE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) UFF
(510), (511) 1 Nawozy azotowe.
(210)
(731)

(210)
(731)

529322
(220) 2021 05 24
ONTRADE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
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(540) (znak słowny)
(540) ONTRADE.PL
(510), (511) 1 Nawozy azotowe.
529332
(220) 2021 05 25
SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Elizówka
(540) (znak słowny)
(540) IMUBION
(510), (511) 5 Suplement diety wspomagający prawidłowe
funkcjonowanie układu odpornościowego.

(210)
(731)

(210) 529339
(220) 2021 05 25
(731) CS GROUP POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WeNet
(510), (511) 9 Dyskietki, Karty SIM, graficzne, dźwiękowe,
telefoniczne, USB, kredytowe, Kasety video, Płyty CD-ROM,
Płyty DVD i inne nośniki elektroniczne jako takie oraz z nagranym dźwiękiem, obrazem, grafiką, tekstami, Komputery
i sprzęt przetwarzający dane, Programy do maszyn cyfrowych, Publikacje elektroniczne, Oprogramowanie dla komputerów, 16 Papier, arkusze papieru, taśmy papierowe, bloki
papierowe, pudła, pojemniki i obrusy papierowe, teczki, worki, szyldy papierowe, maty papierowe, kokardy papierowe,
plakaty z papieru, klamry do papieru, rolki papieru toaletowego, papier na czasopisma, papier do etykietowania, papier do zawijania, papier filtracyjny, papierowe materiały biurowe, artykuły piśmienne, papierowe wyroby artystyczne,
papier do drukarek, Druki, w szczególności dzienniki, Poradniki, Publikacje, Broszury, Czasopisma, Informatory, Kalendarze, Katalogi, Skrypty, Książki, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Materiały promocyjne, Materiały do korespondencji,
35 Reklama, Usługi reklamowe, Usługi public relations, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Marketing, Usługi agencji marketingowych, Doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Administrowanie i zarządzania działalnością gospodarczą, Administrowanie i organizacja usług
sprzedaży wysyłkowej, Usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, Promocja
sprzedaży dla osób trzecich, Wynajem przestrzeni reklamowej, Udostępnianie powierzchni reklamowej, Publikowanie
tekstów sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, Usługi w zakresie badania rynku, badania opinii publicznej, Organizowanie giełd i targów, Organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych
o charakterze reklamowym, z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, Informacja o wyżej wymienionych usługach,
Promocja sprzedaży, Usługi informacyjne dla konsumentów,
usługi informacyjne dotyczące reklamy, zarządzanie bazami
danych, tworzenie i kompilacja komputerowych baz danych,
udostępnienie i zarządzanie bazami danych, Publikowanie
tekstów reklamowych, 38 Agencje informacyjne, Usługi
agencji informacyjnych i agencji prasowych, Rozpowszechnianie programów i audycji radiowych, Udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową,
Przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, nagrań fonograficznych i nagrań video, przy pomocy sieci komputerowej, Poczta elektroniczna, Przesyłanie informacji zapisanej
na płytach DVD, CD, VCD oraz kasetach video, Przesyłanie
informacji SMS-em, Przesyłanie informacji, z zastosowaniem
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urządzeń mobilnych do nadawania i/lub odbioru informacji,
Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Udostępnianie komputerowych baz danych, Telekomunikacja
za pomocą platform i portali w Internecie, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, 41 Organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji,
kongresów i sympozjów, wystaw i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, Wydawanie publikacji multimedialnych
i internetowych, Usługi wydawnicze, Publikacja czasopism,
magazynów, Organizowanie konkursów, Prowadzenie blogów, dzienników internetowych, Udostępnianie publikacji
on-line, periodyków, tekstów, tekstów innych niż reklamowe, Publikacja zdjęć, w tym zdjęć reklamowych, Działalność
sportowa i kulturalna, Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia imprez, kursów i zajęć sportowych, rekreacyjnych,
rozrywkowych, tanecznych, kulturalnych, Organizowanie
zawodów sportowych, Informacja o powyższych usługach,
42 Badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, Analizy przemysłowe i usługi badawcze, Przemysłowa analiza i badanie towarów oraz usług, Odtwarzanie baz
danych dla osób trzecich, Projektowanie komputerowych
baz danych, Elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych, Tworzenie
programów komputerowych, Usługi komputerowe w zakresie zarządzania sieciami komputerowymi, Odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, Usługi
w zakresie tworzenia i utrzymywania stron i witryn internetowych dla osób trzecich, Tworzenie i utrzymywanie serwisów
internetowych i multimedialnych, Administrowanie serwisami internetowymi, Usługi w zakresie tworzenia prezentami
internetowych i multimedialnych, Informacja o powyższych
usługach.
(210) 529340
(220) 2021 05 25
(731) CS GROUP POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WeNet Your Digital Advisors
(510), (511) 9 Dyskietki, Karty SIM, graficzne, dźwiękowe,
telefoniczne, USB, kredytowe, Kasety video, Płyty CD-ROM,
Płyty DVD i inne nośniki elektroniczne jako takie oraz z nagranym dźwiękiem, obrazem, grafiką, tekstami, Komputery
i sprzęt przetwarzający dane, Programy do maszyn cyfrowych, Publikacje elektroniczne, Oprogramowanie dla komputerów, 16 Papier, arkusze papieru, taśmy papierowe, bloki
papierowe, pudła, pojemniki i obrusy papierowe, teczki, worki, szyldy papierowe, maty papierowe, kokardy papierowe,
plakaty z papieru, klamry do papieru, rolki papieru toaletowego, papier na czasopisma, papier do etykietowania, papier do zawijania, papier filtracyjny, papierowe materiały biurowe, artykuły piśmienne, papierowe wyroby artystyczne,
papier do drukarek, Druki, w szczególności dzienniki, Poradniki, Publikacje, Broszury, Czasopisma, Informatory, Kalendarze, Katalogi, Skrypty, Książki, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Materiały promocyjne, Materiały do korespondencji,
35 Reklama, Usługi reklamowe, Usługi public relations, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Marketing, Usługi agencji marketingowych, Doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Administrowanie i zarządzania działalnością gospodarczą, Administrowanie i organizacja usług
sprzedaży wysyłkowej, Usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, Promocja
sprzedaży dla osób trzecich, Wynajem przestrzeni reklamowej, Udostępnianie powierzchni reklamowej, Publikowanie
tekstów sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, Usługi w zakresie badania rynku, bada-
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nia opinii publicznej, Organizowanie giełd i targów, Organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych
o charakterze reklamowym, z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, Informacja o wyżej wymienionych usługach,
Promocja sprzedaży, Usługi informacyjne dla konsumentów,
usługi informacyjne dotyczące reklamy, zarządzanie bazami
danych, tworzenie i kompilacja komputerowych baz danych,
udostępnienie i zarządzanie bazami danych, Publikowanie
tekstów reklamowych, 38 Agencje informacyjne, Usługi
agencji informacyjnych i agencji prasowych, Rozpowszechnianie programów i audycji radiowych, Udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową,
Przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, nagrań fonograficznych i nagrań video, przy pomocy sieci komputerowej, Poczta elektroniczna, Przesyłanie informacji zapisanej
na płytach DVD, CD, VCD oraz kasetach video, Przesyłanie
informacji SMS-em, Przesyłanie informacji, z zastosowaniem
urządzeń mobilnych do nadawania i/lub odbioru informacji,
Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Udostępnianie komputerowych baz danych, Telekomunikacja
za pomocą platform i portali w Internecie, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, 41 Organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji,
kongresów i sympozjów, wystaw i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, Wydawanie publikacji multimedialnych
i internetowych, Usługi wydawnicze, Publikacja czasopism,
magazynów, Organizowanie konkursów, Prowadzenie blogów, dzienników internetowych, Udostępnianie publikacji
on-line, periodyków, tekstów, tekstów innych niż reklamowe, Publikacja zdjęć, w tym zdjęć reklamowych, Działalność
sportowa i kulturalna, Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia imprez, kursów i zajęć sportowych, rekreacyjnych,
rozrywkowych, tanecznych, kulturalnych, Organizowanie
zawodów sportowych, Informacja o powyższych usługach,
42 Badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, Analizy przemysłowe i usługi badawcze, Przemysłowa analiza i badanie towarów oraz usług, Odtwarzanie baz
danych dla osób trzecich, Projektowanie komputerowych
baz danych, Elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych, Tworzenie
programów komputerowych, Usługi komputerowe w zakresie zarządzania sieciami komputerowymi, Odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, Usługi
w zakresie tworzenia i utrzymywania stron i witryn internetowych dla osób trzecich, Tworzenie i utrzymywanie serwisów
internetowych i multimedialnych, Administrowanie serwisami internetowymi, Usługi w zakresie tworzenia prezentami
internetowych i multimedialnych, Informacja o powyższych
usługach.
(210) 529341
(220) 2021 05 25
(731) CS GROUP POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WeNet Twoi Doradcy Internetowi
(510), (511) 9 Dyskietki, Karty SIM, graficzne, dźwiękowe,
telefoniczne, USB, kredytowe, Kasety video, Płyty CD-ROM,
Płyty DVD i inne nośniki elektroniczne jako takie oraz
z nagranym dźwiękiem, obrazem, grafiką, tekstami, Komputery i sprzęt przetwarzający dane, Programy do maszyn
cyfrowych, Publikacje elektroniczne, Oprogramowanie
dla komputerów, 16 Papier, arkusze papieru, taśmy papierowe, bloki papierowe, pudła, pojemniki i obrusy papierowe, teczki, worki, szyldy papierowe, maty papierowe,
kokardy papierowe, plakaty z papieru, klamry do papieru,
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rolki papieru toaletowego, papier na czasopisma, papier
do etykietowania, papier do zawijania, papier filtracyjny,
papierowe materiały biurowe, artykuły piśmienne, papierowe wyroby artystyczne, papier do drukarek, Druki,
w szczególności dzienniki, Poradniki, Publikacje, Broszury,
Czasopisma, Informatory, Kalendarze, Katalogi, Skrypty,
Książki, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Materiały promocyjne, Materiały do korespondencji, 35 Reklama, Usługi reklamowe, Usługi public relations, Reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, Marketing, Usługi agencji marketingowych, Doradztwo w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, Administrowanie i zarządzania
działalnością gospodarczą, Administrowanie i organizacja
usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Wynajem
przestrzeni reklamowej, Udostępnianie powierzchni reklamowej, Publikowanie tekstów sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, Usługi
w zakresie badania rynku, badania opinii publicznej,
Organizowanie giełd i targów, Organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o charakterze
reklamowym, z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem
elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników
informacji, Informacja o wyżej wymienionych usługach,
Promocja sprzedaży, Usługi informacyjne dla konsumentów, usługi informacyjne dotyczące reklamy, zarządzanie
bazami danych, tworzenie i kompilacja komputerowych
baz danych, udostępnienie i zarządzanie bazami danych,
Publikowanie tekstów reklamowych, 38 Agencje informacyjne, Usługi agencji informacyjnych i agencji prasowych,
Rozpowszechnianie programów i audycji radiowych,
Udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej, nagrań fonograficznych i nagrań video, przy
pomocy sieci komputerowej, Poczta elektroniczna, Przesyłanie informacji zapisanej na płytach DVD, CD, VCD oraz
kasetach video, Przesyłanie informacji SMS-em, Przesyłanie informacji, z zastosowaniem urządzeń mobilnych
do nadawania i/lub odbioru informacji, Udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego, Udostępnianie komputerowych baz danych, Telekomunikacja za pomocą
platform i portali w Internecie, Zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, 41 Organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów, wystaw i targów w celach
kulturalnych i edukacyjnych, Wydawanie publikacji multimedialnych i internetowych, Usługi wydawnicze, Publikacja czasopism, magazynów, Organizowanie konkursów,
Prowadzenie blogów, dzienników internetowych, Udostępnianie publikacji on-line, periodyków, tekstów, tekstów innych niż reklamowe, Publikacja zdjęć, w tym zdjęć
reklamowych, Działalność sportowa i kulturalna, Usługi
w zakresie organizacji i prowadzenia imprez, kursów i zajęć sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, tanecznych, kulturalnych, Organizowanie zawodów sportowych,
Informacja o powyższych usługach, 42 Badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, Analizy
przemysłowe i usługi badawcze, Przemysłowa analiza
i badanie towarów oraz usług, Odtwarzanie baz danych
dla osób trzecich, Projektowanie komputerowych baz danych, Elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych, Tworzenie
programów komputerowych, Usługi komputerowe w zakresie zarządzania sieciami komputerowymi, Odpłatne
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udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych,
Usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron i witryn
internetowych dla osób trzecich, Tworzenie i utrzymywanie serwisów internetowych i multimedialnych, Administrowanie serwisami internetowymi, Usługi w zakresie
tworzenia prezentami internetowych i multimedialnych,
Informacja o powyższych usługach.
529343
(220) 2021 05 25
ASSIDUUS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DBAMY O DOBRĄ ENERGIĘ

(210)
(731)

(531) 01.03.02, 27.05.01
(510), (511) 4 Energia elektryczna wytwarzana z energii
słonecznej, Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych,
Energia elektryczna, 9 Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej,
Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Urządzenia fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia
do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej,
Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii
elektrycznej, Aparatura i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej, Elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania energią, 11 Instalacje grzewcze zasilane energią
słoneczną, Urządzenia wentylacyjne zasilane energią słoneczną, Rożna [elektryczne] do użytku z energią elektryczną,
35 Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, 36 Usługi
finansowe, monetarne i bankowe, Informacja finansowa,
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, Usługi finansowania, Usługi płatności finansowych, Organizowanie finansów dla firm, Doradztwo finansowe dotyczące
inwestycji, Obrót towarami [usługi finansowe], Transakcje
finansowe i monetarne, Zarządzanie finansowe funduszami
powierniczymi, Usługi bankowe i finansowe, Obrót finansowymi instrumentami pochodnymi, Pośrednictwo w usługach finansowych, Usługi w zakresie obrotu finansowego,
37 Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych,
Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Instalacja
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, Instalacja systemów paneli
słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach
niemieszkalnych, Instalowanie systemów zasilanych energią
słoneczną, Konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, Usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, 42 Sporządzanie projektów
i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, Programowanie oprogramowania do zarządzania energią, Opracowywanie systemów do zarządzania energią i prądem.
529344
(220) 2021 05 26
THE RIOTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) THE RIOTS KIDS CULTURE
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języka, Usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod
nauczania języków, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi
edukacji dla dorosłych, Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie lingwistyki, Kursy językowe,
Kursy szkoleniowe, Organizacja i przeprowadzanie kursów
edukacyjnych, Organizacja kursów językowych, Nauczanie
języków, Nauczanie języków obcych.
(210)
(731)
(540)
(540)

529382
(220) 2021 05 26
MAZURKIEWICZ ŁUKASZ, Opole
(znak słowno-graficzny)
FF Budowlany.pl

(531) 02.01.01, 04.05.21, 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież.
529352
(220) 2021 05 26
SÓWKA EDUKACJA DLA BIZNESU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDU LIBERE
(210)
(731)

(531) 03.07.17, 20.07.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 Tłumaczenia językowe, Nauczanie indywidualne, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie języków obcych,
Nauczanie języków, Usługi edukacyjne w postaci spersonalizowanego nauczania, Usługi edukacyjne w zakresie języków,
Usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, Usługi
edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania języków, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi edukacyjne
i szkoleniowe w zakresie lingwistyki, Usługi edukacji dla dorosłych, Usługi edukacyjne, Kursy językowe, Kursy szkoleniowe, Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych,
Organizacja kursów językowych.
529353
(220) 2021 05 26
SÓWKA EDUKACJA DLA BIZNESU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SÓWKA EDUKACJA DLA BIZNESU
(210)
(731)

(531) 03.07.05, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 41 Tłumaczenia językowe, Nauczanie indywidualne, Nauczanie i szkolenia, Usługi edukacyjne w postaci
spersonalizowanego nauczania, Usługi edukacyjne w zakresie języków, Usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.14, 29.01.13, 24.17.02
(510), (511) 35 Marketing internetowy, Organizowanie aukcji
internetowych.
529391
(220) 2021 05 26
G.M.B.T. MAGNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skórnice
(540) (znak słowny)
(540) GOLDEN BUCH
(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń do palenia, Tytoń do żucia,
Tytoń do skręcania papierosów, Pojemniki na tytoń, Artykuły
tytoniowe, Gilzy papierosowe, Bibułki i papier do papierosów, Bibułki do rolowania papierosów, Cygara, Filtry do papierosów.
(210)
(731)

529395
(220) 2021 05 26
DR.MARCUS INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) Dr.Marcus
(510), (511) 3 Aromatyczne olejki eteryczne, Olejki zapachowe, Preparaty do czyszczenia, zabezpieczania i konserwacji powierzchni samochodowych, Preparaty zapachowe
powietrza, Detergenty samochodowe, Środki czyszczące
do samochodów, Zapachy samochodowe, Płyny do czyszczenia szyb samochodowych, Wosk Carnauba do użytku samochodowego, Preparaty samochodowe i woskowe, Pasty
samochodowe, Środki zapachowe do użytku domowego,
Powietrze sprężone w puszkach do czyszczenia i odkurzania, Preparaty nabłyszczające będące środkiem polerującym,
Ścierki nasączone detergentem do czyszczenia, 5 Preparaty
dezodoryzujące powietrze, Dezodoranty samochodowe,
Dezodoranty do pomieszczeń, Preparaty neutralizujące zapachy do ogólnego stosowania na różnych powierzchniach,
Preparaty oczyszczające powietrze, Preparaty neutralizujące
zapachy do odzieży i wyrobów włókienniczych, Dezodoranty do tkanin, Samochodowe odświeżacze powietrza.
(210)
(731)

(210) 529396
(220) 2021 05 24
(731) Concrete Canvas Technology Limited, Pontyclun, GB
(540) (znak słowny)
(540) CCX
(510), (511) 17 Materiały i artykuły zabezpieczające przed
wodą i wilgocią, Szczeliwa do impregnacji wodoodpornej,
Membrany wodoodporne, Tkaniny izolacyjne, 19 Geotekstylia, Geotekstylia do kontrolowania erozji, Geotekstylia
do użytku w architekturze krajobrazu, Tkaniny do użytku

Nr ZT28/2021
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w inżynierii wodno-lądowej i budownictwie - geotekstylia,
Niemetalowe pokrycia tkane i materiały tkane do użytku jako
materiały geotekstylne, Niemetalowe tkane materiały geotekstylne do ochrony przed erozją, Niemetalowe maty tkane
do użytku jako materiały geotekstylne, Niemetalowe geotekstylne materiały stabilizujące do użytku w budownictwie,
Geosyntetyki, Cementowe pokrycia zapewniające wodoszczelność, Mieszanki do obrzutek tynkowych do użytku w budownictwie, Mieszanki do obrzutek tynkowych do użytku
w inżynierii wodno-lądowej i w celach konstrukcyjnych,
Zaprawa murarska, Materiały do pokrywania dachu, Okrycia
niemetalowe dla budownictwa, Pokrycia cementowe, Pokrycia betonowe, Niemetalowe materiały na pokrycia dachowe,
Podłogi niemetalowe, Niemetalowe materiały okładzinowe,
w tym do pokrywania rowów, Tynk, Cement, Gips jako materiał budowlany, Niemetalowe sztywne rury, Rury ściekowe
z betonu i cementu, Niemetalowe rury drenażowe, Powłoki
do pokrywania rur i okablowania jako materiały budowlane,
Niemetalowe filary, Kamienie brukowe.
529399
(220) 2021 05 26
DR.MARCUS INTERNATIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) Senso
(510), (511) 3 Aromatyczne olejki eteryczne, Olejki zapachowe, Preparaty do czyszczenia, zabezpieczania i konserwacji powierzchni samochodowych, Preparaty zapachowe
powietrza, Detergenty samochodowe, Środki czyszczące
do samochodów, Zapachy samochodowe, Płyny do czyszczenia szyb samochodowych, Wosk Carnauba do użytku samochodowego, Preparaty samochodowe i woskowe, Pasty
samochodowe, Środki zapachowe do użytku domowego,
Powietrze sprężone w puszkach do czyszczenia i odkurzania, Preparaty nabłyszczające będące środkiem polerującym,
Ścierki nasączone detergentem do czyszczenia, 5 Preparaty
dezodoryzujące powietrze, Dezodoranty samochodowe,
Dezodoranty do pomieszczeń, Preparaty neutralizujące zapachy do ogólnego stosowania na różnych powierzchniach,
Preparaty oczyszczające powietrze, Preparaty neutralizujące
zapachy do odzieży i wyrobów włókienniczych, Dezodoranty do tkanin.
(210)
(731)

529402
(220) 2021 05 27
GREEN FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zdunowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOOD GREENS
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Konserwowe, mrożone, suszone i gotowane
warzywa, Konserwowe, mrożone, suszone i gotowane owoce, Przetworzone kiełki warzyw, Przetworzone kiełki fasoli,
Sałatki i surówki warzywne, Sałatki i surówki owocowe, Sałatki i surówki owocowo-warzywne, Sałatki gotowe, Warzywa
w puszkach, Owoce w puszkach, Zupy i wywary, ekstrakty
mięsne, Składniki do sporządzenia zup, Zupy świeże i mro-
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żone, Buliony, Preparaty do produkcji bulionu, Przekąski na
bazie warzyw, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie
orzechów, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Kapusta kwaszona, Owoce kandyzowane, Przecier
pomidorowy, Sok pomidorowy do gotowania, Przecier jabłkowy, Dania gotowe warzywne, Gotowe dania składające
się głównie z mięsa, 30 Zioła suszone, Zioła przetworzone,
Zioła konserwowane, Zioła do celów spożywczych, Przyprawy, Przyprawy suche, Przyprawy korzenne, Sosy, Sosy
sałatkowe, Dresingi sałatkowe, Sosy pomidorowe, Keczup,
Majonez, Musztarda, Słodycze zawierające owoce, Słodycze
owocowe, Kiełki pszenicy, Dania gotowe suche lub w płynie,
zawierające głównie ryż, Dania gotowe suche lub w płynie,
zawierające głównie makaron, 31 Świeże warzywa, Świeże
owoce, Świeża sałata, Sałaty, Uprawy sałaty, Świeże warzywa liściaste, Świeże warzywa na sałatki, Mieszanki warzyw
liściastych, świeże, Świeże kiełki warzyw, Świeże kiełki fasoli,
Świeże zioła, Świeże zioła w postaci mieszanek liści, Świeże
zioła w postaci główek, Świeże zioła w doniczkach, Nieprzetworzone zioła, Świeże orzechy.
529403
(220) 2021 05 27
GREEN FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zdunowo
(540) (znak słowny)
(540) Burger Leaf
(510), (511) 31 Świeże warzywa, Świeże owoce, Świeże zioła,
Świeże orzechy, Świeże grzyby, Mieszanki warzywne, świeże, Mieszanki owocowe, świeże, Świeże warzywa korzenne,
Świeże warzywa strączkowe, Świeże warzywa dyniowate,
Świeże warzywa liściowe, Świeże warzywa psiankowate, Świeże warzywa rzepowate, Świeże pomidory, Świeże
ogórki, Świeża papryka, Świeża sałata, Mieszanki warzyw liściastych, świeże, Świeże kiełki warzyw, Świeże kiełki fasoli,
Rośliny świeże, Rośliny żywe, Nasiona roślin, Cebulki roślin,
Sadzonki roślin.
(210)
(731)

(210) 529404
(220) 2021 05 27
(731) ZAKOWICZ KACPER, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) Vicante
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z obuwiem.
529412
(220) 2021 05 27
EXPERT TRANS INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tuszyma
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Skowroński EXPERT TRANS INTERNATIONAL
(210)
(731)

(531) 05.07.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Transport.
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529424
(220) 2021 05 27
KOŃCZYŃSKA SWITŁANA, Skokówka;
SIKORA EWA, Szczebrzeszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wekifood SINCE 2020
(210)
(731)

(531) 19.03.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Przetwory owocowe - dżemy, Przetwory
do zup jarzynowych, Konserwowane warzywa, Pomidory
konserwowane, Kiszone warzywa - kimchi, Krojone warzywa, Liofilizowane warzywa, Przetworzone owoce, grzyby,
warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Uprzednio
pokrojone warzywa do sałatek, Warzywa gotowane, Warzywa kapustne, przetworzone, Warzywa konserwowane w oleju, Warzywa marynowane, Warzywa w słoikach.
(551) wspólne prawo ochronne
529438
(220) 2021 05 27
NEW GALAXY PETS LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEWGALAXY company group Pet Logistics
(210)
(731)

(531)

06.01.02, 06.01.04, 03.06.03, 26.01.16, 27.05.01, 26.11.02,
26.11.08
(510), (511) 39 Transport zwierząt, Transport zwierząt domowych.
529443
(220) 2021 05 27
NINE’S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NINE9S
(210)
(731)

Nr ZT28/2021

(531)

26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 27.07.17, 27.07.21,
29.01.12
(510), (511) 43 Catering, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, w tym gotowych do spożycia
dań o określonej liczbie kalorii służących redukcji wagi lub
utrzymania sylwetki oraz prowadzeniu zdrowego trybu
życia, Przygotowywanie i sprzedaż żywności „na wynos”,
Usługi z zakresu zaopatrywania w żywność na zamówienie,
Usługi w zakresie działalności gastronomicznej, Prowadzenie
restauracji, stołówek, bufetów, barów szybkiej obsługi, pizzerii, lodziarni, kawiarni, kafeterii, herbaciarni i innych zakładów
gastronomicznych oferujących przygotowaną do konsumpcji żywność i napoje, Dekorowanie ciast, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, Bary, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe,
Bary szybkiej obsługi - snack-bary, Dekorowanie żywności,
Herbaciarnie, Zapewnianie jedzenia i napojów na imprezy
firmowe, Kafeterie - bufety, Kawiarnia, Koktajlbary, Lodziarnie,
Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
Oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków
i napojów, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, Serwowanie napojów alkoholowych,
Stołówki, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, Usługi barowe, Usługi kawiarni, Usługi klubów nocnych - zaopatrzenie w żywność, Usługi koktajlbarów, Usługi
zaopatrzenia w żywność.
529466
(220) 2021 05 26
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE KARED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kowale
(540) (znak słowny)
(540) SM
(510), (511) 9 Elektryczne urządzenia i przyrządy kontrolno-sterujące, urządzenia do układów synchronizacji, Urządzenia do łączenia obiektów elektroenergetycznych do pracy równoległej,
Urządzenia automatyki przełączania zasilań z kontrolą synchronizmu, Urządzenia do sterowania i wizualizacji, pomiarowe, monitorujące, Instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, 37 Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie, naprawa, konserwacja elektrycznych i elektronicznych przyrządów do układów
sterowania synchronizacją, elektrycznych urządzeń i przyrządów
kontrolno-sterujących, pomiarowych, monitorujących, urządzeń
do łączenia obiektów elektroenergetycznych do pracy równoległej, instalacji elektrycznych, instalacji elektrycznych do zdalnego
sterowania procesami przemysłowymi.
(210)
(731)

529481
(220) 2021 05 27
BLACHOTRAPEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rabka-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polskie Stowarzyszenie Instalatorów Systemów
Fotowoltaicznych
(210)
(731)

Nr ZT28/2021
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(531)

26.05.01, 26.04.03, 26.11.01, 26.11.12, 26.07.25, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 35 Doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, Organizowanie wystaw i targów
w celach handlowych lub reklamowych, Marketing ukierunkowany, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów
handlowych i biznesowych, Badania rynkowe, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
Produkcja filmów reklamowych, Profilowanie konsumentów
do celów komercyjnych lub marketingowych, Reklama,
Usługi marketingowe, Organizowanie targów i wystaw, Organizowanie i prowadzenie targów handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów biznesowych, Organizowanie
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych,
promocyjnych i reklamowych, 41 Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Publikacja elektroniczna on-line
periodyków i książek, Organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, Publikowanie elektroniczne,
Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, Udostępnianie publikacji
on-line nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line nie do pobrania, Udostępnianie publikacji
elektronicznych niepobieralnych, Doradztwo zawodowe,
Doradztwo zawodowe w zakresie edukacji, Usługi edukacji biznesowej, Usługi kształcenia praktycznego, Edukacja
zawodowa, Zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania,
Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych,
Organizowanie zjazdów edukacyjnych, Organizacja konferencji edukacyjnych, Prowadzenie konferencji edukacyjnych,
Zapewnianie kursów edukacyjnych, Dostarczanie informacji
edukacyjnych, Warsztaty w celach kulturalnych, Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie
kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie zjazdów
w celach rozrywkowych, Organizowanie imprez w celach
rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie konferencji,
Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie spotkań i konferencji, Organizowanie
i obsługa konferencji, Organizowanie konferencji związanych
z handlem, Organizowanie konferencji związanych z biznesem, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów - szkoleń, Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie warsztatów zawodowych
i kursów szkoleniowych, Organizowanie konkursów - edukacja
lub rozrywka, 42 Doradztwo w zakresie oszczędności energii,
Doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i używania
energii, Opracowywanie systemów do zarządzania energią
i prądem, Projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji
energii, Usługi doradcze dotyczące zużycia energii, Porady
techniczne związane z działaniami mającymi na celu oszczędzanie energii, Udzielanie informacji związanych z badaniami
i opracowaniami projektów technicznych dotyczących wykorzystywania naturalnych źródeł energii, Sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych.
(210) 529482
(220) 2021 05 28
(731) JARKIEWICZ ZBIGNIEW EKOZET, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) EKOZET
(510), (511) 1 Preparaty biologiczne, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty bakteriologiczne,
inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, Prepa-
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raty mikrobiologiczne do celów innych niż medyczne lub
weterynaryjne, Preparaty do utylizacji szamb, dołów kloacznych i zbiorników nieczystości, Biopreparaty stosowane
w ochronie środowiska do biodegradacji zanieczyszczeń
w ściekach, wodach, odpadach i glebach, Aktywatory biologiczne, Dodatki biologiczne do instalacji sanitarnych i kanalizacji, Preparaty biologiczne dla rolnictwa, Substancje,
materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne,
Preparaty bakteriobójcze inne niż do użytku medycznego
i weterynaryjnego, Preparaty bakteriologiczne do użytku
w ogrodnictwie, Preparaty bakteriologiczne do użytku w rolnictwie, Preparaty bakteriologiczne do użytku w leśnictwie,
Preparaty bakteriologiczne, inne niż do celów medycznych
i weterynaryjnych, 37 Usługi doradcze w zakresie konserwacji instalacji wodociągowych, Montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, Usługi doradcze
w zakresie naprawy instalacji wodociągowych, Usługi doradcze w zakresie instalacji systemów wodociągowych, Usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Instalowanie,
konserwacja i naprawa systemów HVAC - ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja, Instalowanie, konserwacja i naprawa
sieci wodno-kanalizacyjnych, Konserwacja i naprawa budynków, 42 Doradztwo techniczne związane z projektowaniem,
Badania dotyczące projektowania, Projektowanie instalacji
i urządzeń przemysłowych, Usługi projektowania dotyczące
instalowania akcesoriów sanitarnych, Usługi projektowania
instalacji wodociągowych, wodnokanalizacyjnych i sanitarnych, Usługi projektowania, Analizy wykonalności projektu,
Doradztwo projektowe, Usługi projektowania technicznego
związane z instalacjami do ogrzewania, Usługi projektowania technicznego związane z urządzeniami i instalacjami
do chłodzenia, Usługi projektowania technicznego związane
z instalacjami do zaopatrzenia w wodę, Usługi projektowania
technicznego związane z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi, Projektowanie naukowe i technologiczne.
529532
(220) 2021 05 27
COMGRAPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nasz-album.pl
(210)
(731)

(531) 20.07.01, 20.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Komputerowe narzędzia programowe przedłużające żywotność ekranu monitora czyste i nagrane
nośniki danych do zapisu magnetycznego, numerycznego
i analogowego dźwięku lub obrazu, karty pamięci, publikacje w formie elektronicznej na CD-romach i DVD oraz dostarczane z baz danych i Internetu płyty optyczne do przechowywania zdjęć, elektroniczne bazy danych dla zdjęć
fotograficznych, 16 Papier, tektura, wyroby z papieru lub
tektury nie zawarte w innych klasach, materiały drukowane,
gazety i czasopisma, książki, katalogi, kalendarze, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania nie zawarte w innych
klasach, fotografie, druki termiczne, artykuły biurowe, albumy fotograficzne, 42 Przechowywanie zdjęć fotograficznych
w mediach elektronicznych.
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529535
(220) 2021 05 27
BLACKFISH STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALAN BLACKFISH FILM EQUIPMENT
(210)
(731)

Nr ZT28/2021

(540) (znak słowny)
(540) Jungle Boogie
(510), (511) 21 Doniczki do roślin i kwiatów, Osłonki do roślin
i kwiatów, Konewki, Spryskiwacze, 31 Rośliny, Kwiaty, 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego (w tym przez sieć Internet oraz inne sieci komunikacji) związane z następującymi
produktami: artykuły ogrodnicze, rośliny, kwiaty.
529611
(220) 2021 05 31
JUNGLE BOOGIE STUDIO ZIELENI ANNA ZIELIŃSKA,
BARBARA JASTRZĘBSKA-CZAPLA SPÓŁKA JAWNA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUNGLE BOOGIE

(210)
(731)

(531) 03.09.10, 03.09.24, 27.05.01
(510), (511) 9 Sprzęt filmowy, Sprzęt elektroniczny, 35 Produkcja filmów reklamowych.
529538
(220) 2021 05 28
KUŁAKOWSKI JACEK CREATIVE COOPER,
Stalowa Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CREATIVE COOPER
(210)
(731)

(531) 04.02.20, 04.05.12, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.12, 29.01.01
(510), (511) 21 Doniczki do roślin i kwiatów, Osłonki do roślin
i kwiatów, Konewki, Spryskiwacze, 31 Rośliny, Kwiaty, 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego (w tym przez sieć Internet oraz inne sieci komunikacji) związane z następującymi
produktami: artykuły ogrodnicze, rośliny, kwiaty.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

19.01.05, 19.01.06, 19.01.07, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18,
27.05.01, 01.01.03
(510), (511) 20 Meble, Meble drewniane, Meble wielofunkcyjne, Meble do przechowywania, Regały - meble, Regały
drewniane - meble, Stojaki na wino - meble, Beczki na wino
niemetalowe, Beczki niemetalowe inne niż do użytku domowego lub kuchennego, Drewniane beczki, Wyroby stolarskie,
Barki przenośne - meble, Drewniane półki i stojaki - meble,
Krzesła, Ławy - meble, Barki - meble, Ławy ogrodowe połączone na stałe z ławkami, Meble do wnętrz, Meble do siedzenia, Meble gięte, Meble domowe wykonane z drewna, Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble ogrodowe, Meble
ogrodowe drewniane, Stoliki kawowe, Stoliki, Szafki - meble,
Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Stoły, Meble
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Fotele, 40 Usługi
stolarskie, Produkcja mebli na zamówienie, Kowalstwo, Stolarstwo meblowe, Stolarstwo meblowe - produkcja na zamówienie, Stolarstwo - produkcja na zamówienie, Snycerstwo,
Wyrób produktów na zamówienie, 42 Projektowanie mebli,
Projektowanie umeblowania, Projektowanie wzorów, Projektowanie produktów, Projektowanie i opracowywanie nowych produktów.
(210)
(731)

529609
(220) 2021 05 31
JUNGLE BOOGIE STUDIO ZIELENI ANNA ZIELIŃSKA,
BARBARA JASTRZĘBSKA-CZAPLA SPÓŁKA JAWNA,
Wrocław

529612
(220) 2021 05 31
BURNESON DANE, Denver, US
(znak słowno-graficzny)
aksels

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Czapki [nakrycia głowy], Skarpetki, Koszulki
z krótkim rękawem, Bluzy sportowe, Szorty, Body niemowlęce, Czapki dziane.
529680
(220) 2021 06 01
OVIKLINIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OVIklinika
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(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
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[testy i analizy], Usługi analiz laboratoryjnych związanych
z leczeniem ludzi, Usługi leczenia w zakresie płodności
człowieka.
(210)
(731)
(540)
(540)

(210)
(731)
(540)
(540)
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529682
(220) 2021 06 01
PRZYBOJEWSKI MARCEL, Białystok
(znak słowno-graficzny)
PIU’DI -PIZZA-

529681
(220) 2021 05 28
MALASIEWICZ RAFAŁ EURO, Borowiecko-Kolonia
(znak słowno-graficzny)
Polski Producent Mebli EURO

(531) 01.01.01, 01.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 20 Stanowiska pracy [meble], Meble do salonu,
Półki ścienne [meble], Półki wiszące [meble], Meble do przebieralni, Meble dla dzieci, Meble dla niemowląt, Meble ogrodowe
drewniane, Meble do przechowywania, Meble biurowe metalowe, Meble zawierające łóżka, Szafki metalowe [meble], Półki
niemetalowe [meble], Meble, Narożniki [meble], Barki [meble],
Meble kuchenne, Meble drewniane, Meble łazienkowe, Meble
skórzane, Meble sklepowe, Zewnętrzne meble, Półki [meble], Altany [meble], Kontuary [meble], Lustra [meble], Komody [meble],
Meble domowe, Meble tapicerowane, Meble sypialne, Meble
łączone, Kredensy [meble], Skrzynie [meble], Stoły [meble], Pufy
[meble], Meble komputerowe, Szafy [meble], Konsole [meble],
Meble wypoczynkowe, Szafki [meble], Meble wielofunkcyjne,
Gabloty [meble], Meble szkolne, Meble biurowe, Zagłówki [meble], Regały [meble], Siedzenia [meble], Toaletki [meble], Meble
ogrodowe, Modułowe meble łazienkowe, Meble metalowe,
Meble z listewek, Ściany działowe [meble], Ruchome podstawy
[meble], Meble modułowe [kombinowane], Meble do oranżerii,
Lady robocze [meble], Blaty kuchenne [meble], Barki przenośne [meble], Sprzęt biurowy [meble], Meble do wnętrz, Meble
ogrodowe [patio], Biurka modułowe [meble], Regały drewniane
[meble], Rozkładane meble z obiciem, Półki do przechowywania
[meble], Moduły do przechowywania [meble], Elementy dzielące przestrzeń [meble], Komputerowe stanowiska pracy [meble],
Ruchome przesłony (ekrany) [meble], Niemetalowe półki ścienne
[meble], Meble z tworzyw sztucznych, Meble kuchenne do zabudowy, Meble kuchenne na wymiar, Meble do pokojów dziecinnych, Dekoracyjne panele drewniane [meble], Półki z metalu
[meble], Ścianki działowe niemetalowe [meble], Meble ogrodowe z aluminium, Segmenty do przechowywania [meble], Segmenty półek drewnianych [meble], Stoliki pod umywalkę [meble],
Stojaki na ręczniki [meble], Meble domowe wykonane z drewna,
Drewniane półki i stojaki [meble], Meble na miarę (do zabudowy), Meble wykonane z tworzyw sztucznych, Meble wykonane
z substytutów drewna, Meble sypialniane na miarę (do zabudowy), Meble przystosowane do użytku na zewnątrz, Meble z tworzyw sztucznych do łazienek, Meble przystosowane do układania
jedno na drugim, Wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań
|meble] i haczyki na ubrania, Zestawy części [sprzedawane razem], z których montuje się meble, Zestawy części [sprzedawane
jako całość] do montażu w meble, Krzesła, Poduszki na krzesła, Fotele, Stoły, Stoliki, Materace, Meble wykonane ze stali, Meble ogrodowe z tworzyw sztucznych, Łóżka, Metalowe ramy łóżek, Ramy
do łóżek, Szafy, Szafki, Drzwi do szaf, Garderoby, Biurka, Regały,
Komody, Systemy do zabudowy wewnętrznej szaf wnękowych
i garderób [części mebli], Blaty na szafki, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet
takich towarów jak meble.

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi
restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracyjne, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
Usługi barów i restauracji, Oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, Restauracje oferujące dania na wynos,
Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Pizzerie.
(210) 529693
(220) 2021 06 01
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) Lacrimal
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy
diety dla ludzi.
529701
(220) 2021 06 01
AGRO-SIEĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nasiona Kujawskie

(210)
(731)

(531) 05.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 Nasiona, Nasiona do siewu, Nasiona roślin, Nasiona surowe, Nasiona nieprzetworzone, Nasiona do upraw,
Nasiona dla rolnictwa, Nieprzetworzone nasiona do użytku
rolniczego, Ziarno siewne, Ziarna rolnicze do siewu, Ziarna
naturalne, Zboże nieprzetworzone, Zboże w ziarnach nieprzetworzone, Nasiona pszenicy, Jęczmień, Nasiona żyta,
Nasiona rzepaku, Nasiona pszenżyta, Nasiona kukurydzy,
35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towarów: nasiona, nasiona do siewu, nasiona roślin, nasiona surowe, nasiona nieprzetworzone, nasiona do upraw, nasiona
dla rolnictwa, nieprzetworzone nasiona do użytku rolniczego, ziarno siewne, ziarna rolnicze do siewu, ziarna naturalne,
zboże nieprzetworzone, zboże w ziarnach nieprzetworzone,
nasiona pszenicy, jęczmień, nasiona żyta, nasiona rzepaku,
nasiona pszenżyta, nasiona kukurydzy.
(210) 529709
(220) 2021 06 01
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) ALLERTEC
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy
diety dla ludzi.
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(210) 529711
(220) 2021 06 01
(731) STRZYŻ RAFAŁ, Wałbrzych
(540) (znak słowny)
(540) MIJANKA
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi, Usługi sprzedaży hurtowej związane
z telefonami komórkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z telefonami, Usługi sprzedaży hurtowej związane
z telefonami, 37 Naprawa telefonów, Naprawa lub konserwacja aparatów telefonicznych.
(210) 529715
(220) 2021 06 01
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) SCORBOLAMID
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy
diety dla ludzi.
(210) 529717
(220) 2021 06 01
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) DONEPINE
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy
diety dla ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

529721
(220) 2021 06 01
SZUKAJ MARCIN CHEF, Bydgoszcz
(znak słowno-graficzny)
Chef M.Szukaj

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 40 Usługi pasteryzacji żywności i napojów, Przetwarzanie żywności i napojów, 43 Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem.
(210) 529725
(220) 2021 06 01
(731) Novartis AG, Bazylea, CH
(540) (znak słowny)
(540) NULVIXAB
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(210) 529726
(220) 2021 06 01
(731) Novartis AG, Bazylea, CH
(540) (znak słowny)
(540) CRIMSOLTA
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(210)
(731)

529730
(220) 2021 06 01
LIGHTBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk

Nr ZT28/2021

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LightBox Dieta, która Ci odpowiada

(531) 19.01.03, 26.15.09, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne,
Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
Żywność dla diet medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, Dietetyczna żywność przystosowana dla niepełnosprawnych, 29 Gotowe posiłki z mięsa
[mięso jako główny składnik], Gotowe posiłki z drobiu [drób
jako główny składnik], Gotowe dania z mięsa, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub
głównie z dziczyzny, Gotowe posiłki gotowane składające się
całkowicie lub głównie z mięsa, Gotowe posiłki zawierające
[głównie] jajka, Gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, Potrawy mięsne gotowane, Posiłki gotowane
składające się głównie z ryb, Schłodzone desery mleczne,
Zupy, Zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z owoców morza, Zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z dziczyzny, Burgery sojowe, Burgery
warzywne, Burgery z tofu, Potrawy gotowe składające się
głównie z warzyw, Potrawy rybne, Potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, Gotowe dania składające się głównie z mięsa,
Gotowe dania warzywne, Gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu
(oden), 30 Dania gotowe suche lub w płynie, zawierające
głównie ryż, Dania na bazie ryżu, Gotowy lunch w pudełku
składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw,
Gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, Gotowe potrawy
zawierające [głównie] makaron, Gotowe potrawy na bazie
ryżu, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Kanapki, Potrawy z makaronu, Zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale zawierające również mięso, ryby
lub warzywa, Potrawy gotowe na bazie makaronu, Potrawy
na bazie mąki, Potrawy składające się głównie z ryżu, Suche
i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające
się z makaronów, Gotowe dania z ryżu, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Doradztwo kulinarne, Dostarczanie
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Katering
obejmujący żywność i napoje na bankiety, Katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, Kontraktowe
usługi w zakresie żywności, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności
i napojów, Przygotowywanie posiłków, Usługi doradcze
dotyczące żywności, Usługi kateringowe obwoźne, Usługi
mobilnych restauracji, Usługi osobistych kucharzy, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie bankietów, Usługi w zakresie jedzenia
na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, 44 Doradztwo dietetyczne, Doradztwo w zakresie diety
i odżywiania się, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Doradztwo
żywieniowe, Konsultacje z dziedziny żywienia, Planowanie
i nadzorowanie diety, Planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, Planowanie programów odchudzających, Poradnictwo dietetyczne, Poradnictwo w zakresie odżywiania,
Profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, Profesjonalne
doradztwo związane z dietą, Udzielanie informacji o warto-
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ści odżywczej produktów spożywczych, Udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, Udzielanie
informacji związanych z odżywianiem, Udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, Usługi
dietetyków, Usługi doradcze dotyczące odżywiania, Usługi
doradcze w zakresie żywienia, Usługi doradcze w zakresie
dietetyki, Usługi doradcze w zakresie odchudzania, Usługi
doradcze związane z dietą, Usługi doradztwa związane z odchudzaniem, Usługi doradztwa w zakresie kontrolowania
wagi, Poradnictwo żywieniowe, Świadczenie usług w zakresie programów odchudzania, Udzielanie informacji na temat
poradnictwa dietetycznego i żywieniowego.
529736
(220) 2021 06 02
GRABOWSKI IGOR EKO NAWOZY I PRODUKTY
Z BLACHY, Stanisławowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOTAL DEZINSECTOR

(210)
(731)

mów radiowych i telewizyjnych, Prowadzenie wycieczek
wspinaczkowych z przewodnikiem, Prowadzenie wycieczek
z przewodnikiem, Prowadzenie zajęć fitness, Przekazywanie
know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Radiowe programy
rozrywkowe, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Rezerwowanie miejsc na pokazy, Sport (Wypożyczanie sprzętu-) [z wyjątkiem pojazdów], Udostępnianie filmów
on-line nie do pobrania, Udostępnianie obiektów i sprzętu
rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi gier
oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi oceny
w zakresie sprawności fizycznej do celów szkoleniowych,
Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów,
Usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej],
Usługi trenerskie, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie],
Wynajmowanie kortów tenisowych, Wynajmowanie obiektów sportowych, Wynajmowanie stadionów, Wypożyczanie
sprzętu do nurkowania, Wypożyczanie symulatorów szkoleniowych.
529740
(220) 2021 05 31
IRON RESORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierosław
(540) (znak słowny)
(540) IronResorts
(510), (511) 41 Chronometraż imprez sportowych, Informacja o edukacji, Informacja o imprezach rozrywkowych. Informacja o rekreacji, Kształcenie praktyczne [pokazy], Kultura
fizyczna, Malowanie twarzy, Nauczanie indywidualne, Nauka
gimnastyki, Nauka judo, Organizacja imprez rozrywkowych
typu cosplay, Organizowanie balów, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów,
Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie
i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie zawodów sportowych, Planowanie przyjęć [rozrywka], Produkcja filmów innych niż reklamowe, Produkcja
mikrofilmów, Produkcja muzyczna, Produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk, Prowadzenie
zajęć fitness, Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Radiowe programy rozrywkowe, Rezerwowanie miejsc na pokazy, Sport
(Wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem pojazdów], Świadczenie usług w zakresie karaoke, Telewizyjne usługi rozrywkowe,
Udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w golfa, Udostępnianie
obiektów i sprzętu do salonów gier, Udostępnianie obiektów
i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], Usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi artystów estradowych, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi edycji wideo na potrzeby realizacji
wydarzeń, Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi
klubów nocnych [rozrywka], Usługi klubów zdrowia [zdrowie
i ćwiczenia fizyczne], Usługi oceny w zakresie sprawności
fizycznej do celów szkoleniowych, Usługi parków rozryw(210)
(731)

(531) 03.13.07, 03.13.21, 27.05.01, 29.01.15, 24.15.02, 24.15.13
(510), (511) 5 Preparaty do niszczenia robactwa.
529739
(220) 2021 05 31
JARONIEC LECH BIURO USŁUG HANDLOWO-COACHINGOWYCH, Mościenica
(540) (znak słowny)
(540) IronWay
(510), (511) 41 Chronometraż imprez sportowych, Dostarczanie filmów, nie do pobrani, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie programów
telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, Dystrybucja filmów, Egzaminy
edukacyjne dla użytkowników chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie pilotażu dronów, Fotografia, Fotoreportaże,
Informacja o edukacji, Hazard, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Instruktaż w zakresie aikido, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji
elektronicznej, Kształcenie praktyczne [pokazy], Kultura fizyczna, Kursy korespondencyjne, Malowanie twarzy, Montaż taśm wideo, Nagrywanie na taśmach wideo, Nauczanie
indywidualne, Nauka gimnastyki, Nauka judo, Organizacja
imprez rozrywkowych typu cosplay, Organizacja pokazów
mody w celach rozrywkowych, Organizowanie balów, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie zawodów sportowych, Produkcja filmów innych
niż reklamowe, Produkcja mikrofilmów, Produkcja progra(210)
(731)
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ki, Usługi pokazów filmowych, Usługi prezenterów muzyki,
Usługi rozrywkowe, Usługi szkoleniowe zapewniane przy
pomocy symulatorów, Usługi trenera osobistego [trening
sprawności fizycznej], Usługi trenerskie, Usługi w zakresie
obozów wakacyjnych [rozrywka], Usługi w zakresie oświaty
[nauczanie], Usługi związane z dyskotekami, Wynajmowanie
kortów tenisowych, Wynajmowanie obiektów sportowych,
Wypożyczanie sprzętu do nurkowania, Wypożyczanie symulatorów szkoleniowych, Wystawianie spektakli na żywo, Wystawianie spektakli rewiowych, 43 Biura zakwaterowania [hotele,
pensjonaty], Domy turystyczne, Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, Rezerwacje miejsc w hotelach, Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania
[zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi restauracyjne,
Usługi rezerwacji pokojów, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Wynajmowanie sal na zebrania, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.
529747
(220) 2021 05 31
LINC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REMOTE GUARD

(210)
(731)

Nr ZT28/2021

529749
(220) 2021 05 31
LINC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REMOTE GUARD

(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.09, 26.03.23, 26.04.12, 26.04.16, 27.05.05
(510), (511) 9 Oprogramowanie do monitoringu, Oprogramowanie do sztucznej inteligencji, do analizy.
(210) 529754
(220) 2021 05 31
(731) DUCHOWICZ-MATEUSIAK EWA EDEM, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) STADIOPASTA
(510), (511) 3 Maść (nie do celów leczniczych), krem do ciała, 5 Maść, krem na kontuzje, maść przeciwbólowa, przeciwzapalna.
529755
(220) 2021 05 31
VERONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wąbrzeźno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VERONI EST. 1990
(210)
(731)

(531)

26.03.23, 26.04.12, 26.04.16, 26.01.03, 26.01.09, 27.05.05,
29.01.15
(510), (511) 9 Oprogramowanie do monitoringu, Oprogramowanie do sztucznej inteligencji, do analizy.
529748
(220) 2021 05 31
LINC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REMOTE GUARD
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.09, 26.03.23, 26.04.12, 26.04.16, 27.05.05
(510), (511) 9 Oprogramowanie do monitoringu, Oprogramowanie do sztucznej inteligencji, do analizy.

(531) 27.05.01
(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 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, 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 porcela-

Nr ZT28/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

ny 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, 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, Pudełka 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, Ceramiczna zastawa stołowa, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i 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, 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 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, Mode-
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le [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.
529791
(220) 2021 06 02
POL-FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI, Prostki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sotelli
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 Makarony, Produkty na bazie mąki, Płatki zbożowe, Muesli, Batony zbożowe, Batoniki muesli, Chipsy zbożowe, Chrupki zbożowe.
529792
(220) 2021 06 02
MOLON LABE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOLON LABE
(210)
(731)
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(531) 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 13 Amunicja, Amunicja do broni palnej, Amunicja do strzelb, Amunicja średniego kalibru, Broń, Broń do wystrzeliwania pocisków, Broń palna, Broń palna sportowa, Broń
ręczna [broń palna], Broń sportowa, Broń i amunicja, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie zajęć rekreacyjnych, Usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, Zajęcia sportowe i kulturalne.
(210) 529794
(220) 2021 06 02
(731) PepsiCo, Inc., New York, US
(540) (znak słowny)
(540) CHEETOS HASHTAGS
(510), (511) 30 Gotowe do spożycia przekąski składające się
głównie z ziaren, kukurydzy, zbóż lub ich mieszanki, w tym
chipsy kukurydziane, chipsy tortilla, chipsy z pity, chrupki
ryżowe, wafle ryżowe, krakersy ryżowe, krakersy, precelki, chrupki, kukurydza prażona [popcorn], sosy typu dip
do przekąsek, sosy salsa, batony, Przekąski i chipsy na bazie
ryżu, Przekąski i batony na bazie zbóż, Sosy, Przekąski na bazie ziaren, Przekąski chlebowe, Przekąski i chipsy na bazie kukurydzy, Przekąski i chipsy na bazie mąki, Chipsy bajglowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

529806
(220) 2019 02 13
HLH BioPharma GmbH, Balve, DE
(znak słowno-graficzny)
DentaSan

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 5 Produkty probiotyczne do celów medycznych
w zakresie zdrowia jamy ustnej i zębów do zapobiegania
zapaleniu dziąseł, paradontozie, halitozie, powstawaniu aft,
przy zapaleniach i małych ranach w jamie ustnej oraz pasty
do zębów, płyny do płukania jamy ustnej i gumy do żucia
na bazie probiotycznej.
529841
(220) 2021 06 01
POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA,
Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POZIOM 1959 restauracja

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.07.01
(510), (511) 43 Bary szybkiej obsługi (snack - bary), Restauracje, Restauracje samoobsługowe, Usługi barowe, Kawiarnie,
Biura [agencje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Domy
turystyczne, Hotele, Kafeterie [bufety], Motele, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Pensjonaty, Rezerwacja miejsc w pensjonatach,
Rezerwacje kwater na pobyt czasowy, Rezerwacje miejsc
w hotelach, Stołówki, Organizowanie obozów wakacyjnych
[zakwaterowanie], Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
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czasowy, Wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], Wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń,
Wypożyczanie urządzeń do gotowania, Agencje zakwaterowania w hotelach i pensjonatach, organizowanie obozów
wakacyjnych (usługi i zakwaterowanie), prowadzenie hoteli,
kawiarni, kempingów i restauracji, rezerwowanie i wynajmowanie noclegów, przygotowanie dań (żywność i napoje)
na zamówienie i ich dostawa, rezerwacje hotelowe, usługi
barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, wypożyczanie
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanej zastawy stołowej.
(210) 529842
(220) 2021 06 04
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) PIROLAM
(510), (511) 3 Kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do pielęgnacji włosów, szampony, szampony do ciała, szampony do włosów, szampony nielecznicze, szampony do użytku osobistego i szampony przeciwłupieżowe
nie do celów medycznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, kosmetyki do paznokci, utwardzacze do paznokci, odżywki do paznokci, 5 szampony lecznicze.
529890
(220) 2021 06 07
WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WP Sales Booster
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie komputerowe do reklamy, Oprogramowanie marketingowe do wyszukiwania, Elektroniczne bazy
danych, Programy komputerowe umożliwiające dostęp,
przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, Interfejsy komputerowe, Monitory [programy komputerowe],
Publikacje elektroniczne, do pobrania, Aplikacje komputerowe do pobrania, Zapisane pliki danych, Pliki muzyczne,
graficzne i multimedialne do pobrania, 35 Aktualizowanie
informacji reklamowych w komputerowej bazie danych,
Analiza odbioru reklamy, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Analiza świadomości społecznej w dziedzinie
reklamy, Badania rynku do celów reklamowych, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, Dostarczanie powierzchni reklamowych w globalnej sieci komputerowej,
Dystrybucja materiałów reklamowych, Indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
Gromadzenie informacji związanych z reklamą, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, Ocena
skutków wywieranych przez działania reklamowe na odbiorców, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji
medialnych i reklamowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Kampanie prospectingowe, Organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, Pośrednictwo
w zakresie reklamy, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Promowanie
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam
na stronach internetowych, Przygotowywanie kampanii
reklamowych, Publikacja treści reklamowych, Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama i marketing, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Rozwijanie koncepcji reklamowych,
(210)
(731)
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Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych
lub reklamowych, Udostępnianie i wynajem przestrzeni
reklamowej w Internecie, Usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, Usługi dopasowywania w ramach sieci
reklamowej on-line ułatwiające nawiązywanie kontaktów
między reklamodawcami a właścicielami stron internetowych, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem,
Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, Administrowanie dotyczące marketingu,
Analiza trendów marketingowych, Badania w dziedzinie
strategii marketingowych, Marketing afiliacyjny, Marketing
bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marketing referencyjny,
Marketing ukierunkowany, Usługi w zakresie marketingu baz danych, Usługi w zakresie pozycjonowania marki,
Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Projektowanie
stron internetowych w celach reklamowych, Kompilacja
i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz
danych, Usługi zarządzania bazami danych, Przetwarzanie
danych, 38 Elektroniczna wymiana danych przechowywanych w bazach danych dostępnych za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych, Usługi transmisji cyfrowej,
Zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie,
Elektroniczne przesyłanie programów komputerowych
za pośrednictwem Internetu, Dzierżawa czasu dostępu
do witryn internetowych [isp], Interaktywne usługi telekomunikacyjne, Usługi związane z elektronicznymi tablicami
ogłoszeń, Transmisja danych i nadawanie danych, Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Udostępnianie
komputerowej bazy danych, Udostępnianie usług czatu
głosowego, Udostępnianie wirtualnych środków umożliwiających użytkownikom komputerów porozumiewanie
się w czasie rzeczywistym, 42 Programowanie oprogramowania do reklamy on-line, Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Hosting elektronicznych przestrzeni
pamięciowych w Internecie do reklamowania towarów
i usług, Hosting komputerowych baz danych, Opracowywanie baz danych, Udostępnianie on-line oprogramowania nie do pobrania, Udostępnianie lub wynajem obszaru
pamięci elektronicznej w Internecie, Oprogramowanie jako
usługa SaaS, Usługi inżynieryjne w zakresie programowania
komputerowego, Usługi wsparcia technicznego w zakresie
oprogramowania komputerowego, Usługi dostawcy usług
aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich.
(210)
(731)
(540)
(540)

529894
(220) 2021 06 07
PIPAŁA AMANDA, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
Goldbrudherbs

(531) 26.01.02, 26.01.15, 03.02.01, 03.02.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Suplementy diety.
529895
(220) 2021 06 04
EVITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) EVITY

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.08, 26.04.04
(510), (511) 39 Usługi transportu pojazdami, Usługi w zakresie podróży, Usługi taksówek, Transport podróżnych taksówką, Organizowanie transportu taksówkowego, Świadczenie
usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji
mobilnych, Przewożenie, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące przewozu pasażerów, Skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu, Organizacja
transportu osobowego na rzecz osób trzecich poprzez aplikację on-line, Skomputeryzowane usługi rezerwacji w zakresie przewozu pasażerów, Organizacja transportu osobowego
na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji.
529897
(220) 2021 06 04
EVITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EVITY

(210)
(731)

(531) 29.01.06, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 39 Usługi transportu pojazdami, Usługi w zakresie podróży, Usługi taksówek, Transport podróżnych taksówką, Organizowanie transportu taksówkowego, Świadczenie
usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji
mobilnych, Przewożenie, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące przewozu pasażerów, Skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu, Organizacja
transportu osobowego na rzecz osób trzecich poprzez aplikację on-line, Skomputeryzowane usługi rezerwacji w zakresie przewozu pasażerów, Organizacja transportu osobowego
na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji.
529914
(220) 2021 06 07
BROWAR ZA MIASTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Wysogotowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR ZA MIASTEM WIELKOPOLSKIE
(210)
(731)
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(531)

06.19.17, 07.01.14, 07.01.24, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12,
25.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie.

(531)

529919
(220) 2021 06 07
SZUBA BARTOSZ, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
KFN

(210)
(731)

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, 41 Organizacja i produkcja gal sportowych, Organizowanie zawodów sportowych, Produkcja
widowisk, Produkcja programów TV o tematyce sportowej,
Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Organizowanie obozów sportowych, Dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Kultura fizyczna.
(210)
(731)
(540)
(540)

529925
(220) 2021 06 07
HUMENIUK KINGA MOTORSFERA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
motorsfera.pl SZKOŁA MOTOCYKLOWA

Nr ZT28/2021

29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 08.07.02, 02.09.01, 26.11.03,
26.11.12
(510), (511) 30 Pierogi.
529962
(220) 2021 06 07
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) fundamax
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Środki sanitarne
do celów medycznych, Substancje dietetyczne do celów
leczniczych, Suplementy diety, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, Żywność dla
niemowląt, Zioła lecznicze, Ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, Wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków,
pianek, aerozoli, gum, lizaków.
(210)
(731)
(540)
(540)

529968
(220) 2021 06 08
PAWŁOWSKA AGNIESZKA MIKA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ŚWIAT KISZONEK

(531)

14.01.15, 26.11.01, 26.11.08, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.03,
29.01.14
(510), (511) 41 Nauka jazdy na motocyklu.
529946
(220) 2021 06 08
VINDEREN BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R ROTBERG

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.11
(510), (511) 1 Kleje do płytek ceramicznych, Kleje do płytek
podłogowych, sufitowych i ściennych, Spoiwa cementowe,
6 Metalowe konstrukcje, 19 Ceramiczne płytki podłogowe,
Ceramiczne płytki ścienne, Płytki ceramiczne, Niemetalowe
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Wapno.
(210)
(731)
(540)
(540)

529960
(220) 2021 06 07
JARZYNA-ZIELIŃSKA AGNIESZKA PJZ, Zakopane
(znak słowno-graficzny)
Pierogarnia Serce Podhala

(531)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 19.01.01, 19.01.06,
19.01.07, 05.09.12, 05.09.23, 25.01.19
(510), (511) 29 Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Cebula konserwowana,
Cebulki marynowane, Czosnek [konserwowany], Fasolka
konserwowa, Kapusta kwaszona, Kapusta, przetworzona, Kiszone warzywa [kimchi], Kimchi z pokrojonej w kostkę rzodkwi [kkakdugi], Konserwowane papryczki chilli, Konserwowane warzywa, Korniszony, Krojone warzywa, Kukurydza słodka
[konserwowana], Marynowana ostra papryka, Marynowana
rzodkiewka, Mieszanki warzywne, Ogórki korniszone, Pikle,
Pokrojone warzywa, Pomidory konserwowane, Pomidory
konserwowe, Pomidory, przetworzone, Przetworzone buraki, Przetworzone cebule, Przetworzone jabłka, Warzywa
fermentowane, Warzywa kapustne, przetworzone, Warzywa
konserwowane, Warzywa konserwowane [w oleju], Warzywa
marynowane, Warzywa przetworzone, Warzywa solone, Warzywa w plasterkach, konserwowe, Warzywa w słoikach.
(210) 529969
(220) 2021 06 08
(731) Chanel SARL, Genewa, CH
(540) (znak słowny)
(540) CHANEL LIPSCANNER
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Programy komputerowe nagrane, Pokrowce do komputerów kieszonkowych [PDA], Pokrowce na smartfony, Pokrowce do tabletów, Magnesy dekoracyjne, Grafika do pobrania do telefonów komórkowych, Dzwonki do pobierania do telefonów
komórkowych, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Kodowane karty lojalnościowe, Kodowane karty-klucze, Kodowa-
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ne karty magnetyczne, Podkładki pod myszy komputerowe,
Kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), Pokrowce na laptopy, Pamięci zewnętrzne USB.

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami budowlanymi.

530002
(220) 2021 06 09
ZIELONA PRZYSTAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELONA PRZYSTAŃ

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

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15,
05.03.11, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 35 Produkcja filmów reklamowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym,
41 Edukacja, rozrywka i sport.
530011
(220) 2021 06 09
SZULC WIESŁAW F.U.H. AKBA AKUMULATORY,
Jaktorów-Kolonia
(540) (znak słowny)
(540) AKBA
(510), (511) 9 Baterie elektryczne do pojazdów, Akumulatory, elektryczne, Elektryczne urządzenia pomiarowe, Miarki [przyrządy miernicze], Prostowniki prądu elektrycznego,
35 Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży.
(210)
(731)

530035
(220) 2021 06 09
CIEPIELA TECHNOLOGY PROMOTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERFEKT
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami budowlanymi.
530036
(220) 2021 06 09
CIEPIELA TECHNOLOGY PROMOTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CTP CIEPIELA TECHNOLOGY PROMOTION
(210)
(731)

530037
(220) 2021 06 09
PERKOVIĆ HRVOJE, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
JA MAMA JA TATA

(531) 27.01.06, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.03
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane,
16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Torebki oraz artykuły do pakowania
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele
architektoniczne, 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy,
41 Edukacja, rozrywka i sport, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(210) 530040
(220) 2021 06 09
(731) KOZERA DAMIAN, Czapury
(540) (znak słowny)
(540) Łejery
(510), (511) 30 Lody, Lody aromatyzowane alkoholem, Lody
bez mleka, Lody mleczne, Lody mleczne [lody], Jadalne lody
owocowe, Jogurt mrożony [lody spożywcze], Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Lody na bazie jogurtu
[lody jako główny składnik], Lody na patyku, Lody o smaku
czekoladowym, Lody owocowe, Lody owocowe w postaci batonów, Lody spożywcze, Lody truflowe, Lody typu sandwich,
Lody wielosmakowe, Lody włoskie, Lody wodne o smaku
owocowym w postaci lizaków, Lody wodne [sorbety], Lody
z owocami, Lody zawierające czekoladę, Mieszanki na sorbety
[lody], Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, Napoje
na bazie kawy zawierające lody (affogato), Owocowe lody, Sorbety [lody], Sorbety [lody wodne], Sorbety [wodne lody], Spożywcze (Lody -), Wegańskie lody, Słodkie polewy i nadzienia,
Ananasy w cieście, Bagietki z nadzieniem, Banany w cieście,
Bułeczki z dżemem fasolowym, Bułki nadziewane, Bułki z nadzieniem, Chimichanga [rodzaj burrito], Chipsy tortilla, Chipsy
[produkty zbożowe], Ciasta mrożone nadziewane mięsem
i warzywami, Ciasta [słodkie lub słone], Ciasto na bazie jaj, Ciasto z przyprawionymi owocami, Gotowe pizze, Gotowe posiłki
w formie pizzy, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe
potrawy na bazie ryżu, Hamburgery gotowane i w bułkach,
Hamburgery w bułkach, Kanapki, Kanapki tostowe opiekane,
Kanapki z hamburgerem, Kanapki z indykiem, Kanapki z kurczakiem, Kanapki z parówką [hot dog], Kanapki zawierające
kurczaka, Lasagna, Lasagne, Makarony zawierające nadzienia, Makaron z serem, Mięso zapiekane w cieście, Mrożone
produkty z ciasta nadziewane warzywami, Nachos, Mrożone
wafle, Nadziewane kanapki, Naleśniki, Naleśniki [cienkie], Naleśniki mrożone, Naleśniki słone, Owoce pod kruszonką, Pierożki
z krewetkami, Pizza, Placki, Placki z kurczakiem, Placki z nadzieniem z warzyw, Popcorn pokryty karmelem, Potrawy z maka-
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ronu, Przekąski na bazie tortilli, Zapiekanki w cieście z dziczyzny i drobiu, Wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, Wyroby piekarnicze składające się z warzyw i drobiu, Wrapy
z kurczakiem, Warzywa w cieście, Tosty francuskie, Tostowe
opiekane kanapki z serem, Tortille, Spaghetti i klopsy, Sandwicze, Sałatka z makaronu typu rurki, Sałatka z makaronem, Quiche [tarty], Cappuccino, Biała herbata, Aromaty kawowe, Czekolada, Czekolada bezmleczna, Czekolada mleczna, Czekolada pitna, Czekoladowa kawa, Czekoladowe napoje spożywcze
nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, Gorąca czekolada, Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Gotowe kakao
i napoje na bazie kakao, Gotowe napoje kawowe, Herbata,
Herbata czarna, Herbata do zaparzania, Herbata Earl Grey, Herbata mrożona (nie do celów medycznych), Herbata mrożona,
Herbaty, Herbaty owocowe, Kakao, Kakao do sporządzania
napojów, Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa bezkofeinowa,
Kawa w postaci całych ziaren, Napoje sporządzane z kawy, Napoje sporządzone z czekolady, Napoje sporządzone z herbaty,
Napoje sporządzone z kakao, Napoje o smaku czekoladowym,
Napoje składające się głównie z kawy, Napoje składające się
głównie z czekolady, Napoje składające się głównie z kakao,
Yerba mate, Ziarna kawy, Wyroby z kakao, Wyciągi z herbaty,
Chleb, Cukierki, batony i guma do żucia, Wyroby cukiernicze,
ciasta, tarty i ciasteczka, Bezy, Bułeczki z czekoladą, Bułeczki
z dżemem, Bułeczki z owocami, Bułki z cynamonem, Chałwa, Ciastka serowe, Cienkie kruche naleśniki (papad), Cienkie
kruche placki z przyprawami [papad], Cienkie kruche placki
z przyprawami [poppadom], Cienkie naleśniki (popadoms),
Cienkie płaty czekoladowe zawierające mielone ziarna kawy,
Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Crème caramel [karmelowy deser], Czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba, Czekolada na polewy lub posypki, Czekolada nielecznicza,
Czekolada z alkoholem, Czekolada z bąbelkami, Czekoladki,
Czekoladki z likierem, Czekoladowe fondue, Czekoladowe dodatki smakowe, Czekoladowe ozdoby do ciast, Czekoladowe
wyroby cukiernicze zawierające praliny, Dekoracje z czekolady
do wyrobów cukierniczych, Dekoracje z czekolady na choinki, Desery czekoladowe, Desery z muesli, Drobiny kajmakowe, Gofry, Gofry czekoladowe, Gofry z polewą czekoladową,
Gotowe desery [na bazie czekolady], Gotowe desery [wyroby
cukiernicze], Gotowe do spożycia puddingi, Jabłka w cieście,
Jagody pokryte czekoladą, Koreczki, kanapeczki, Kremy czekoladowe, Lodowe słodycze, Lodowe wyroby cukiernicze,
Marcepan, Marcepan w czekoladzie, Mieszanki czekolady
na gorąco, Migdały w polewie czekoladowej, Mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone torty jogurtowe, Mrożone wyroby cukiernicze na patyku,
Musy, Musy czekoladowe, Musy deserowe, Musy (słodycze),
Musy (wyroby cukiernicze), Orzechowe wyroby cukiernicze,
Orzechy macadamia w polewie czekoladowej, Owocowe (galaretki -) [słodycze], Polewa lub posypka czekoladowa, Polewy
piankowe, Posypka czekoladowa, Praliny z waflem, Produkty
na bazie czekolady, Tiramisu, Wyroby cukiernicze mrożone,
Wyroby piekarnicze, Wyroby czekoladowe do dekoracji ciast,
Wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem owocowym,
Wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem alkoholowym,
Wyroby cukiernicze zawierające dżem, Wyroby cukiernicze
zawierające galaretkę, 43 Bary przekąskowe, Bary, Bary szybkiej
obsługi [snack-bary], Dekorowanie żywności, Herbaciarnie, Kafeterie [bufety], Kawiarnia, Koktajlbary, Lodziarnie, Oferowanie
żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów dla
gości, Oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, Pizzerie, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie
posiłków i napojów, Restauracje oferujące dania na wynos,
Restauracje samoobsługowe, Restauracje z grillem, Serwowa-
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nie jedzenia i napojów, Serwowanie żywności i napojów dla
gości, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
Snack-bary, Usługi barów i restauracji, Usługi barów kawowych, Usługi barów z sokami, Usługi barowe, Usługi herbaciarni, Usługi kawiarni, Usługi koktajlbarów, Usługi mobilnych
restauracji, Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji szybkiej obsługi,
Usługi restauracyjne, Usługi snack-barów, Usługi świadczone
przez bary bistro, Usługi w zakresie dostarczania napojów,
Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi w zakresie
jedzenia na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków,
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), Obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem.
530066
(220) 2021 06 10
RÓG JAKUB, RÓG ALEKSANDRA ALEX MEDIA
SPÓŁKA CYWILNA, Mszana Dolna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LC
(210)
(731)

(531) 26.01.18
(510), (511) 3 Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki kolorowe,
Tusze do rzęs, Stylizatory do brwi w postaci ołówka, żelu, kremu, proszku, cieni, Sztuczne rzęsy, Odżywki do rzęs, Kosmetyki
do demakijażu: mleczka, toniki, Kosmetyki do pielęgnacji paznokci, Środki do pielęgnacji ust, Kosmetyki do pielęgnacji włosów: szampony, odżywki, Preparaty do pielęgnacji skóry: balsamy, kremy, Preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, Środki
do mycia i kąpieli: mydła, żele, Chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, Serum przyspieszające wzrost rzęs i brwi.
530067
(220) 2021 06 10
AGENCJA REKLAMOWA OPUS B B. BUDZIK, J.
KOZŁOWSKA-MIROCH SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) trocado
(510), (511) 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi
projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania.
(210)
(731)

530076
(220) 2021 06 10
RÓG JAKUB, RÓG ALEKSANDRA ALEX MEDIA
SPÓŁKA CYWILNA, Mszana Dolna
(540) (znak słowny)
(540) LAMI Cosmetics
(510), (511) 3 Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki kolorowe,
Tusze do rzęs, Stylizatory do brwi w postaci ołówka, żelu, kremu, proszku, cieni, Sztuczne rzęsy, Odżywki do rzęs, Kosmetyki
do demakijażu: mleczka, toniki, Kosmetyki do pielęgnacji paznokci, Środki do pielęgnacji ust, Kosmetyki do pielęgnacji włosów: szampony, odżywki, Preparaty do pielęgnacji skóry: bal(210)
(731)

Nr ZT28/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

samy, kremy, Preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, Środki
do mycia i kąpieli: mydła, żele, Chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, Serum przyspieszające wzrost rzęs i brwi.
530082
(220) 2021 06 10
RÓG JAKUB, RÓG ALEKSANDRA ALEX MEDIA
SPÓŁKA CYWILNA, Mszana Dolna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAMI COSMETICS
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki do makijażu: kremy, pudry, podkłady,
rozświetlacze, cienie, tusze do rzęs, ołówki do brwi, konturówki do ust, szminki, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki do demakijażu: mleczka, toniki, zmywacze, Kosmetyki do pielęgnacji
paznokci: odżywki, lakiery, zmywacze, Odżywki do rzęs, serum przyspieszające wzrost rzęs i brwi, sztuczne rzęsy, Środki
do pielęgnacji ust: balsamy, odżywki, Kosmetyki do pielęgnacji włosów: szampony, odżywki, Kosmetyki do pielęgnacji skóry: balsamy, kremy, chusteczki nawilżające, Kosmetyki do opalania: kremy, emulsje, olejki, Kosmetyki łagodzące po opalaniu:
balsamy, kremy, odżywki, Środki do mycia i kąpieli: mydła, żele.
(210) 530085
(220) 2021 06 10
(731) WICHŁACZ DAMIAN, Lubin
(540) (znak słowny)
(540) RELESCA
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy.
530091
(220) 2021 06 09
SKIN HARMONY CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKIN HARMONY DERMATOLOGIA MEDYCYNA
ESTETYCZNA Dr Martyna Szaniawska

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 44 Usługi medyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

530106
(220) 2021 06 10
ZANKAVICH VITALI, Marki
(znak słowno-graficzny)
Eklips

(531) 07.11.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 19 Drogi - materiały do budowy i pokryć.
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530111
(220) 2021 06 11
HERMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włoszakowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JESTEM eko!
(210)
(731)

(531) 19.01.01, 19.07.01, 20.05.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Nauczanie na temat wody pod kątem ekologii.
530112
(220) 2021 06 11
BLACHOTRAPEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rabka-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PVEX

(210)
(731)

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, Organizowanie targów handlowych, Pokazy towarów, Publikowanie
tekstów reklamowych, Telemarketing, Usługi pośrednictwa w handlu, Organizowanie targów i wystaw, Organizowanie i prowadzenie targów handlowych, Organizowanie
i prowadzenie targów biznesowych, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych,
promocyjnych i reklamowych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej prowadzone drogą on-line i przez sklepy
stacjonarne w zakresie baterii słonecznych, fotowoltaicznych modułów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, kolektorów
słonecznych do wytwarzania energii elektrycznej, ogniw
słonecznych, modułów słonecznych, paneli słonecznych,
urządzeń fotowoltaicznych do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, urządzeń
do magazynowania energii elektrycznej, 37 Budownictwo; Konsultacje budowlane;, Informacja budowlana, Nadzór budowlany, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych
energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, Instalacja
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, Konserwacja i naprawa
instalacji energii słonecznej, 39 Dostawa towarów, Pakowanie towarów, 40 Składanie materiałów na zamówienie
dla osób trzecich, 41 Publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, Publikowanie
druków w formie elektronicznej w Internecie, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Udostępnianie publikacji on-line [nie do pobrania], Organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie spotkań i konferencji, Organizowanie konferencji związanych z handlem, Organizowanie
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konferencji związanych z biznesem, Przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie kongresów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych,
Organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 42 Doradztwo w zakresie oszczędności energii,
Doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i używania energii, Opracowywanie systemów do zarządzania
energią i prądem, Projektowanie i opracowywanie sieci
dystrybucji energii, Usługi doradcze dotyczące zużycia
energii, Porady techniczne związane z działaniami mającymi na celu oszczędzanie energii, Udzielanie informacji związanych z badaniami i opracowaniami projektów
technicznych dotyczących wykorzystywania naturalnych
źródeł energii, Sporządzanie projektów i opracowywanie
systemów fotowoltaicznych.
530119
(220) 2021 06 11
WYTWÓRNIA PASZ LIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzywiń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GrandPet

(210)
(731)

(531) 24.09.02, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt, Karmy dla psów,
karmy dla kotów, Ściółka dla zwierząt.
(210) 530122
(220) 2021 06 11
(731) MĘCIŃSKA KATARZYNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) sisterhoodie
(510), (511) 25 Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem.
(210) 530135
(220) 2021 06 11
(731) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, US
(540) (znak słowny)
(540) NINJAMAS PYJAMA PANTS
(510), (511) 5 Pieluchy jednorazowe i jednorazowe majtki
treningowe do uczenia dzieci korzystania z nocnika.
530146
(220) 2021 06 11
TREND SPIRITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowny)
(540) BOHEMA
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wódka, Likiery, Wino.
(210)
(731)

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

530147
(220) 2021 06 11
KOZICKI WOJCIECH, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ON THE WINGS
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(531) 03.07.17, 27.05.01
(510), (511) 9 Nagrania muzyczne, Muzyczne nagrania wideo, Nagrania audio, Nagrania dźwiękowe, Nagrania cyfrowe, Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyczne nagrania
dźwiękowe do pobrania, Nagrania audio i wideo, Nagrania
muzyczne w postaci płyt, Nagrania wideo z muzyką, Nagrania wideo, Nagrania wideo z filmami, Nagrania wideo
z muzyką, do pobrania, Pobieralne nagrania dźwiękowe,
Nagrania wideo do pobrania, Płyty [nagrania dźwiękowe],
Nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, 25 Bluzki,
Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy z kapturem, Kurtki bluzy, 41 Koncerty muzyczne, Koncerty muzyczne na żywo, Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
koncertów, Usługi koncertów muzycznych, Usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, Występy muzyczne i piosenkarskie, Występy muzyczne na żywo, Występy grup muzycznych na żywo, Występy na żywo grup rockowych, Występy zespołów muzycznych na żywo, Występy
zespołów rockowych na żywo, Usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych, Usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, Komponowanie muzyki dla osób
trzecich, Publikowanie piosenek, Pisanie piosenek, Usługi
w zakresie pisania tekstów piosenek, Usługi pisania piosenek na potrzeby niereklamowe, Nagrywanie muzyki, Rozrywka z udziałem muzyki, Zapewnianie muzyki na żywo,
Udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, Udostępnianie
muzyki cyfrowej z internetowych stron MP3, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Internetu,
Udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania,
z internetu, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] na internetowych stronach MP3, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] z witryn internetowych MP3,
Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] na witrynach internetowych MP3, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line z dziedziny muzyki, nie do pobrania,
Usługi w zakresie komponowania muzyki.
(210) 530163
(220) 2021 06 12
(731) PILOYAN LUSINE LD DISTRIBUTION, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) LUMINA DECO
(510), (511) 11 Oświetlenie i reflektory oświetleniowe,
Oświetlenie zewnętrzne, Lampy (urządzenia oświetleniowe),
Przenośne lampy ręczne [oświetleniowe], Latarki, Panele
[płyty] oświetleniowe, Lampy stojące, Lampy wiszące, Sufitowe lampy wiszące, Żyrandole, Lampy ścienne, Lampy oświetleniowe, Lampy bezpieczeństwa, Lampy LED, Lampy podłogowe, Lampy stołowe, Lampy biurkowe, Lampki do czytania,
Lampki nocne, Lampy do dekoracji świątecznych, Lampki
na choinki świąteczne, 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez Internet następujących towarów: oświetlenie i reflektory oświetleniowe, oświetlenie zewnętrzne,
lampy (urządzenia oświetleniowe), przenośne lampy ręczne
[oświetleniowe], latarki, panele [płyty] oświetleniowe, lampy
stojące, lampy wiszące, sufitowe lampy wiszące, żyrandole,
lampy ścienne, lampy oświetleniowe, lampy bezpieczeństwa, lampy LED, lampy podłogowe, lampy stołowe, lampy
biurkowe, lampki do czytania, lampki nocne, lampy do dekoracji świątecznych, lampki na choinki świąteczne.
(210) 530164
(220) 2021 06 12
(731) PILOYAN LUSINE LD DISTRIBUTION, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) LUMINA DECO INSPIRED BY CHARM

(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 Oświetlenie i reflektory oświetleniowe,
Oświetlenie zewnętrzne, Lampy (urządzenia oświetleniowe),
Przenośne lampy ręczne [oświetleniowe], Latarki, Panele
[płyty] oświetleniowe, Lampy stojące, Lampy wiszące, Sufitowe lampy wiszące, Żyrandole, Lampy ścienne, Lampy oświetleniowe, Lampy bezpieczeństwa, Lampy LED, Lampy podłogowe, Lampy stołowe, Lampy biurkowe, Lampki do czytania,
Lampki nocne, Lampy do dekoracji świątecznych, Lampki
na choinki świąteczne, 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez Internet następujących towarów: oświetlenie i reflektory oświetleniowe, oświetlenie zewnętrzne,
lampy (urządzenia oświetleniowe), przenośne lampy ręczne
[oświetleniowe], latarki, panele [płyty] oświetleniowe, lampy
stojące, lampy wiszące, sufitowe lampy wiszące, żyrandole,
lampy ścienne, lampy oświetleniowe, lampy bezpieczeństwa, lampy LED, lampy podłogowe, lampy stołowe, lampy
biurkowe, lampki do czytania, lampki nocne, lampy do dekoracji świątecznych, lampki na choinki świąteczne.
530185
(220) 2021 06 11
MOSTVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ciemno-Gnojna
(540) (znak słowny)
(540) cmpl
(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 napra(210)
(731)
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wa 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,
Mycie pojazdów, Mycie pojazdów mechanicznych, Naprawa
ciężarówek, Naprawa elementów silników, Naprawa i konserwacja automatycznych skrzyni biegów, Naprawa i konserwacja części podwozia oraz nadwozia pojazdów, Naprawa
i konserwacja pojazdów lądowych, Naprawa i konserwacja
pojazdów mechanicznych i silników do nich, Naprawa i konserwacja pojazdów elektrycznych, Naprawa i konserwacja
pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników pojazdów, mechanicznych i części do nich, Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych i ich części, Naprawa i konserwacja silników pojazdów mechanicznych, Naprawy i konserwacja samochodów, Naprawy i obsługa samochodów, Naprawy przyczep, Naprawy samochodów, Obsługa i naprawy
pojazdów silnikowych, Odnawianie pojazdów, Organizowanie naprawy pojazdów, Organizowanie konserwacji silników
pojazdów lądowych, Organizowanie naprawy silników pojazdów lądowych, Organizowanie wstawiania szyb do wymiany w pojazdach, Polerowanie [czyszczenie] pojazdów,
Polerowanie pojazdów, Polerowanie samochodów, Przegląd
pojazdów, Przegląd samochodów, Przegląd silników, Regeneracja silników, Regulacja silników, Regulacja [tuning] pojazdów, Remont pojazdów, Serwisowanie (przegląd) silników
pojazdów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją samochodów, Usługi doradcze w zakresie konserwacji pojazdów, Usługi doradcze w zakresie naprawy pojazdów, Usługi informacyjne i doradcze związane z naprawą
pojazdów, Usługi konserwacji i naprawy pojazdów silnikowych, Usługi tuningu pojazdów, Usługi w zakresie konserwacji pojazdów silnikowych, Usługi w zakresie odnawiania samochodów, 39 Czarterowanie pojazdów do transportu, Doradztwo w dziedzinie usług transportowych świadczone
przez centra obsługi, telefonicznej i infolinie, Dostarczanie
dokumentów, Dostarczanie informacji dotyczących transportu, Dostarczanie ładunków drogą lądową, Dostarczanie
pojazdów, Dostarczanie przesyłek, Dostarczanie towarów,
Dostawa towarów, Dostawa towarów drogą kolejową, Dzierżawa magazynów, Dzierżawa samochodów ciężarowych,
Informacja o magazynowaniu, Informacja o transporcie, Informacja o składowaniu, Kontraktowy wynajem pojazdów,
Kontrola towarów przeznaczonych do transportu, Ładowanie i wyładowanie pojazdów, Ładowanie towarów, Logistyka
transportu, Magazynowanie, Magazynowanie celne, Magazynowanie części pojazdów, Magazynowanie części, Magazynowanie i składowanie, Magazynowanie ładunków, Magazynowanie ładunku przed transportem, Magazynowanie towarów, Magazynowanie towarów w dużych ilościach, Nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), Obsługa ładunków, Odbieranie i dostarczanie paczek i towarów, Odbieranie
ładunku, Odbieranie paczek, Odbieranie paczek drogą lądową, Odbiór, transport i dostawa towarów, Organizacja transportu powietrznego, morskiego i lądowego, Organizacja
wynajmu pojazdów, Organizowanie holowania, Organizowanie i świadczenie usług transportowych drogą lądową,
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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, Przechowywanie ładunku przed
przewozem, Przechowywanie pojazdów, Przechowywanie
towarów pod zamknięciem celnym, Przewóz ładunków,
Przewóz samochodami ciężarowymi, Przewóz towarów,
Przewożenie, Przewożenie i dostarczanie towarów, Rozładunek towarów, Składowanie, Składowanie i dostarczanie towarów, Składowanie ładunków, Składowanie towarów, Składowanie towarów przed i po transporcie, Składowanie towarów w transporcie, Spedycja, Spedycja ładunków, Spedycja
towarów, Towary (Składowanie -), Transport, Transport dokumentów, Transport drogowy, Transport drogowy ładunków,
Transport i dostawy towarów, Transport i składowanie, Transport i składowanie towarów, Transport kolejowy, Transport
lądowy, Transport ładunków, Transport ładunku drogą lądową, Transport ładunku pojazdem lądowym, Transport pojazdami do ciężkich ładunków, Transport pojazdów, Transport
pojazdów mechanicznych, Transport samochodami ciężarowymi, Transport samochodowy, Transport towarów, Transport towarów koleją, Transport - Usługi nawigacji, Transport
wynajętych samochodów, Udostępnianie pojazdów do wynajmu, Udzielanie informacji dotyczących transportu ładunków, Udzielanie informacji dotyczących pośrednictwa
w przewozie ładunków, Udzielanie informacji na temat transportu samochodowego, Udzielanie informacji na temat
usług kierowania 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
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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 magazynowaniem 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 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.
530187
(220) 2021 03 30
HAMSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Broda Głowa HAMSKI BARBER
(210)
(731)

(531) 02.09.12, 25.03.03, 27.05.01
(510), (511) 44 Fryzjerstwo męskie, strzyżenie i golenie brzytwą.
(210) 530188
(220) 2021 06 14
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) ALLNATURAL BY SFD
(510), (511) 3 Balsam do włosów, Balsamy do rąk, Balsamy do stóp (Nielecznicze -), Balsamy po opalaniu, Balsamy
do ust, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje do ciała, Emulsja opóźniająca starzenie, Korektory [kosmetyki],
Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyczne płyny do włosów,
Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki w postaci
kremów, Kosmetyki w postaci płynów, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry],
Kosmetyki upiększające, Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki funkcjonalne, Kremy do oczyszczania skóry, Krem
do twarzy, Krem do rąk, Krem pod oczy, Kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, Kremy pod prysznic, Maseczki do ciała, Maseczki do twarzy, Mgiełki do ciała,
Masło do ciała, Maseczki do twarzy i ciała, Mleczka do ciała,
Mleczko do demakijażu, Mydła i żele, Nielecznicze kremy
do ciała, Nielecznicze koncentraty do kąpieli, Nielecznicze kremy do kuracji skóry głowy, Nielecznicze kremy
do skóry, Nielecznicze kremy do stóp, Nielecznicze kremy
oczyszczające, Nielecznicze mleczka, Nielecznicze mydła
toaletowe, Nielecznicze peelingi do twarzy, Nielecznicze
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pasty do zębów, Nielecznicze płyny do kąpieli, Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze serum do skóry,
Nielecznicze sole do kąpieli, Odżywki do włosów, Olejek
do kąpieli, Olejki do masażu, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Olejki naturalne do celów kosmetycznych,
Perfumowane mydła, Peelingi do twarzy [kosmetyki],
Peelingi złuszczające do ciała, Peeling do stóp, Perfumy,
Pianki [kosmetyki], Płatki kąpielowe, Płyny do demakijażu,
Płyny do oczu, Płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty do kąpieli, Preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry,
Oczu i paznokci, Preparaty przeciwpotne, Preparaty perfumeryjne, Preparaty odżywiające skórę, Preparaty odżywcze
do włosów, Preparaty po opalaniu, Do celów kosmetycznych, Preparaty pod prysznic, Preparaty przeciwsłoneczne,
Środki do higieny jamy ustnej, Środki zapachowe do celów
domowych, Szampony, Toniki do skóry, Zapachy, Zapachy
do ciała, 35 Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich
za pomocą sieci komunikacyjnej on-line w Internecie, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w odniesieniu do następujących towarów: balsamy do ciała, balsam do włosów,
balsamy do rąk, balsamy do stóp (Nielecznicze -), balsamy
po opalaniu, balsamy do ust, dezodoranty i antyperspiranty, emulsje do ciała, emulsja opóźniająca starzenie, korektory [kosmetyki], kosmetyki do makijażu, kosmetyki dla
dzieci, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyczne płyny
do włosów, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki
w postaci kremów, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w formie sproszkowanej
[pudry], kosmetyki upiększające, kosmetyki przeznaczone
do suchej skóry, kosmetyki organiczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki funkcjonalne, kremy do oczyszczania skóry,
krem do twarzy, krem do rąk, krem pod oczy, kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, kremy pod prysznic, maseczki do ciała, maseczki do twarzy, mgiełki do ciała,
masło do ciała, maseczki do twarzy i ciała, mleczka do ciała,
mleczko do demakijażu, mydła i żele, nielecznicze kremy
do ciała, nielecznicze koncentraty do kąpieli, nielecznicze
kremy do kuracji skóry głowy, nielecznicze kremy do skóry,
nielecznicze kremy do stóp, nielecznicze kremy oczyszczające, nielecznicze mleczka, nielecznicze mydła toaletowe,
nielecznicze peelingi do twarzy, nielecznicze pasty do zębów, nielecznicze płyny do kąpieli, nielecznicze preparaty
do masażu, nielecznicze serum do skóry, nielecznicze sole
do kąpieli, odżywki do włosów, olejek do kąpieli, olejki
do masażu, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
olejki naturalne do celów kosmetycznych, perfumowane
mydła, peelingi do twarzy [kosmetyki], peelingi złuszczające do ciała, peeling do stóp, perfumy, pianki [kosmetyki],
płatki kąpielowe, płyny do demakijażu, płyny do oczu,
płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu
i paznokci, preparaty przeciwpotne, preparaty perfumeryjne, preparaty odżywiające skórę, preparaty odżywcze
do włosów, preparaty po opalaniu, do celów kosmetycznych, preparaty pod prysznic, preparaty przeciwsłoneczne, środki do higieny jamy ustnej, środki zapachowe do celów domowych, szampony, toniki do skóry,
zapachy, zapachy do ciała, Usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów
reklamowych i sprzedaży, Reklama i promocja sprzedaży
dotyczące towarów i usług oferowanych i zamawianych
za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną.

83

530190
(220) 2021 06 11
UNITEL MOTORSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Marki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNITEL MOTORSPORT

(210)
(731)

(531)

18.01.07, 18.01.09, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.09, 27.05.17,
29.01.13, 25.07.04
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, 39 Wynajem samochodów, 41 Organizowanie zawodów sportowych.
(210) 530191
(220) 2021 06 14
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) ALLNATURE BY SFD
(510), (511) 3 Balsam do włosów, Balsamy do rąk, Balsamy
do stóp nielecznicze, Balsamy po opalaniu, Balsamy do ust,
Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje do ciała, Emulsja
opóźniająca starzenie, Korektory [kosmetyki], Kosmetyki
do makijażu, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki do pielęgnacji
urody, Kosmetyczne płyny do włosów, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki
w postaci płynów, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki
w formie sproszkowanej [pudry], Kosmetyki upiększające,
Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki funkcjonalne, Kremy
do oczyszczania skóry, Krem do twarzy, Krem do rąk, Krem
pod oczy, Kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, Kremy pod prysznic, Maseczki do ciała, Maseczki
do twarzy, Mgiełki do ciała, Masło do ciała, Maseczki do twarzy i ciała, Mleczka do ciała, Mleczko do demakijażu, Mydła
i żele, Nielecznicze kremy do ciała, Nielecznicze koncentraty do kąpieli, Nielecznicze kremy do kuracji skóry głowy,
Nielecznicze kremy do skóry, Nielecznicze kremy do stóp,
Nielecznicze kremy oczyszczające, Nielecznicze mleczka,
Nielecznicze mydła toaletowe, Nielecznicze peelingi do twarzy, Nielecznicze pasty do zębów, Nielecznicze płyny do kąpieli, Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze serum
do skóry, Nielecznicze sole do kąpieli, Odżywki do włosów,
Olejek do kąpieli, Olejki do masażu, Olejki esencjonalne
i ekstrakty aromatyczne, Olejki naturalne do celów kosmetycznych, Perfumowane mydła, Peelingi do twarzy [kosmetyki], Peelingi złuszczające do ciała, Peeling do stóp, Perfumy,
Pianki [kosmetyki], Płatki kąpielowe, Płyny do demakijażu,
Płyny do oczu, Płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty do kąpieli, Preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry,
Oczu i paznokci, Preparaty przeciwpotne, Preparaty perfumeryjne, Preparaty odżywiające skórę, Preparaty odżywcze
do włosów, Preparaty po opalaniu, Do celów kosmetycznych, Preparaty pod prysznic, Preparaty przeciwsłoneczne,
Środki do higieny jamy ustnej, Środki zapachowe do celów
domowych, Szampony, toniki do skóry, Zapachy, Zapachy
do ciała, 35 Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich
za pomocą sieci komunikacyjnej on-line w Internecie, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w odniesieniu do następujących towarów: balsamy do ciała, balsam do włosów,
balsamy do rąk, balsamy do stóp (Nielecznicze -), balsamy
po opalaniu, balsamy do ust, dezodoranty i antyperspiranty, emulsje do ciała, emulsja opóźniająca starzenie, korektory
[kosmetyki], kosmetyki do makijażu, kosmetyki dla dzieci,

84

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyczne płyny do włosów, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki w postaci
kremów, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki w formie
olejków, kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], kosmetyki upiększające, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry,
kosmetyki organiczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki funkcjonalne, kremy do oczyszczania skóry, krem do twarzy, krem
do rąk, krem pod oczy, kremy do odżywiania skóry do celów
kosmetycznych, kremy pod prysznic, maseczki do ciała, maseczki do twarzy, mgiełki do ciała, masło do ciała, maseczki
do twarzy i ciała, mleczka do ciała, mleczko do demakijażu,
mydła i żele, nielecznicze kremy do ciała, nielecznicze koncentraty do kąpieli, nielecznicze kremy do kuracji skóry głowy, nielecznicze kremy do skóry, nielecznicze kremy do stóp,
nielecznicze kremy oczyszczające, nielecznicze mleczka,
nielecznicze mydła toaletowe, nielecznicze peelingi do twarzy, nielecznicze pasty do zębów, nielecznicze płyny do kąpieli, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze serum
do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, odżywki do włosów,
olejek do kąpieli, olejki do masażu, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, olejki naturalne do celów kosmetycznych, perfumowane mydła, peelingi do twarzy [kosmetyki],
peelingi złuszczające do ciała, peeling do stóp, perfumy,
pianki [kosmetyki], płatki kąpielowe, płyny do demakijażu,
płyny do oczu, płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, preparaty
do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu
i paznokci, preparaty przeciwpotne, preparaty perfumeryjne,
preparaty odżywiające skórę, preparaty odżywcze do włosów, preparaty po opalaniu, do celów kosmetycznych, preparaty pod prysznic, preparaty przeciwsłoneczne, środki
do higieny jamy ustnej, środki zapachowe do celów domowych, szampony, toniki do skóry, zapachy, zapachy do ciała,
Usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, Reklama
i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub
drogą elektroniczną.
530230
(220) 2021 06 14
KANU NATURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świeszyno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YESHA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 3 Barwniki kosmetyczne, Chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, Dezodoranty do użytku osobistego, Ekstrakty kwiatowe do perfum, Kosmetyki, Kosmetyki dla
zwierząt, Lotiony do celów kosmetycznych, Kadzidła, Maseczki kosmetyczne, Mydła, Olejki do celów kosmetycznych,
Olejki do celów perfumeryjnych, Olejki do masażu, Masła
do ciała, Kremy celów kosmetycznych, Peelingi, Perfumy, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, Preparaty do makijażu, Preparaty przeciwsłoneczne,
Preparaty do układania włosów, Szampony, Talk kosmetyczny, Tłuszcze do celów kosmetycznych, Woda zapachowa,
Wosk do depilacji, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji
urody ludzi, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Gabinety pielęgnacji skóry, Higiena i pielęgnacja urody, Nakładanie
produktów kosmetycznych na ciało, Nakładanie produktów
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kosmetycznych na twarz, Pielęgnacja urody dla ludzi, Salony
fryzjerskie, Salony piękności, Łaźnie publiczne do celów higienicznych.
530241
(220) 2021 06 14
CHARSZNICKIE POLA NATURY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) kombuczaj
(510), (511) 29 Fermentowane napoje na bazie roślin, Napoje z kiszonych roślin, Fermentowane napoje: kumys,
kombucha, makgeolli, ayran, boza, shalgam, hardaliye, Napoje fermentowane na bazie serwatki, 32 Bezalkoholowe
preparaty do produkcji napojów, Napoje bezalkoholowe,
Napoje orzeźwiające, Bezalkoholowe ekstrakty z owoców
używane do sporządzania napojów, Ekstrakty z moszczu
niesfermentowanego, Ekstrakty chmielowe do sporządzania napojów, Koncentraty do sporządzania napojów
bezalkoholowych, Koncentraty do sporządzania napojów
owocowych, Mieszanki do sporządzana napojów sorbetowych, Napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, Napoje na bazie sfermentowanych roślin, Syropy
i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów, Wyciągi do sporządzania napojów, Soki, Aperitify
bezalkoholowe, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Cydr bezalkoholowy, Koktajle bezalkoholowe, Mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, Napoje bezalkoholowe na bazie owoców, Napoje
bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe
na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe zawierające soki
owocowe, Napoje energetyzujące, Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje na bazie soku z zielonych warzyw, Napoje zawierające witaminy, Niegazowane napoje
bezalkoholowe, Sorbety w postaci napojów.
(210)
(731)

530242
(220) 2021 06 15
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) BOBOLEN
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych,
Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane
do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje
do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki,
Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne
niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy
do mycia, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze], Maseczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka
do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze
produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty
ochronne do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty
(210)
(731)
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do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji
włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty
do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji
ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpieli, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry,
Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny
do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków,
Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpieli, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeutyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu,
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji zębów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów,
Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty
toaletowe, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe,
Środki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki
do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina kosmetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycznego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne
środki do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu
do odkażania skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Artykuły spożywcze
dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy
do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki],
Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność
do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana
dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki
witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, Farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceutyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycznych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Higieniczne (bandaże -), Intymne preparaty nawilżające, Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych,
Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do użytku
dermatologicznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku
medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Krople do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa do celów medycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów
do celów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsamy, Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne,
Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt,
Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny do płukania
jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty
toaletowe, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze
płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów,
Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wysypkę
pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową,
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Lecznicze kuracje do skóry głowy, Lecznicze kremy do skóry,
Lecznicze pudry dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała,
Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki
dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opatrunkowy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe,
medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty
spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy
diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku
[żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki
witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Mydła dezynfekujące, napoje dla niemowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe
do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chusteczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone
chusteczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty
lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Odkażający preparat do mycia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Okłady,
Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory,
Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, Peelingi [preparaty] do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych,
Podpaski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty
i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne
do celów medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów medycznych,
Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla
kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety,
Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe
do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty
dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe
dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne,
Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji,
Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczające do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów
medycznych, Sole do celów medycznych, Słodycze do celów leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych,
Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye
lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do celów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny
intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki do uwalniania leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki
odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione
preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Substancje chłonne do higieny osobistej, Substancje dietetyczne dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy diety, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy
mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające,

86

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki [lecznicze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higieniczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów farmaceutycznych, Wata do celów medycznych, Waciki
do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku medycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone
płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witaminowe, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki
do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów
medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody
mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione
strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych,
Wyciągi z roślin leczniczych, Wyroby chemiczne do celów
farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych,
Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycznego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające
do użytku osobistego, Żelki witaminowe, zioła lecznicze, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla
diet medycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, Żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych,
10 Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceutycznych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Aplikatory do preparatów antyseptycznych, Artykuły do karmienia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gąbek
[do użytku medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły
do opieki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne, Bandaże
nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe, Buteleczki
z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki do karmienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania
mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząbkowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medyczne, Łyżki do podawania leków, Maski higieniczne do celów
medycznych, Maski medyczne, Maski na twarz do użytku
medycznego, Maski ochronne na nos do użytku medycznego, Maski ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski
ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne
do celów medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia piersią, Osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, Pojemniki do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do karmienia, Pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów medycznych, Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych,
Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykawki do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termometry lekarskie, Zakraplacze do oczu, Zakraplacze do celów
medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia do butelek do karmienia, Zawieszki
do smoczków.
530243
(220) 2021 06 15
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) VERBASCON
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty
[przybory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych, Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, Dezodoranty i anty(210)
(731)
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perspiranty, Emulsje do ciała, Koncentraty nawilżające
[kosmetyki], Kosmetyki, Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy do mycia, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze], Maseczki do skóry [kosmetyki],
Maski kosmetyczne, Mleczka do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nielecznicze preparaty
do pielęgnacji urody, Nielecznicze preparaty do masażu,
Nielecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty
do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty ochronne do ust,
Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecznicze preparaty
do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji
stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów
do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust,
Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpieli,
Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny
do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków,
Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpieli, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty
aromaterapeutyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do higieny intymnej
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu, Preparaty do mycia i pielęgnacji
ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji zębów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów, Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty toaletowe,
Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe, Środki
do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe,
Szampony, Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki do celów
kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina kosmetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycznego,
Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne środki do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki,
Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki], Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki odkażające, Czopki, Dietetyczna
żywność do celów medycznych, Dietetyczna żywność
przystosowana dla niemowląt, Dietetyczne dodatki
do żywności, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe
przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne środki
spożywcze do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, Farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceutyczne
substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i naturalne
środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycz-
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nych, Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające,
Higieniczne (bandaże -), Intymne preparaty nawilżające,
Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy
do użytku dermatologicznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy
lecznicze, Krople do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa
do celów medycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych,
Lecznicze balsamy, Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicza guma do żucia, Lecznicze
napoje mineralne, Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze
oliwki dla niemowląt, Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, Lecznicze preparaty
do leczenia skóry, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze preparaty
w sprayu do nosa, Lecznicze płyny do przemywania oczu,
Lecznicze płyny do włosów, Lecznicze płyny po goleniu,
Lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, Lecznicze kuracje do skóry
głowy, Lecznicze kremy do skóry, Lecznicze pudry dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała, Lecznicze szampony,
Lecznicze żele do ciała, lekarstwa, Leki dla ludzi, Maści
lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opatrunkowy
do celów medycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy
diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku
[żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła i detergenty
lecznicze i odkażające, Mydła dezynfekujące, Napoje dla
niemowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chusteczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone chusteczki lecznicze, Nasączone płatki
zawierające preparaty lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety,
Odkażający preparat do mycia rąk, Odżywcze suplementy
diety, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako
zamienniki posiłków, Okłady, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Olejki lecznicze, Opatrunki
elastyczne, Opatrunki do ran, Pastylki do ssania do celów
farmaceutycznych, Peelingi [preparaty] do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Pieluchy
jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych, Podpaski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne,
Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty
i artykuły higieniczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty mineralne
do celów medycznych, Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Preparaty witaminowe
i mineralne, Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe do celów
medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty dietetyczne do celów medycznych, Produkty żywnościowe dla
niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji,
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Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczające do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne
do celów medycznych, Sole do celów medycznych, Słodycze do celów leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych, Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne,
Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania
na skórę, Spraye lecznicze, Spraye do nosa udrożniające
górne drogi oddechowe, Spraye do gardła [lecznicze],
Spraye ziołowe do celów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki do higieny intymnej dla kobiet,
Środki do płukania nosa, Środki do uwalniania leków,
Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych, Substancje chłonne do higieny osobistej, Substancje dietetyczne
dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy diety,
Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy
mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki
do ssania do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające, Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony,
Toniki [lecznicze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higieniczne, Wazelina do celów medycznych, Wata do celów farmaceutycznych, Wata do celów
medycznych, Waciki do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna, Węgiel
aktywny do użytku medycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witaminowe, Witaminy prenatalne,
Wkładki higieniczne, Wkładki do stanika dla karmiących
matek, Woda utleniona do celów medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody mineralne do celów
medycznych, Wstępnie wypełnione strzykawki do celów
medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych, Wyciągi z roślin
leczniczych, Wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceutycznych, Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycznego, Żele
do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające do użytku osobistego, Żelki witaminowe, Zioła lecznicze, Ziołowe
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach
dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla diet
medycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, Żywność
homogenizowana przystosowana do celów medycznych,
10 Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceutycznych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych,
Aplikatory do preparatów antyseptycznych, Artykuły
do karmienia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory
w postaci gąbek [do użytku medycznego], Aplikatory
bandaży, Artykuły do opieki nad niemowlętami, Bandaże
elastyczne, Bandaże nieelastyczne [usztywniające], Bandaże uciskowe, Buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, Buteleczki do karmienia niemowląt, Butelki dla
dzieci, Buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, Butelki do przechowywania mleka matki, Butelki
do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząbkowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medyczne, Łyżki do podawania leków, Maski higieniczne do celów medycznych,
Maski medyczne, Maski na twarz do użytku medycznego,
Maski ochronne na nos do użytku medycznego, Maski
ochronne na twarz do użytku medycznego, Maski ochronne na usta do użytku medycznego, Maski sanitarne do celów medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia piersią,
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Osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, Pojemniki do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do karmienia, Pompki do użytku medycznego przy podawaniu
lekarstw z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów
medycznych, Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych, Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykawki do zastrzyków, Termometry do pomiaru
gorączki, Termometry lekarskie, Zakraplacze do oczu, Zakraplacze do celów medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia do butelek do karmienia, Zawieszki do smoczków.
530244
(220) 2021 06 15
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) OTOXARAL
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole
do odświeżania i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Balsamy, inne niż do celów medycznych,
Balsamy do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane
do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje
do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki,
Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne
niż lecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy
do mycia, kremy do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgnacji
skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze], Maseczki
do skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka do ciała,
Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chusteczki
do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nielecznicze
preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze preparaty
do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze
produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze produkty
do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty ochronne
do ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów
do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze sole do kąpieli, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nielecznicze środki do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, Nielecznicze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji
skóry [kosmetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpieli, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeutyczne,
Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki],
Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących
[przybory toaletowe], Preparaty do demakijażu, Preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji skóry,
oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej,
Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji zębów, Preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do włosów, Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty toaletowe, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe, Środki
do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe,
Szampony, Talki do ciała, Toniki do skóry, Waciki do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina kosmetyczna,
Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku kosmetycznego, Zioła
(210)
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do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne środki do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Apteczki pierwszej
pomocy, wyposażone, Artykuły spożywcze dla diabetyków
[specjalnie wyprodukowane], Balsamy do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki], Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki odkażające, Czopki, dietetyczna żywność do celów medycznych,
Dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne
środki spożywcze do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów
leczniczych, Farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, Farmaceutyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Gaza,
Guma do żucia do celów medycznych, Herbata lecznicza,
Higieniczne środki nawilżające, Higieniczne (bandaże -), Intymne preparaty nawilżające, Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki
do celów farmaceutycznych, Kompresy, Kremy dla dzieci
[lecznicze], Kremy do użytku dermatologicznego, Kremy
do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Krople do oczu, Krople do uszu,
Krople do nosa do celów medycznych, Krople witaminowe,
Kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsamy, Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje mineralne, Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt, Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, Lecznicze preparaty
do leczenia skóry, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze preparaty
w sprayu do nosa, Lecznicze płyny do przemywania oczu,
Lecznicze płyny do włosów, Lecznicze płyny po goleniu,
Lecznicze płyny na wysypkę pieluszkową, Lecznicze maści
na wysypkę pieluszkową, Lecznicze kuracje do skóry głowy,
Lecznicze kremy do skóry, Lecznicze pudry dla niemowląt,
Lecznicze pudry do ciała, Lecznicze szampony, Lecznicze
żele do ciała, Lekarstwa, Leki dla ludzi, Maści lecznicze, Maści
antyseptyczne, Materiał opatrunkowy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku [żywność dla niemowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, Mydła
antybakteryjne, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające,
Mydła dezynfekujące, Napoje dla niemowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe do użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chusteczki antyseptyczne,
Nasączone płatki lecznicze, Nasączone chusteczki lecznicze,
Nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Odkażający preparat do mycia rąk, Odżywcze
suplementy diety, Odżywcze mieszanki do picia do stosowane jako zamienniki posiłków, Okłady, Opatrunki medyczne,
materiały opatrunkowe i aplikatory, Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, Peelingi [preparaty] do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Pieluchy jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki jednorazowe,
Plastry, Płyny do celów farmaceutycznych, Podpaski, Prepa-
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raty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty farmakologiczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły higieniczne,
Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty i substancje lecznicze, Preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, Preparaty medyczne, Preparaty multiwitaminowe,
Preparaty mineralne do celów medycznych, Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Preparaty
witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające organizm
w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe do celów
medycznych, Probiotyki (suplementy), Produkty dietetyczne
do celów medycznych, Produkty żywnościowe dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceutyczne, Roztwory
do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji, Roztwory
soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczające do użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do celów medycznych,
Sole do celów medycznych, Słodycze do celów leczniczych,
Sole mineralne do celów medycznych, Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, Spraye antyseptyczne w formie
aerozolu do stosowania na skórę, Spraye lecznicze, Spraye
do nosa udrożniające górne drogi oddechowe, Spraye
do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do celów medycznych,
Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne,
Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfekujące
do użytku domowego, Środki do higieny intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki do uwalniania leków,
Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki odkażające
do użytku domowego, Strzykawki napełnione preparatami
farmaceutycznymi do celów medycznych, Substancje chłonne do higieny osobistej, Substancje dietetyczne dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy diety, Suplementy
diety i preparaty dietetyczne, Suplementy mineralne
do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki do ssania do celów
farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające, Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki [lecznicze], Tłuszcze
do celów medycznych, Terapeutyczne lecznicze preparaty
do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higieniczne, Wazelina
do celów medycznych, Wata do celów farmaceutycznych,
Wata do celów medycznych, Waciki do użytku medycznego,
Waciki odkażające, Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna,
Węgiel aktywny do użytku medycznego, Wilgotne ręczniki
papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witaminowe, Witaminy prenatalne,
Wkładki higieniczne, Wkładki do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów medycznych, Woda źródlana
do celów medycznych, Wody mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z ziół leczniczych, Wyciągi z roślin leczniczych,
Wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, Wywary
do celów farmaceutycznych, Żele antybakteryjne, Żele
do ciała do użytku farmaceutycznego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające do użytku osobistego,
Żelki witaminowe, Zioła lecznicze, Ziołowe suplementy diety
dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla diet medycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofilizowana przystosowana
do celów medycznych, Żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, 10 Aplikatory do leków, Aplikatory do preparatów farmaceutycznych, Aplikatory do preparatów antybakteryjnych, Aplikatory do preparatów anty-
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septycznych, Artykuły do karmienia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gąbek [do użytku medycznego],
Aplikatory bandaży, Artykuły do opieki nad niemowlętami,
Bandaże elastyczne, Bandaże nieelastyczne [usztywniające],
Bandaże uciskowe, Buteleczki z kroplomierzem do celów
medycznych, Buteleczki do karmienia niemowląt, Butelki dla
dzieci, Buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw,
Butelki do przechowywania mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząbkowanie, Inhalatory, Laktatory,
Lateksowe rękawice medyczne, Łyżki do podawania leków,
Maski higieniczne do celów medycznych, Maski medyczne,
Maski na twarz do użytku medycznego, Maski ochronne
na nos do użytku medycznego, Maski ochronne na twarz
do użytku medycznego, Maski ochronne na usta do użytku
medycznego, Maski sanitarne do celów medycznych, Osłonki laktacyjne do karmienia piersią, Osłony ochronne na twarz
do użytku medycznego, Pojemniki do aplikowania leków,
Pojemniki na butelki do karmienia, Pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów medycznych, Smoczki, Spraye
[aerozole] do celów medycznych, Strzykawki do celów medycznych i do zastrzyków, Strzykawki do zastrzyków, Termometry do pomiaru gorączki, Termometry lekarskie, Zakraplacze do oczu, Zakraplacze do celów medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia
do butelek do karmienia, Zawieszki do smoczków.
530245
(220) 2021 06 15
EXIM PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) proMUM
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Witaminy i preparaty witaminowe, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy wzmacniające
zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, Odżywcze suplementy
diety, Tabletki witaminowe, Żelki witaminowe.
(210) 530246
(220) 2021 06 15
(731) HANKUS RAFAŁ MIX INVEST, Żywiec
(540) (znak słowny)
(540) Tunes Communication
(510), (511) 41 Muzyczne usługi wydawnicze.
530291
(220) 2021 06 15
PSYCHOTERAPIA PRAKTYCZNA WALCZEWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSYCHOTERAPIA PRAKTYCZNA

(210)
(731)
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(531) 26.11.12, 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 41 Organizowanie warsztatów, Warsztaty w celach edukacyjnych, Organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, Organizacja i przeprowadzanie warsztatów i seminariów w zakresie samoświadomości,
Prowadzenie warsztatów i seminariów na temat samoświadomości, Organizowanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie konferencji, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
konferencji, 44 Psychoterapia, Psychoterapia holistyczna,
Usługi psychoterapeutyczne, Porady psychologiczne, Badania psychologiczne, Usługi psychologów, Poradnictwo
psychologiczne, Opieka psychologiczna, Przygotowywanie profili psychologicznych, Usługi w zakresie psychologii
pracy, Doradztwo związane z psychologią integralną, Usługi
w zakresie testów psychologicznych, Doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych,
Badanie osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego],
Usługi w zakresie oceny osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego], Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Poradnictwo medyczne, Poradnictwo psychologiczne
dla personelu, Poradnictwo medyczne związane ze stresem, Poradnictwo związane z terapią zajęciową, Leczenie
uzależnienia od narkotyków, Leczenie uzależnień, Leczenie
psychologiczne.
530293
(220) 2021 06 15
STRUSS AUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TIMELESS AUDIO
(510), (511) 9 Wzmacniacze, Urządzenia do odtwarzania
dźwięku, Głośniki, Urządzenia do transmisji dźwięku, Przewody akustyczne, Urządzenia do reprodukcji dźwięku.
(210)
(731)

(210) 530295
(220) 2021 06 15
(731) INTERDRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 03.07.15, 03.07.24, 29.01.15
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze
oraz wyposażenie edukacyjne, Artykuły do korektorowania i ścierania, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji,
Papier i karton, Bloki papierowe, Papier rysunkowy, Papier
do celów rękodzielniczych, Cyrkle, Ekierki, Krzywiki, Kreślarskie szablony, Kątowniki [linijki] do kreślenia, Linijki, Kreda,
Artykuły biurowe, Kleje do materiałów papierniczych lub
do użytku domowego, Pudełka z farbami do użytku szkolnego, 28 Plastelina do zabawy, Ciastolina.
(210) 530310
(220) 2021 06 16
(731) COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) comfino

(531) 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Doradztwo finansowe, Opracowania finansowe, Badania finansowe, Gwarancje finansowe, Planowanie
finansowe, Wyceny finansowe, Usługi finansowe, Transakcje
finansowe, Informacje finansowe, Prognozy finansowe, Inwestycje finansowe, Analizy finansowe, Oceny finansowe, Finansowe usługi konsultingowe, Finansowe usługi gwarancyjne, Osobiste usługi finansowe, Skomputeryzowane usługi
finansowe, Zarządzanie finansowe akcjami, Zarządzanie finansowe funduszami, Sponsorowanie finansowe, Skomputeryzowane analizy finansowe, Detaliczne usługi finansowe,
Doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego,
Usługi wymiany finansowej, Usługi informacji finansowej, Badanie wypłacalności finansowej, Usługi konsultingu finansowego, Usługi pośrednictwa finansowego, Pozyskiwanie kapitału finansowego, Zarządzanie finansowe dotyczące inwestycji, Wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych,
Doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, Gwarancje i poręczenia finansowe, Gwarancje finansowe [usługi gwarancyjne],
Usługi finansowe dla spółek, Zarządzanie finansowe funduszami emerytalnymi, Informacje finansowe dla inwestorów,
Oceny i wyceny finansowe, Usługi finansowe dotyczące inwestycji, Zarządzanie finansowe funduszami powierniczymi,
Usługi bankowe i finansowe, Finansowe usługi rozliczeniowe
[clearingowe], Zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi, Obrót towarami [usługi finansowe], Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, Doradztwo finansowe dotyczące
emerytur, Doradztwo finansowe dotyczące rozliczeń, Doradztwo finansowe dotyczące podatków, Usługi finansowe
dotyczące nieruchomości, Planowanie i zarządzanie finansowe, Pożyczki finansowe dla handlu, Gwarantowanie finansowe rent dożywotnich, Zarządzanie finansowe projektami
budowlanymi, Transakcje finansowe i monetarne, Wyceny
i analizy finansowe, Informacje finansowe i wyceny, Usługi
finansowe i monetarne, Zarządzanie finansowe programami
członkowskimi, Dostarczanie skomputeryzowanej Informacji
finansowej, Usługi finansowej bankowości osobistej, Przeprowadzanie studium wykonalności finansowej, Skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego, Usługi oceny ryzyka finansowego, Doradcze usługi zarządzania finansowego,
Planowanie finansowe w zakresie emerytur, Wyceny finansowe dla celów ubezpieczenia, Usługi finansowe związane
z podróżami, Usługi finansowe dotyczące nabywania mienia,
Usługi finansowe dotyczące zapewniania pożyczek, Zarządzanie finansowe za pośrednictwem Internetu, Usługi finansowe dotyczące sprzedaży mienia, Usługi finansowe w zakresie obligacji, Usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, Zarządzanie finansowe planami emerytalnymi
pracowników, Administrowanie finansowe planami emerytalnymi pracowników, Finansowe i Inwestycyjne usługi konsultacyjne, Usługi finansowe, mianowicie regulowanie długu,
Usługi finansowe związane z lotniskami, Usługi charytatywne, mianowicie usługi finansowe, Usługi finansowe w zakresie akcji, Finansowe usługi związane z oszczędnościami, Usługi finansowe związane z oszczędzaniem, Usługi finansowe
związane z akredytywą, Zarządzanie finansowe związane
z bankowością, Konsultacje finansowe w sektorze energetyki, Doradztwo finansowe w zakresie podatków, Doradztwo
finansowe dotyczące funduszy powierniczych, Usługi finansowe w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące
własności nieruchomości, Usługi finansowe, pieniężne i ban-
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kowe, Finansowe usługi rozrachunkowe i rozliczeniowe,
Usługi finansowe związane z ubezpieczeniami, Usługi finansowe związane z mieniem, Usługi finansowe świadczone
przez Internet, Doradztwo finansowe dotyczące planowania
podatków, Doradztwo finansowe dla zwycięzców loterii, Zarządzanie finansowe kosztami użytkowania budynków, Doradztwo finansowe w zakresie franchisingu, Usługi finansowe związane z emeryturami, Zarządzanie finansowe projektami renowacji budynków, Zarządzania finansowe zbiorowymi programami inwestycyjnymi, Doradztwo finansowe
związane z pożyczkami, Finansowe usługi w zakresie przedpłacania, Usługi w zakresie wyceny finansowej, Usługi informacji finansowej dotyczące walut, Porady w zakresie oceny
finansowej, Porady w zakresie wyceny finansowej, Usługi
w zakresie obrotu finansowego, Usługi w zakresie sponsoringu finansowego, Usługi w zakresie planowania finansowego,
Usługi informacji i doradztwa finansowego, Usługi finansowe związane z kartami kredytowymi, Usługi finansowe związane z pojazdami mechanicznymi, Usługi finansowe związane z zastawami hipotecznymi, Finansowe usługi dotyczące
ubezpieczenia mechanicznych pojazdów, Zarządzanie finansowe w zakresie kont udziałowych, Usługi finansowe
w zakresie zabezpieczania funduszy, Usługi finansowe
świadczone przy użyciu kart, Usługi finansowe w zakresie zakupu pojazdów, Doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych, Usługi finansowe w zakresie obrotu akcjami, Inwestycje finansowe w dziedzinie papierów wartościowych, Usługi finansowe dotyczące programów akcjonariatu prywatnego, Usługi finansowe związane z działalnością
gospodarczą, Usługi finansowe w zakresie zakupu nieruchomości, Usługi finansowe związane z handlem samochodowym, Usługi finansowe w zakresie papierów wartościowych,
Pożyczki finansowe na cele odnawiania domów, Usługi finansowe w zakresie dzierżawy samolotów, Doradztwo w zakresie podatków dochodowych [finansowe], Usługi finansowe związane z kartami bankowymi, Usługi finansowe w postaci zabezpieczenia inwestycji, Usługi finansowe w zakresie
pożyczek pieniężnych, Doradztwo finansowe w zakresie
planów emerytalnych, Doradztwo finansowe w zakresie zarządzania aktywami, Usługi finansowe związane z zakupem
domu, Doradztwo finansowe dotyczące programów akcji
pracowniczych, Finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, Usługi finansowe związane z transportem towarów, Usługi finansowe związane z zapłatą gotówką, Usługi finansowe świadczone przez firmy ubezpieczeniowe, Usługi
finansowe związane z zakupem samolotów, Usługi finansowe dotyczące finansowania transmitowania programów, Finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości,
Badania finansowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem, Usługi finansowe z zakresu zarządzania majątkiem, Zarządzanie
finansowe udziałami w innych firmach, Doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi, Usługi finansowe
w zakresie wyceny wełny, Transakcje finansowe za pośrednictwem łańcucha blokowego, Usługi finansowe związane
z walutami cyfrowymi, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące działalności finansowej, Skomputeryzowane usługi w zakresie informacji finansowej, Usługi informacyjne dotyczące wycen działalności finansowej, Usługi doradztwa finansowego na rzecz przedsiębiorstw, Usługi doradztwa inwestycyjnego i planowania finansowego, Usługi
doradcze w zakresie planowania finansowego, Usługi doradztwa finansowego na rzecz bankowców, Niezależne doradztwo w zakresie planowania finansowego, Usługi zarządzania finansowego dotyczące instytucji medycznych, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości,
Usługi zarządzania finansowego dotyczące instytucji opiekuńczych, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł,
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Usługi doradztwa finansowego związane z niewypłacalnością, Usługi w zakresie elektronicznego obrotu finansowego,
Skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutą obcą, Transakcje finansowe w zakresie walutowych
transakcji swapowych, Usługi finansowe w zakresie punktowej oceny kredytowej, Usługi doradcze [finansowe] w zakresie badania wypadków, Informacje finansowe dostarczane
za pomocą środków elektronicznych, Usługi finansowe oferowane przez kasy oszczędnościowo-mieszkaniowe, Usługi
finansowe świadczone przez kasy oszczędnościowo-mieszkaniowe, Usługi finansowe w zakresie zarządzania kartami
kredytowymi, Porady finansowe związane z programami akcji pracowniczych, Skomputeryzowane usługi finansowe dla
przedsiębiorstw handlu detalicznego, Usługi finansowe
związane z międzynarodowymi papierami wartościowymi,
Usługi finansowe w odniesieniu do konserwacji pojazdów,
Usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Planowanie finansowe związane z czesnym za szkołę,
Usługi finansowe dotyczące udostępniania i strukturyzacji
kapitału, Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem
w infrastrukturę, Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, Usługi finansowe świadczone
za pomocą środków elektronicznych, Doradztwo finansowe
związane z usługami kredytów studenckich, Finansowe
sponsorowanie działalności w zakresie sportów elektronicznych, Zapewnianie ochrony finansowej od ryzyka wymiany
walut, Ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredytowych, Usługi informacji finansowej dotyczące rynków
papierów wartościowych, Usługi zarządzania finansowego
związane z instytucjami bankowymi, Usługi doradztwa finansowego na rzecz osób fizycznych, Usługi zarządzania finansowego związane z instytucjami dentystycznymi, Usługi
zarządzania finansowego związane z władzami lokalnymi,
Usługi zarządzania finansowego związane z domami emerytalnymi, Usługi planowania finansowego związane z projektami budowlanymi, Usługi doradztwa finansowego w zakresie zarządzania ryzykiem, Usługi finansowe związane z kupnem i handlem towarami, Finansowe usługi bankowe w zakresie wpłacania środków pieniężnych, Usługi finansowe dla
podróżnych świadczone w nagłych wypadkach, Usługi w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi finansowe], Usługi doradcze [finansowe] świadczone na rzecz
likwidatorów szkód, Usługi finansowe związane z podejmowaniem i deponowaniem gotówki, Konsultacje finansowe
związane z kupnem i sprzedażą przedsiębiorstw, Finansowe
usługi bankowe w zakresie wypłacania środków pieniężnych,
Informacje finansowe dostarczane za pośrednictwem komputerowych baz danych, Doradztwo finansowe w zakresie
przeprowadzania bezgotówkowych transakcji płatniczych,
Wyceny finansowe nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, Usługi w zakresie doradztwa finansowego świadczone dla kontrolerów, Usługi zarządzania finansowego związane z instytucjami dla rekonwalescentów,
Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie posiadania
papierów wartościowych, Usługi finansowe związane
ze sprzedażą i kupnem papierów wartościowych, Usługi finansowe dotyczące wydawania kart bankowych i kart debetowych, Usługi finansowe w zakresie zabezpieczania funduszy dla osób trzecich, Usługi finansowe związane z dostarczaniem bonów na zakup towarów, Usługi finansowe dla
podmiotów gospodarczych działających w branży naftowej,
Administrowanie finansowe w zakresie prywatnego ubezpieczenia kosztów leczenia dentystycznego, Wyceny finansowe w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe,
Usługi w zakresie Informacji finansowej związane z rynkami
obligacji, Udzielanie informacji, konsultacji i porad w dziedzi-
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nie wyceny finansowej, Usługi w zakresie doradztwa finansowego dotyczące ubezpieczenia na życie, Zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, Usługi pośrednictwa w zakresie organizowania finansowania przez inne instytucje finansowe, Usługi finansowe
świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, Zarządzanie finansowe w zakresie kapitału ryzyka, kapitału Inwestycyjnego i kapitału rozwojowego, Usługi Informacji
finansowej dostarczane za pośrednictwem dostępu do komputerowej bazy danych, Usługi pośrednictwa finansowego
w zakresie posiadania własności na rzecz osób trzecich, Usługi finansowe związane z emisją i sprzedażą papierów wartościowych pod zastaw hipoteczny, Usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, Ubezpieczenia, Ubezpieczenia hipoteczne, Ubezpieczenia kredytów, Ubezpieczenia lotnicze,
Ubezpieczenia medyczne, Ubezpieczenia towarów, Organizowanie ubezpieczenia, Ubezpieczenia podróżne, Ubezpieczenia furgonetek, Ubezpieczenia samochodowe, Ubezpieczenia bankowe, Ubezpieczenia budynków, Ubezpieczenia
urządzeń łącznościowych, Ubezpieczenia biur, Ubezpieczenia na życie, Zapewnianie ubezpieczenia wakacyjnego, Prywatne ubezpieczenia zdrowotne, Ubezpieczenia dotyczące
własności, Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, Ubezpieczenia przedłużonych gwarancji, Ubezpieczenia majątkowe
[nieruchomości], Organizowanie ubezpieczenia kredytów,
Ubezpieczenia dla hoteli, Ubezpieczenia systemów antywłamaniowych, Ubezpieczenia od wypadków, Ubezpieczenia
od pożaru, Ubezpieczenia dla biur, Usługi zarządzania ubezpieczeniami, Informacja o ubezpieczeniach, Zarządzanie
ubezpieczeniami grupowymi, Ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, Wycena roszczeń z ubezpieczenia,
Administrowanie systemami ubezpieczenia grupowego, Informacje w sprawach ubezpieczeń, Doradztwo w sprawach
ubezpieczeń, Ubezpieczenia od wypadków samochodowych, Pośrednictwo w ubezpieczeniach tranzytowych, Udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, Pośrednictwo
w ubezpieczeniach samochodowych, Pośrednictwo
w ubezpieczeniach transportowych, Ubezpieczenia związane z mieniem osobistym, Ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej, Ubezpieczenia od odpowiedzialności
osób trzecich, Usługi w zakresie organizowania ubezpieczenia, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Zapewnianie ubezpieczenia gwarancji na sprzęt,
Usługi inwestycyjne w zakresie zmiennego ubezpieczenia,
Usługi konsultacyjne i informacyjne dotyczące ubezpieczenia, Usługi w zakresie ubezpieczenia przyczep turystycznych,
Usługi ubezpieczenia zdrowotnego związane z kierowcami
autokarów, Ubezpieczenia od ryzyka przekroczenia terminów i kosztów, Usługi ubezpieczenia medycznego świadczone na rzecz firm, Ubezpieczenia od ryzyka terminów
i kosztów realizacji, Usługi ubezpieczenia zdrowotnego związane z pilotami autokarowymi, Administrowanie ubezpieczeniami zdrowotnymi w zakresie opieki dentystycznej,
Usługi planowania związane z ubezpieczeniami na życie,
Pośrednictwo w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych wypadków, Usługi ubezpieczenia osobistego w zakresie zapewniania porad prawnych, Usługi gwarancji ubezpieczenia w przypadku awarii mechanicznej silnika, Usługi
ubezpieczenia indywidualnego w zakresie świadczenia
usług prawnych, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane
z ubezpieczeniami zdrowotnymi, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami domu, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami turystycznymi, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów, Likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia
innego niż na życie, Usługi doradztwa i pośrednictwa zwią-
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zane z ubezpieczeniami od wypadków, Usługi doradztwa
i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami na życie, Administrowanie ubezpieczeniami w ramach programów świadczeń z zakresu leków na receptę, Organizowanie inwestycji,
zwłaszcza inwestycji w kapitale trwałym, usług w zakresie finansowania i ubezpieczenia.
(210) 530312
(220) 2021 06 16
(731) PIOTRZKOWSKI JAN, Banino
(540) (znak słowny)
(540) justjoin.space
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania,
Edukacyjne aplikacje komputerowe, Edukacyjne aplikacje
mobilne, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje
do przepływu pracy, Oprogramowanie do tworzenia aplikacji, Oprogramowanie symulacyjne do aplikacji, Edukacyjne aplikacje na tablety, Oprogramowanie do aplikacji
internetowych, Aplikacje do odzyskiwania informacji,
Oprogramowanie do serwera aplikacji, Aplikacje biurowe
i biznesowe, Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje komputerowe do sterowania pojazdami, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie do aplikacji komputerowych do gier, Aplikacje
do obstawiania zakładów sportowych, Aplikacje mobilne
do zamawiania taksówek, Aplikacje do łączności maszyna-maszyna [M2M], Oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, Aplikacje komputerowe do sterowania automatycznym kierowaniem pojazdami, Aplikacje
komputerowe do sterowania automatycznym parkowaniem pojazdów, Aplikacje komputerowe do urządzeń nawigacyjnych do pojazdów, Aplikacje komputerowe do automatycznej kontroli parkowania samochodów, Aplikacje
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, Oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz
danych, Aplikacje mobilne do pobrania do zamawiania
taksówek, Aplikacje komputerowe nawigacji audio-wideo
do samochodu, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do transmisji danych, Pobieralne aplikacje
na telefony komputerowe do zarządzania informacjami,
Oprogramowanie komputerowe do poszerzania zdolności audio-wizualnych aplikacji multimedialnych, Oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji [API], Oprogramowanie komputerowe
poprawiające możliwości audiowizualne aplikacji multimedialnych, mianowicie do integracji tekstu, dźwięku,
grafiki, obrazów statycznych i obrazów ruchomych, Oprogramowanie do pobrania w postaci aplikacji mobilnych
do dostaw i zamówień z restauracji typu dark kitchen,
Oprogramowanie komputerowe do mobilnych aplikacji
umożliwiających interakcje i łączenie pomiędzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi, Aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, Oprogramowanie komputerowe, które
wspomaga komputery w rozmieszczaniu równoległych
aplikacji i wykonywaniu równoległych obliczeń, Oprogramowanie do pobrania w postaci aplikacji mobilnych
do dostaw i zamówień jedzenia, Oprogramowanie komputerowe do pobrania do użytku jako interfejs programowania aplikacji [API], Aplikacje komputerowe do automatycznej kontroli jazdy do użytku w samochodach, Oprogramowanie komputerowe do sterowania i zarządzania
aplikacjami serwerów dostępowych, Oprogramowanie
do planowania, integrowania i optymalizacji aplikacji inteligentne miasto, Aplikacje programowe do pobrania
do użytku z drukarkami trójwymiarowymi, Oprogramo-
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wanie komunikacyjne, sieciowe i do sieci społecznościowych, Platformy oprogramowania komputerowego dla
sieci społecznościowych, Oprogramowanie społeczne,
Oprogramowanie społecznościowe, Oprogramowanie
użytkowe do usług tworzenia sieci kontaktów społecznych za pośrednictwem Internetu, Platformy oprogramowania do współpracy [oprogramowanie], Platformy oprogramowania do zarządzania współpracą, Platformy oprogramowania komputerowego, Platformy oprogramowania umożliwiające użytkownikom zbieranie pieniędzy,
Platformy i oprogramowanie do telefonów cyfrowych,
Media do pobierania, Oprogramowanie do rozwoju mediów, Oprogramowanie do serwera mediów, 38 Usługi komunikacji internetowej, Usługi telekomunikacyjne, Usługi
światłowodowej telekomunikacji, Usługi sieci telekomunikacyjnych, Usługi charytatywne, mianowicie usługi telekomunikacyjne, Interaktywne usługi telekomunikacyjne,
Usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, Usługi
telekomunikacyjne pomiędzy sieciami komputerowymi,
Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, Zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do portalu do współdzielenia materiałów wideo, Zapewnianie dostępu do elektronicznego
rynku [portalu] w sieciach komputerowych, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform
i portali internetowych, Zapewnianie dostępu do portali
internetowych na rzecz osób trzecich, Zapewnianie dostępu do portalu internetowego obejmującego programy
wideo na życzenie, Usługi telekomunikacyjne świadczone
za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych
mediach, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, Usługi pokojów rozmów [chatroom] dla serwisów społecznościowych, Udostępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line dla serwisów społecznościowych, Wymiana wiadomości za pomocą transmisji komputerowej, Elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych, Elektroniczna wymiana
danych przechowywanych w bazach danych dostępnych
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Zapewnianie dostępu do platform internetowych w celu wymiany
zdjęć cyfrowych, Komunikacja w celu wymiany danych
w formie elektronicznej, Udostępnianie urządzeń transmisyjnych umożliwiających wymianę danych drogą elektroniczną, Udostępnianie urządzeń łącznościowych do wymiany danych cyfrowych, Udostępnianie urządzeń łącznościowych do wymiany danych elektronicznych, Usługi
elektronicznej wymiany danych, Wymiana danych elektronicznych, Elektroniczna wymiana danych, Mobilne
usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści rozrywkowych, 42 Usługi komputerowe,
mianowicie tworzenie wirtualnych społeczności dla zarejestrowanych użytkowników w celu organizowania grup
i wydarzeń, uczestniczenia w dyskusjach oraz angażowania się w tworzenie sieci społecznych, biznesowych i społecznościowych, Programowanie aplikacji multimedialnych, Udostępnianie witryny internetowej obejmującej
technologię umożliwiającą użytkownikom on-line tworzenie profili osobistych obejmujących informacje z sieci
społecznościowych oraz przesyłanie i udostępnianie takich informacji w wielu witrynach internetowych, Hosting
aplikacji multimedialnych, Hosting aplikacji interaktywnych, Hosting aplikacji mobilnych, Opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, Leasing oprogramowania aplikacji pojedynczego logowa-
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nia, Doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, Hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, Opracowywanie oprogramowania aplikacji na potrzeby dostarczania treści
multimedialnych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, Instalacja
i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania
komputerowego, Techniczna obsługa aplikacji w dużych
i średnich systemach komputerowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci Web, Usługi pomocy technicznej związane
z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, Doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, Umożliwianie tymczasowego
użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania
dostępnych za pośrednictwem strony internetowej,
Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji on-line, Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
komputerowego on-line, nie do pobrania, do użytku
w aplikacjach do monitorowania nadawania, Badania
w dziedzinie mediów społecznościowych, Usługi badawczo-rozwojowe, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi
produktami, Rozwój sprzętu komputerowego, Badania
i rozwój biochemiczny, Projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego, Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego, Usługi w zakresie rozwoju biologicznego, Usługi w zakresie rozwoju przemysłowego, Prace
badawczo-rozwojowe nad produktami, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
Badania i rozwój w zakresie nauki, Badania i rozwój w dziedzinie biotechnologii, Konsultacje techniczne z zakresu
rozwoju produktu, Prace badawczo-rozwojowe dla osób
trzecich, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, Usługi badawczo-rozwojowe związane z fizyką, Usługi badawczo-rozwojowe dotyczące sprzętu komputerowego, Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego
i oprogramowania, Projektowanie i rozwój oprogramowania do gier wideo, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie
oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze i rozwojowe dotyczące oprogramowania komputerowego,
Planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych
on-line na rzecz osób trzecich, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych produktów dla osób trzecich
w dziedzinie tworzyw sztucznych, Usługi chemiczne, Laboratoria chemiczne, Konsultacje chemiczne, Analizy chemiczne, Badania chemiczne, Inżynieria chemiczna, Badania dotyczące chemii, Chemiczne badania analityczne,
Analiza chemiczna ziemi, Badania chemiczno-technologiczne, Usługi laboratoriów chemicznych, Testowanie
środków chemicznych, Wykonywanie analiz chemicznych,
Prowadzenie analiz chemicznych, Badania naukowe dotyczące chemii, Badania w dziedzinie chemii, Analiza zachowania środków chemicznych, Usługi chemicznych laboratoriów badawczych, Badania laboratoryjne w dziedzinie
chemii, Analiza laboratoryjna w dziedzinie chemii, Usługi
chemiczne w zakresie rud, Usługi chemiczne w zakresie
mineralogii, Udostępnianie informacji naukowych dotyczących chemikaliów, Usługi w zakresie analiz chemicznych, Badania z zakresu chemikaliów specjalnych, Opracowywanie i ocena syntez chemicznych, Badania w zakresie
chemikaliów wysokowartościowych, Opracowywanie
i ocena analiz chemicznych, Usługi w zakresie badań chemicznych, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie che-
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mii, Opracowywanie i testowanie metod produkcji chemicznej, Usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa
substancji chemicznych stosowanych w rolnictwie, Usługi
analityczne w zakresie określania składu chemicznego
płynów, Usługi analityczne związane z badaniem składu
chemicznego płynów, Usługi analiz i badań przemysłowych w dziedzinie chemii, Ocena informacji chemicznych
w związku z zagrożeniami, Ocena informacji chemicznych
w związku z ryzykiem, Usługi w zakresie analiz i badań
chemicznych, Usługi doradcze związane z odczynnikami
chemicznymi, Przygotowywanie raportów związanych
z badaniami chemicznymi, Analizowanie działania mieszanin chemicznych na zwierzętach, Udostępnianie informacji naukowych dotyczących przemysłu chemicznego,
Usługi w zakresie oceniania skuteczności rolniczych środków chemicznych, Usługi analityczne w zakresie oceny
składu chemicznego płynów, Usługi w zakresie laboratoriów chemicznych i/lub biologicznych, Usługi w zakresie
oceniania skuteczności przemysłowych środków chemicznych, Specjalistyczne usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie chemii rolniczej, Usługi w zakresie analizy
chemicznej do wykorzystania w projektowaniu, Usługi
informacyjne dotyczące bezpieczeństwa substancji chemicznych stosowanych w ogrodnictwie, Usługi w zakresie
analizy chemicznej do wykorzystania w badaniach materiałów, Usługi inżynieryjne w dziedzinie robotyki, Badania
technologiczne, Usługi technologiczne, Badania dotyczące technologii, Technologiczne badania projektowe, Doradztwo technologiczne, Usługi naukowe i technologiczne, Badania technologiczne dotyczące komputerów, Profesjonalne doradztwo dotyczące technologii, Doradztwo
eksperckie dotyczące technologii, Badania dotyczące
technologii telekomunikacyjnych, Ekspertyzy w zakresie
technologii, Usługi projektowania technologicznego,
Sporządzanie raportów technologicznych, Usługi doradztwa technologicznego, Usługi analizy technologicznej,
Usługi naukowo-technologiczne, Badania dotyczące
technologii budowy maszyn, Pomoc w zakresie technologii informacyjnej, Badania w dziedzinie technologii telekomunikacyjnych, Projektowanie naukowe i technologiczne, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Usługi
konsultacyjne w zakresie technologii, Opracowywanie
technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych, Doradztwo w zakresie technologii filtracji, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi inżynieryjne dotyczące
technologii informacyjnej, Badania w dziedzinie technologii informacyjnej, Badania w dziedzinie technologii komunikacyjnej, Usługi doradcze dotyczące badań technologicznych, Usługi w zakresie doradztwa technologicznego, Usługi w zakresie planowania technologicznego, Usługi konsultacyjne dotyczące badań technologicznych,
Analizy w zakresie inżynierii technologicznej, Usługi technologiczne w zakresie projektowania, Usługi technologiczne w zakresie komputerów, Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Opracowywanie nowych technologii dla osób trzecich, Usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, Usługi technologiczne i dotyczące ich badania, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych,
Projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, Tworzenie platform komputerowych, Tworzenie
zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług
on-line i Internetu, Tworzenie platform komputerowych
na rzecz osób trzecich, Tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, Tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, Usługi w zakresie
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górnictwa i poszukiwań minerałów, Badania geofizyczne
dla przemysłu górniczego, Badania geofizyczne dla przemysłu naftowego, gazowego i górnictwa.
(210)
(731)
(540)
(540)

530316
(220) 2021 06 16
GODLEWSKI MICHAŁ MONOLIT, Zambrów
(znak słowno-graficzny)
PRODUCENT MONOLIT okna i drzwi do każdego
domu

(531) 07.03.01, 07.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Okna metalowe, Okna aluminiowe, Drzwi metalowe, Drzwi aluminiowe, Bramy metalowe, Metalowe konstrukcje budowlane, Ościeżnice metalowe, Metalowe ościeżnice do drzwi, Metalowe ościeżnice okienne, Profile metalowe, Profile aluminiowe, Metalowe ramy okienne, Moskitiery metalowe, 19 Okna niemetalowe, Drzwi niemetalowe,
Niemetalowe ościeżnice do okien, Niemetalowe ościeżnice
do drzwi, Bramy niemetalowe, Ramy okienne niemetalowe,
Moskitiery niemetalowe.
530330
(220) 2021 06 16
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE,
Grajewo
(540) (znak słowny)
(540) MLEKPOL SER MIERZWIONY GOUDA
(510), (511) 29 Produkty serowarskie, Biały ser, Biały ser
z chudego mleka [quark], Dipy serowe, Fondue serowe, Miękkie dojrzałe sery, Mieszanki serowe, Paluszki serowe, Paluszki
z mozzarelli, Przekąski na bazie sera, Przetworzony ser, Ser
cheddar, Ser francuski Cancoillotte, Ser miękki, Ser o niskiej
zawartości tłuszczu, Ser mieszany, Ser pleśniowy, Ser owczy,
Ser śmietankowy, Ser twardy, Ser w proszku, Ser wędzony,
Ser z mleka koziego, Ser z przyprawami, Ser z ziołami, Sery
dojrzewające, Sery świeże niedojrzewające, Sery topione,
Sery z truflami, Starty ser, Substytuty serów, Świeży biały ser,
35 Usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej, sprzedaży z katalogu lub wykorzystując zamówienie
korespondencyjne, zamówienie ze strony internetowej lub
używając środków telekomunikacji sera i produktów mlecznych, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów
wyrobów, Organizacja pokazów, targów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, reklama, reklamy prasowe,
radiowe, telewizyjne.
(210)
(731)

530331
(220) 2021 06 16
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE,
Grajewo
(540) (znak słowny)
(540) MLEKPOL SER MIERZWIONY ZŁOTY MAZUR
(510), (511) 29 Produkty serowarskie, Biały ser z chudego
mleka [quark], Dipy serowe, Miękkie dojrzałe sery, Biały ser,
Mieszanki serowe, Fondue serowe, Paluszki serowe, Paluszki
z mozzarelli, Przekąski na bazie sera, Przetwory twarożkowe,
Ser cheddar, Przetworzony ser, Ser francuski Cancoillotte,
Ser mieszany, Ser miękki, Ser o niskiej zawartości tłuszczu,
Ser owczy, Ser pleśniowy, Ser twardy, Ser śmietankowy, Ser
typu twarogowego, Ser w postaci dipów, Ser wędzony, Ser

(210)
(731)
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z mleka koziego, Ser z przyprawami, Ser z ziołami, Sery świeże niedojrzewające, Sery dojrzewające, Sery topione, Sery
z truflami, Starty ser, Substytuty serów, Świeży biały ser, Serek
mascarpone, 35 Usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży
hurtowej i detalicznej, sprzedaży z katalogu lub wykorzystując zamówienie korespondencyjne, zamówienie ze strony internetowej lub używając środków telekomunikacji sera i produktów mlecznych, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe
i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek
i wzorów wyrobów, Organizacja pokazów, targów i wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, reklama, reklamy
prasowe, radiowe, telewizyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

530360
(220) 2021 06 16
MARSZAŁEK JERZY, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
MARSZAŁEK & KOSSEK
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(531) 27.05.01, 27.05.21, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 4 Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych,
Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, 9 Akumulatory energii fotowoltaicznej, Instalacje fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], 35 Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc
w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 40 Wytwarzanie energii elektrycznej, 42 Usługi
projektowania architektonicznego, Usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego.
530369
(220) 2021 06 16
R. POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R. Power RENEWABLES
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11, 24.17.01
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
530366
(220) 2021 06 16
R. POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R. Power RENEWABLES

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 4 Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych,
Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej,
9 Akumulatory energii fotowoltaicznej, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie
fotowoltaiczne], 35 Outsourcing [doradztwo biznesowe],
Pomoc w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej, 40 Wytwarzanie energii elektrycznej, 42 Usługi projektowania architektonicznego,
Usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego.

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 4 Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych,
Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, 9 Akumulatory energii fotowoltaicznej, Instalacje fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], 35 Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc
w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 40 Wytwarzanie energii elektrycznej, 42 Usługi
projektowania architektonicznego, Usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego.
530375
(220) 2021 06 16
R. POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R. Power RENEWABLES
(210)
(731)

530367
(220) 2021 06 16
R. POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R.
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 4 Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych,
Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, 9 Akumulatory energii fotowoltaicznej, Instalacje fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowol-
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taiczne], 35 Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc
w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 40 Wytwarzanie energii elektrycznej, 42 Usługi
projektowania architektonicznego, Usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego.
530379
(220) 2021 06 16
R.POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R.
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.21, 26.13.25
(510), (511) 4 Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych,
Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, 9 Akumulatory energii fotowoltaicznej, Instalacje fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], 35 Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc
w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 40 Wytwarzanie energii elektrycznej, 42 Usługi
projektowania architektonicznego, Usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego.
530381
(220) 2021 06 16
R.POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R.
(210)
(731)

530382
(220) 2021 06 16
R.POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R. Power RENEWABLES

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 4 Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych,
Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej,
9 Akumulatory energii fotowoltaicznej, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie
fotowoltaiczne], 35 Outsourcing [doradztwo biznesowe],
Pomoc w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej, 40 Wytwarzanie energii elektrycznej, 42 Usługi projektowania architektonicznego,
Usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego.
(210) 530389
(220) 2021 06 17
(731) KUZIORA IWONA, Stalowa Wola
(540) (znak słowny)
(540) ivoadventures
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z książkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z gazetami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z magazynami z programem telewizyjnym, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z materiałami drukowanymi i artykułami papierniczymi oraz wyposażeniem edukacyjnym,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z mobilnymi aplikacjami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z naklejkami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z plakatami z papieru,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obrazami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z rycinami [grafika], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami i akcesoriami do zabawy.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.21, 26.13.25
(510), (511) 4 Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych,
Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, 9 Akumulatory energii fotowoltaicznej, Instalacje fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], 35 Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc
w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 40 Wytwarzanie energii elektrycznej, 42 Usługi
projektowania architektonicznego, Usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego.
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530390
(220) 2021 06 17
KOWAL MONIKA, Bytom
(znak słowno-graficzny)
BAD CAT
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(531) 03.01.06, 03.01.16, 26.03.04, 27.05.01
(510), (511) 18 Obroże, Smycze dla zwierząt, Kagańce, Torby,
Odzież dla zwierząt, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, Nosidełka dla zwierząt [torby], Stroje dla zwierząt domowych, Ubranka
dla zwierząt, 20 Tabliczki identyfikacyjne z tworzyw sztucznych
dla zwierząt, Tabliczki identyfikacyjne dla zwierząt, nie z metalu, Bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych, Poduszki dla zwierząt domowych,
Posłania dla zwierząt, Budy dla zwierząt domowych, Klatki
dla zwierząt domowych, Kontenery dla zwierząt domowych,
Meble dla zwierząt domowych, Skrzynki lęgowe dla zwierząt
domowych, Przenośne posłania dla zwierząt domowych, Nadmuchiwane posłania dla zwierząt domowych, Domki do zabawy dla zwierząt domowych, Kosze do spania, niemetalowe,
dla zwierząt domowych, Niemetalowe skrzynie do transportu
zwierząt, 31 Karma dla zwierząt domowych, Karma dla psów,
Karma dla kotów, Karma dla królików, Karma dla ptaków, Karma
dla ryb, Karma dla koni, Nasiona roślin strączkowych [karma dla
zwierząt], Mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, Glony
jako pasza dla zwierząt, Proszek z alg jako pasza dla zwierząt,
Napoje dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt domowych, Ciastka
dla zwierząt, Otręby [pokarm dla zwierząt], Syntetyczny pokarm
dla zwierząt, Jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Mielone produkty spożywcze dla zwierząt, Pokarmy puszkowane lub konserwowane dla
zwierząt, Kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, Jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, Ściółka dla
zwierząt, Podściółka dla zwierząt domowych, Żwirek dla kota
i dla małych zwierząt, Piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt
domowych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej z związku z karmą
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej z związku
z karmą dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pokarmem dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokarmem dla zwierząt domowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokarmem dla zwierząt domowych w formie gryzaków, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pokarmem dla zwierząt domowych w formie gryzaków, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z budami, kojcami
i legowiskami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z budami, kojcami i legowiskami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z poduszkami
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z poduszkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smyczami dla zwierząt, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze smyczami dla zwierząt, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z kagańcami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z kagańcami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z klatkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z klatkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z lekarstwami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z lekarstwami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z witaminami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z witaminami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, zabawkami i przedmiotami do zabawy
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z grami, zabawkami i przedmiotami do zabawy dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z matami węchowymi będącymi zabawkami dla psa, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami węchowymi będącymi zabawkami
dla psa, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pluszowymi
zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pluszowymi zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obrożami przeciwpasożytniczymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z obrożami przeciwpasożytniczymi dla
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze szczotkami
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dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze szczotkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzebieniami dla zwierząt, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z grzebieniami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z szamponami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z szamponami dla zwierząt,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z jadalnymi smakołykami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jadalnymi smakołykami dla zwierząt,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami farmaceutycznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami farmaceutycznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z suplementami witaminowymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami witaminowymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nosidełkami dla zwierząt [torby], Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z nosidełkami dla zwierząt [torby], Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z witaminami dla zwierząt domowych,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z witaminami dla zwierząt
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z matami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi pochłaniającymi
podkładkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jednorazowymi pochłaniającymi podkładkami
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z miskami na karmę i wodę dla zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z miskami na karmę i wodę dla
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze środkami do pielęgnacji zębów dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami do pielęgnacji zębów dla
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z podkładkami
pod miskę dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z podkładkami pod miskę dla zwierząt domowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami dla zwierząt
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym dla zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym dla
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z ręcznymi przyborami higienicznymi i do pielęgnacji urody dla
ludzi i zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi przyborami higienicznymi i do pielęgnacji urody dla ludzi
i zwierząt.
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(531) 03.01.08, 03.01.16, 26.03.04, 27.05.01
(510), (511) 18 Obroże, Smycze dla zwierząt, Kagańce, Torby,
Odzież dla zwierząt, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, Nosidełka dla zwierząt [torby], Stroje dla zwierząt domowych, Ubranka
dla zwierząt, 20 Tabliczki identyfikacyjne z tworzyw sztucznych
dla zwierząt, Tabliczki identyfikacyjne dla zwierząt, nie z metalu, Bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych, Poduszki dla zwierząt domowych,
Posłania dla zwierząt, Budy dla zwierząt domowych, Klatki
dla zwierząt domowych, Kontenery dla zwierząt domowych,
Meble dla zwierząt domowych, Skrzynki lęgowe dla zwierząt
domowych, Przenośne posłania dla zwierząt domowych, Nadmuchiwane posłania dla zwierząt domowych, Domki do zabawy dla zwierząt domowych, Kosze do spania, niemetalowe,
dla zwierząt domowych, Niemetalowe skrzynie do transportu
zwierząt, 31 Karma dla zwierząt domowych, Karma dla psów,
Karma dla kotów, Karma dla królików, Karma dla ptaków, Karma
dla ryb, Karma dla koni, Nasiona roślin strączkowych [karma dla
zwierząt], Mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, Glony
jako pasza dla zwierząt, Proszek z alg jako pasza dla zwierząt,
Napoje dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt domowych, Ciastka
dla zwierząt, Otręby [pokarm dla zwierząt], Syntetyczny pokarm
dla zwierząt, Jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Mielone produkty spożywcze dla zwierząt, Pokarmy puszkowane lub konserwowane dla
zwierząt, Kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, Jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, Ściółka dla
zwierząt, Podściółka dla zwierząt domowych, Żwirek dla kota
i dla małych zwierząt, Piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt
domowych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej z związku z karmą
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej z związku
z karmą dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pokarmem dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokarmem dla zwierząt domowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokarmem dla zwierząt domowych w formie gryzaków, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pokarmem dla zwierząt domowych w formie gryzaków, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z budami, kojcami
i legowiskami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z budami, kojcami i legowiskami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z poduszkami
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z poduszkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smyczami dla zwierząt, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze smyczami dla zwierząt, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z kagańcami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z kagańcami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z klatkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z klatkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z lekarstwami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z lekarstwami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z witaminami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z witaminami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, zabawkami i przedmiotami do zabawy
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z grami, zabawkami i przedmiotami do zabawy dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z matami węchowymi będącymi zabawkami dla psa, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami węchowymi będącymi zabawkami
dla psa, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pluszowymi
zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pluszowymi zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obrożami przeciwpasożytniczymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z obrożami przeciwpasożytniczymi dla
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze szczotkami
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dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze szczotkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzebieniami dla zwierząt, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z grzebieniami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z szamponami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z szamponami dla zwierząt,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z jadalnymi smakołykami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jadalnymi smakołykami dla zwierząt,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami farmaceutycznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami farmaceutycznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z suplementami witaminowymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami witaminowymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nosidełkami dla zwierząt [torby], Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z nosidełkami dla zwierząt [torby], Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z witaminami dla zwierząt domowych,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z witaminami dla zwierząt
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z matami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi pochłaniającymi
podkładkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jednorazowymi pochłaniającymi podkładkami
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z miskami na karmę i wodę dla zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z miskami na karmę i wodę dla
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze środkami do pielęgnacji zębów dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami do pielęgnacji zębów dla
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z podkładkami
pod miskę dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z podkładkami pod miskę dla zwierząt domowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami dla zwierząt
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym dla zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym dla
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z ręcznymi przyborami higienicznymi i do pielęgnacji urody dla
ludzi i zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi przyborami higienicznymi i do pielęgnacji urody dla ludzi
i zwierząt.
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(531) 03.01.08, 03.01.16, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 Obroże, Smycze dla zwierząt, Kagańce, Torby,
Odzież dla zwierząt, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, Nosidełka dla zwierząt [torby], Stroje dla zwierząt domowych, Ubranka
dla zwierząt, 20 Tabliczki identyfikacyjne z tworzyw sztucznych
dla zwierząt, Tabliczki identyfikacyjne dla zwierząt, nie z metalu, Bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych, Poduszki dla zwierząt domowych,
Posłania dla zwierząt, Budy dla zwierząt domowych, Klatki
dla zwierząt domowych, Kontenery dla zwierząt domowych,
Meble dla zwierząt domowych, Skrzynki lęgowe dla zwierząt
domowych, Przenośne posłania dla zwierząt domowych, Nadmuchiwane posłania dla zwierząt domowych, Domki do zabawy dla zwierząt domowych, Kosze do spania, niemetalowe,
dla zwierząt domowych, Niemetalowe skrzynie do transportu
zwierząt, 31 Karma dla zwierząt domowych, Karma dla psów,
Karma dla kotów, Karma dla królików, Karma dla ptaków, Karma
dla ryb, Karma dla koni, Nasiona roślin strączkowych [karma dla
zwierząt], Mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, Glony
jako pasza dla zwierząt, Proszek z alg jako pasza dla zwierząt,
Napoje dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt domowych, Ciastka
dla zwierząt, Otręby [pokarm dla zwierząt], Syntetyczny pokarm
dla zwierząt, Jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Mielone produkty spożywcze dla zwierząt, Pokarmy puszkowane lub konserwowane dla
zwierząt, Kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, Jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, Ściółka dla
zwierząt, Podściółka dla zwierząt domowych, Żwirek dla kota
i dla małych zwierząt, Piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt
domowych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej z związku z karmą
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej z związku
z karmą dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pokarmem dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokarmem dla zwierząt domowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokarmem dla zwierząt domowych w formie gryzaków, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pokarmem dla zwierząt domowych w formie gryzaków, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z budami, kojcami
i legowiskami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z budami, kojcami i legowiskami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z poduszkami
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z poduszkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smyczami dla zwierząt, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze smyczami dla zwierząt, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z kagańcami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z kagańcami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z klatkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z klatkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z lekarstwami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z lekarstwami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z witaminami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z witaminami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, zabawkami i przedmiotami do zabawy
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z grami, zabawkami i przedmiotami do zabawy dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z matami węchowymi będącymi zabawkami dla psa, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami węchowymi będącymi zabawkami
dla psa, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pluszowymi
zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pluszowymi zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obrożami przeciwpasożytniczymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z obrożami przeciwpasożytniczymi dla
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze szczotkami
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dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze szczotkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzebieniami dla zwierząt, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z grzebieniami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z szamponami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z szamponami dla zwierząt,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z jadalnymi smakołykami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jadalnymi smakołykami dla zwierząt,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami farmaceutycznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami farmaceutycznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z suplementami witaminowymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami witaminowymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nosidełkami dla zwierząt [torby], Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z nosidełkami dla zwierząt [torby], Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z witaminami dla zwierząt domowych,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z witaminami dla zwierząt
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z matami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi pochłaniającymi
podkładkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jednorazowymi pochłaniającymi podkładkami
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z miskami na karmę i wodę dla zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z miskami na karmę i wodę dla
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze środkami do pielęgnacji zębów dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami do pielęgnacji zębów dla
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z podkładkami
pod miskę dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z podkładkami pod miskę dla zwierząt domowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami dla zwierząt
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym dla zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym dla
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z ręcznymi przyborami higienicznymi i do pielęgnacji urody dla
ludzi i zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi przyborami higienicznymi i do pielęgnacji urody dla ludzi
i zwierząt.
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(531) 03.01.08, 03.01.16, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 Obroże, Smycze dla zwierząt, Kagańce, Torby,
Odzież dla zwierząt, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, Nosidełka dla zwierząt [torby], Stroje dla zwierząt domowych, Ubranka
dla zwierząt, 20 Tabliczki identyfikacyjne z tworzyw sztucznych
dla zwierząt, Tabliczki identyfikacyjne dla zwierząt, nie z metalu, Bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych, Poduszki dla zwierząt domowych,
Posłania dla zwierząt, Budy dla zwierząt domowych, Klatki
dla zwierząt domowych, Kontenery dla zwierząt domowych,
Meble dla zwierząt domowych, Skrzynki lęgowe dla zwierząt
domowych, Przenośne posłania dla zwierząt domowych, Nadmuchiwane posłania dla zwierząt domowych, Domki do zabawy dla zwierząt domowych, Kosze do spania, niemetalowe,
dla zwierząt domowych, Niemetalowe skrzynie do transportu
zwierząt, 31 Karma dla zwierząt domowych, Karma dla psów,
Karma dla kotów, Karma dla królików, Karma dla ptaków, Karma
dla ryb, Karma dla koni, Nasiona roślin strączkowych [karma dla
zwierząt], Mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, Glony
jako pasza dla zwierząt, Proszek z alg jako pasza dla zwierząt,
Napoje dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt domowych, Ciastka
dla zwierząt, Otręby [pokarm dla zwierząt], Syntetyczny pokarm
dla zwierząt, Jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Mielone produkty spożywcze dla zwierząt, Pokarmy puszkowane lub konserwowane dla
zwierząt, Kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, Jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, Ściółka dla
zwierząt, Podściółka dla zwierząt domowych, Żwirek dla kota
i dla małych zwierząt, Piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt
domowych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej z związku z karmą
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej z związku
z karmą dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pokarmem dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokarmem dla zwierząt domowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokarmem dla zwierząt domowych w formie gryzaków, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pokarmem dla zwierząt domowych w formie gryzaków, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z budami, kojcami
i legowiskami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z budami, kojcami i legowiskami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z poduszkami
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z poduszkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smyczami dla zwierząt, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze smyczami dla zwierząt, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z kagańcami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z kagańcami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z klatkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z klatkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z lekarstwami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z lekarstwami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z witaminami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z witaminami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, zabawkami i przedmiotami do zabawy
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z grami, zabawkami i przedmiotami do zabawy dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z matami węchowymi będącymi zabawkami dla psa, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami węchowymi będącymi zabawkami
dla psa, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pluszowymi
zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pluszowymi zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obrożami przeciwpasożytniczymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z obrożami przeciwpasożytniczymi dla
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zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze szczotkami
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze szczotkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzebieniami dla zwierząt, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z grzebieniami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z szamponami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z szamponami dla zwierząt,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z jadalnymi smakołykami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jadalnymi smakołykami dla zwierząt,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami farmaceutycznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami farmaceutycznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z suplementami witaminowymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami witaminowymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nosidełkami dla zwierząt [torby], Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z nosidełkami dla zwierząt [torby], Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z witaminami dla zwierząt domowych,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z witaminami dla zwierząt
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z matami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi pochłaniającymi
podkładkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jednorazowymi pochłaniającymi podkładkami
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z miskami na karmę i wodę dla zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z miskami na karmę i wodę dla
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze środkami do pielęgnacji zębów dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami do pielęgnacji zębów dla
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z podkładkami
pod miskę dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z podkładkami pod miskę dla zwierząt domowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami dla zwierząt
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym dla zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym dla
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z ręcznymi przyborami higienicznymi i do pielęgnacji urody dla
ludzi i zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi przyborami higienicznymi i do pielęgnacji urody dla ludzi
i zwierząt.
(210)
(731)
(540)
(540)

530398
(220) 2021 06 17
KOWAL MONIKA, Bytom
(znak słowno-graficzny)
DOG EAT DOG
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(531) 03.01.08, 03.01.16, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 Obroże, Smycze dla zwierząt, Kagańce, Torby,
Odzież dla zwierząt, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, Nosidełka dla zwierząt [torby], Stroje dla zwierząt domowych,
Ubranka dla zwierząt, 20 Tabliczki identyfikacyjne z tworzyw sztucznych dla zwierząt, Tabliczki identyfikacyjne dla
zwierząt, nie z metalu, Bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych, Poduszki
dla zwierząt domowych, Posłania dla zwierząt, Budy dla
zwierząt domowych, Klatki dla zwierząt domowych, Kontenery dla zwierząt domowych, Meble dla zwierząt domowych, Skrzynki lęgowe dla zwierząt domowych, Przenośne
posłania dla zwierząt domowych, Nadmuchiwane posłania
dla zwierząt domowych, Domki do zabawy dla zwierząt
domowych, Kosze do spania, niemetalowe, dla zwierząt
domowych, Niemetalowe skrzynie do transportu zwierząt,
31 Karma dla zwierząt domowych, Karma dla psów, Karma
dla kotów, Karma dla królików, Karma dla ptaków, Karma dla
ryb, Karma dla koni, Nasiona roślin strączkowych [karma dla
zwierząt], Mleko do stosowania jako karma dla zwierząt,
Glony jako pasza dla zwierząt, Proszek z alg jako pasza dla
zwierząt, Napoje dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt domowych, Ciastka dla zwierząt, Otręby [pokarm dla zwierząt],
Syntetyczny pokarm dla zwierząt, Jadalne przysmaki dla
zwierząt domowych, Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Mielone produkty spożywcze dla zwierząt, Pokarmy
puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, Kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, Jadalne kości i kostki
do żucia dla zwierząt domowych, Ściółka dla zwierząt, Podściółka dla zwierząt domowych, Żwirek dla kota i dla małych
zwierząt, Piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt domowych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej z związku z karmą dla
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej z związku
z karmą dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokarmem dla zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z pokarmem dla zwierząt
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokarmem dla zwierząt domowych w formie gryzaków, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z pokarmem dla zwierząt
domowych w formie gryzaków, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z budami, kojcami i legowiskami dla zwierząt
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z budami, kojcami i legowiskami dla zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z poduszkami dla zwierząt
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z poduszkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smyczami dla zwierząt, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze smyczami dla zwierząt,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kagańcami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z kagańcami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z klatkami dla zwierząt domowych,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z klatkami dla zwierząt
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lekarstwami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lekarstwami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z witaminami
dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z witaminami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z grami, zabawkami i przedmiotami do zabawy dla zwierząt
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami,
zabawkami i przedmiotami do zabawy dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z matami
węchowymi będącymi zabawkami dla psa, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami węchowymi będącymi
zabawkami dla psa, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pluszowymi zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej

101

w związku z pluszowymi zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obrożami przeciwpasożytniczymi dla
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obrożami
przeciwpasożytniczymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze szczotkami dla zwierząt domowych,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze szczotkami dla
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzebieniami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z grzebieniami dla zwierząt, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z szamponami dla zwierząt, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z szamponami dla zwierząt,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jadalnymi smakołykami dla zwierząt,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jadalnymi smakołykami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z preparatami farmaceutycznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami farmaceutycznymi
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami witaminowymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami witaminowymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nosidełkami
dla zwierząt [torby], Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z nosidełkami dla zwierząt [torby], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z witaminami dla zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z witaminami dla zwierząt
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z matami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi pochłaniającymi podkładkami dla zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z jednorazowymi pochłaniającymi podkładkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z miskami na karmę i wodę dla
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z miskami na karmę i wodę dla zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami do pielęgnacji
zębów dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze środkami do pielęgnacji zębów dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z podkładkami pod miskę dla
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z podkładkami pod miskę dla zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z meblami dla zwierząt
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem sportowym dla zwierząt
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z ręcznymi przyborami higienicznymi
i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z ręcznymi przyborami higienicznymi
i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt.
530402
(220) 2021 06 17
STOWARZYSZENIE RODZINA WOJSKOWA RADA
NACZELNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MARSZAŁKOWEJ ALEKSANDRY PIŁSUDSKIEJ
(510), (511) 31 Krzewy róż, Róże [rośliny].
(210)
(731)

(210) 530408
(220) 2021 06 17
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
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(540) QLADY
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy
diety dla ludzi.
(210) 530439
(220) 2021 06 18
(731) ZIMNOCH MACIEJ, Tykocin
(540) (znak słowny)
(540) GLOCALVET
(510), (511) 35 Marketing internetowy, Usługi marketingowe, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek
internetowych, Reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, 38 Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych,
44 Usługi informacji weterynaryjnej świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi informacyjne dotyczące
weterynaryjnego przemysłu farmaceutycznego, Usługi
informacyjne dotyczące weterynaryjnych produktów farmaceutycznych, Usługi weterynaryjne, Weterynaryjne usługi doradcze, Specjalistyczne doradztwo w zakresie usług
weterynaryjnych, Udzielanie informacji dotyczących usług
weterynaryjnych.
530446
(220) 2021 06 17
OFERTEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) oferteo
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Pośrednictwo w transakcjach kupna i sprzedaży towarów i usług, Pozyskiwanie nabywców i dostawców towarów i usług, Pozyskiwanie i rozpowszechnianie
ogłoszeń, w tym w Internecie i poprzez Internet, Wsparcie
oraz organizowanie przetargów i aukcji, w tym w Internecie i poprzez Internet, Wynajmowanie miejsc i powierzchni reklamowych i ogłoszeniowych, w tym w Internecie i poprzez Internet, 42 Wytwarzanie i utrzymanie oprogramowania komputerowego, w tym serwisów internetowych.
530463
(220) 2021 06 18
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowny)
(540) HELLENA
(510), (511) 30 Oranżada w proszku [wyroby cukiernicze],
32 Bezalkoholowe napoje gazowane, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Napoje w proszku, Oranżada w proszku
[napoje bezalkoholowe], Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Preparaty rozpuszczalne do sporządzania
napojów, Esencje do produkcji napojów, Esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych [nie w postaci olejków eterycznych].
(210)
(731)

(210) 530468
(220) 2021 06 18
(731) WYMAZAŁA MIŁOSZ, Osięciny
(540) (znak słowny)
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(540) ORMUS
(510), (511) 1 Nawozy mineralne, Preparaty mineralne
do użytku jako dodatki odżywcze dla roślin, Preparaty mineralne do użytku w produkcji, Produkty mineralne do użytku
w hodowli roślin, Sól morska do konserwowania, inna niż
do żywności, Sole magnezu, Sole [nawozy], 5 Mineralne
preparaty spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy diety dla zwierząt, Mineralne suplementy
odżywcze, Preparaty i substancje mineralne do celów medycznych, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Preparaty witaminowe i mineralne, Suplementy mineralne do żywności, Suplementy witaminowe i mineralne
dla zwierząt domowych, Zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Nutraceutyki do stosowania
jako suplementy diety, Suplementy diety, Suplementy diety
dla niemowląt, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym,
Suplementy diety składające się głównie z magnezu, Suplementy diety w płynie, Suplementy odżywcze składające się
głównie z magnezu, Ziołowe suplementy diety dla osób
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Sole do celów
medycznych, Sole magnezu do użytku farmaceutycznego,
31 Sole mineralne dla bydła.
(210) 530476
(220) 2021 06 18
(731) BICHL SANDRA TROACHING INSTITUTE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Troaching
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo związane
z rozwojem wizerunku firmy, Doradztwo zawodowe (inne
niż związane z edukacją i szkoleniami), 41 Pisanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, do nadawania za pośrednictwem usług teletekstu, Doradztwo zawodowe i coaching.
530479
(220) 2021 06 18
PE-FLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdów
(540) (znak słowny)
(540) SPECTRA
(510), (511) 19 Kanały [dukty] niemetalowe dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
(210)
(731)

530483
(220) 2021 06 18
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SAMBEZIN
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Peelingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki
do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy
ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele
i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów,
Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne,
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne,
Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające, Olejki
eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne,
Produkty lecznicze, Witaminy i preparaty witaminowe, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Dodatki
witaminowe i mineralne, Mineralne wody do celów leczni(210)
(731)
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czych, 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 Aparaty
i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna do celów
medycznych, Aparatura do analizy do celów medycznych,
Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły
ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczniczych, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów
medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne.
530485
(220) 2021 06 18
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) IMMUBEZIN
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Peelingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki
do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy
ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele
i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów,
Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne,
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne,
Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające, Olejki
eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne,
Produkty lecznicze, Witaminy i preparaty witaminowe, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Dodatki
witaminowe i mineralne, 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 Aparaty
i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna do celów
medycznych, Aparatura do analizy do celów medycznych,
Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty chirurgicz(210)
(731)
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ne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły
ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczniczych, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów
medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne.
530487
(220) 2021 06 18
FOLIAREX FOROOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) FOLIAREX FOROOF
(510), (511) 6 Rury spustowe metalowe, Rynny metalowe,
Złączki rur spustowych metalowe, Złączki rynien metalowe,
Obróbki dachu metalowe, Kalenice metalowe, Wiatrownice
metalowe, Pasy nadrynnowe metalowe, Pasy podrynnowe
metalowe, Rynny koszowe metalowe, Metalowe systemy
rynnowe i elementy do nich, Haki rynnowe metalowe, Wyloty rynnowe metalowe, Zaślepki rynnowe metalowe, 19 Rury
spustowe niemetalowe, Rynny niemetalowe, Obróbki dachu
niemetalowe, Kalenice niemetalowe, Wiatrownice niemetalowe, Pasy nadrynnowe niemetalowe, Pasy podrynnowe
niemetalowe, Rynny koszowe niemetalowe, Niemetalowe
systemy rynnowe i elementy do nich, Haki rynnowe niemetalowe, Wyloty rynnowe niemetalowe, Zaślepki rynnowe
niemetalowe, 37 Usługi dekarskie, budowa i konserwacja
rynien i rur spustowych.
(210)
(731)

(210) 530493
(220) 2021 06 18
(731) POPEK PRZEMYSŁAW INTEMERATA, Skawina
(540) (znak słowny)
(540) dental live
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: środki czyszczące [preparaty]
do sterylizacji narzędzi dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: zgłębniki stomatologiczne do użytku w leczeniu zębów, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: gazy
do użytku dentystycznego, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały
do powielania modeli zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: środki
czyszczące [preparaty] do sterylizacji narzędzi dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kleje do użytku stomatologicznego i dentystycznego, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiały syntetyczne do użytku stomatologicznego do wypełnień, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: stomatologiczne
środki profilaktyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały na implanty do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy],
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: specjalne fotele do użytku stomatologicznego,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: amalgamaty dentystyczne ze złota, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały ceramiczne do wyrobu protez dentystycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: alginat ortodontyczny do wycisków dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: materiały ceramiczne do stosowania w rekonstrukcji protez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej
on-line związane z następującymi produktami: wosk dentystyczny do przygotowywania wycisków dentystycznych,
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: płyny lecznicze do płukania ust, Usłu-
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gi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: stopy ceramiczne na korony zębowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
cementy dentystyczne do wypełnień, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: amalgamaty
dentystyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: materiał do naprawiania zębów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane
z następującymi produktami: materiały do sztucznych zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: dentystyczne materiały ceramiczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dentystyczne cementy żywiczne, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
materiały do profilaktyki jamy ustnej, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały do plombowania zębów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty
do higieny jamy ustnej [lecznicze], Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: materiały ceramiczne do wyrobu protez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały
na implanty do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy],
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: lecznicze przeciwpróchnicze płyny do ust, Usługi
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: materiały dentystyczne do odcisków zawierające
alginat chromatyczny, Usługi sprzedaży detalicznej on-line
związane z następującymi produktami: porcelana na protezy
dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane
z następującymi produktami: antyseptyczny płyn do płukania ust, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
medycznymi, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: metale ukształtowane do stomatologii,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: paski do przyklejania protez dentystycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: materiały do uszczelniania szczelin do celów stomatologicznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: stopy metali do celów odbudowy zębów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line
związane z następującymi produktami: płyny o działaniu
ścierającym do użytku dentystycznego, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały do uszczelniania szczelin do celów stomatologicznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: rękawice do użytku stomatologicznego, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane
z następującymi produktami: materiały do profilaktyki jamy
ustnej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: instrumenty do użytku w protetyce stomatologicznej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: cementy do protez dentystycznych,
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wosk dentystyczny, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: materiały
wyściełające do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały
do sztucznych zębów, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: lecznicze środki do czyszczenia zębów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: rękawice do użytku stomatologicznego,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: alginat ortodontyczny do wycisków dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: mastyksy dentystyczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: żywica denty-
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styczna do tymczasowych mostków, koron i licówek, Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: lakier dentystyczny, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: instrumenty do użytku w protetyce stomatologicznej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: metale ukształtowane do stomatologii, Usługi
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: kleje do protez dentystycznych, Usługi sprzedaży
detalicznej on-line związane z następującymi produktami:
materiały ceramiczne do wypełniania do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: bandaże do jamy ustnej, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: licówki
dentystyczne do stosowania w odbudowie zębów, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
środki uszczelniające do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: lecznicze środki do czyszczenia zębów, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
materiały do wypełnień, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: lakier
dentystyczny, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dłuta stomatologiczne,
inne niż do użytku osobistego, Usługi sprzedaży detalicznej
on-line związane z następującymi produktami: cementy
dentystyczne do wypełnień, Usługi handlu detalicznego
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: lakiery dentystyczne do uszczelniania zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały na płytę protezy, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: gips do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały do powielania modeli zębów,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiały do protez dentystycznych, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: materiały
na płytę protezy, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: płyny o działaniu ścierającym
do użytku dentystycznego, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: dentystyczne mieszaniny odbudowujące, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: stopy ceramiczne na korony
zębowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: porcelana na protezy dentystyczne, Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: zgłębniki stomatologiczne do użytku w leczeniu zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: podkłady z metali do celów
stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: dentystyczne materiały porcelanowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: dentystyczne materiały porcelanowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: kleje do użytku stomatologicznego i dentystycznego, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane
z następującymi produktami: materiały wyściełające do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały porcelanowe do użytku w stomatologii, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: materiał
na mostki dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej on-line
związane z następującymi produktami: lecznicze przeciw-
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próchnicze płyny do ust, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dentystyczne
mieszaniny odbudowujące, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: odczynniki koloryzujące
do wykrywania płytki nazębnej, Usługi sprzedaży detalicznej
on-line związane z następującymi produktami: preparaty
dentystyczne do ujawniania płytki nazębnej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: środki
uszczelniające do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży
detalicznej on-line związane z następującymi produktami:
żywice syntetyczne do stosowania w stomatologii, Usługi
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: kauczuk do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami:
materiały wiążące i podkłady do celów stomatologicznych,
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: gips dentystyczny, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: żywice dentystyczne, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: środki żrące do leczenia powierzchni zębów, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: stopy metali szlachetnych do implantów dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiały
dentystyczne do odcisków zawierające alginat chromatyczny, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: czyściki o działaniu ścierającym do użytku dentystycznego, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: gips do celów dentystycznych,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wosk dentystyczny do przygotowywania wycisków
dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: specjalne fotele do użytku stomatologicznego, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: surowce dentystyczne, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: instrumenty do użytku w protetyce stomatologicznej, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: lecznicze żele do higieny jamy
ustnej aplikowane za pomocą szczoteczki, Usługi sprzedaży
detalicznej on-line związane z następującymi produktami:
paski do przyklejania protez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami:
materiały ceramiczne do wyrobu protez dentystycznych,
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: środki uszczelniające do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: środki znieczulające do celów stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line
związane z następującymi produktami: stopy dentystyczne,
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: przeciwdrobnoustrojowe płyny do płukania jamy ustnej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty ułatwiające ząbkowanie,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: urządzenia do czyszczenia zębów strumieniem
proszku do użytku stomatologicznego, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: preparaty dentystyczne do ujawniania płytki nazębnej, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały ceramiczne, Usługi sprzedaży detalicznej
on-line związane z następującymi produktami: stopy metali
do celów odbudowy zębów, Usługi sprzedaży detalicznej
on-line związane z następującymi produktami: kleje do ce-
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lów dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line
związane z następującymi produktami: ceramika dentystyczna, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: materiał na koronki dentystyczne, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: środki
czyszczące [preparaty] do sterylizacji narzędzi dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: paski do przyklejania protez dentystycznych,
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: płyny do płukania ust, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: materiały
dentystyczne do plombowania zębów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ceramika
dentystyczna, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane
z następującymi produktami: bandaże do jamy ustnej, Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: żywica dentystyczna do tymczasowych mostków, koron i licówek, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: materiały do plombowania zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: lakiery przewodzące do celów
stomatologicznych, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: środki znieczulające do celów
stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line
związane z następującymi produktami: płyny do płukania
jamy ustnej do celów medycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały ceramiczne do wyrobu protez dentystycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: środki do czyszczenia jamy ustnej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały porcelanowe do użytku w stomatologii, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: sprzęt
i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: płyny do płukania ust, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: lakiery dentystyczne
do uszczelniania zębów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line
związane z następującymi produktami: alginaty ortodontyczne do wykonywania wycisków zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: bandaże do jamy ustnej, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: materiały dentystyczne do plombowania zębów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: środki
żrące do leczenia powierzchni zębów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami:
zgłębniki stomatologiczne do użytku w leczeniu zębów,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: płyny lecznicze do płukania ust, Usługi sprzedaży
detalicznej on-line związane z następującymi produktami:
preparaty ułatwiające ząbkowanie, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały
do profilaktyki jamy ustnej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: płyny
do płukania ust, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: płyny do płukania ust, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: alginat ortodontyczny do wycisków dentystycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: stopy ceramiczne na korony zębowe, Usługi sprzedaży
detalicznej on-line związane z następującymi produktami:
środki czyszczące [preparaty] do sterylizacji narzędzi dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: alginat ortodontyczny
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do wycisków dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty
do higieny jamy ustnej [lecznicze], Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: żywice syntetyczne
do stosowania w stomatologii, Usługi sprzedaży detalicznej
on-line związane z następującymi produktami: stomatologiczne kamery wewnątrzustne, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: wosk do modelowania do celów stomatologicznych, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: stomatologiczne kamery wewnątrzustne, Usługi sprzedaży detalicznej on-line
związane z następującymi produktami: podkłady z metali
do celów stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: lecznicze żele do higieny jamy ustnej aplikowane za pomocą szczoteczki, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
materiał do naprawiania zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały dentystyczne do plombowania zębów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami:
stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: środki żrące do leczenia powierzchni zębów, Usługi
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: amalgamaty dentystyczne, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: licówki dentystyczne do stosowania w odbudowie zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: lak szczelinowy do celów dentystycznych i techniczno-dentystycznych, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: metale
ukształtowane do stomatologii, Usługi sprzedaży detalicznej
on-line związane z następującymi produktami: dentystyczne
materiały do tworzenia modeli zębów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: stopy metali do użytku stomatologicznego, Usługi sprzedaży
detalicznej on-line związane z następującymi produktami:
gips dentystyczny, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: surowce dentystyczne,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: amalgamaty dentystyczne ze złota, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: żywice
syntetyczne do stosowania w stomatologii, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: materiały
dentystyczne do odcisków zawierające alginat chromatyczny, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: dentystyczne cementy żywiczne, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały do wytrawiania zębów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: mastyksy dentystyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: spraye do jamy
ustnej do użytku medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej
on-line związane z następującymi produktami: materiały
do wytrawiania zębów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line
związane z następującymi produktami: metale ukształtowane do stomatologii, Usługi sprzedaży detalicznej on-line
związane z następującymi produktami: żywica dentystyczna
do tymczasowych mostków, koron i licówek, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami:
dentystyczne materiały wiążące, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały do powielania modeli zębów, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały do uszczelniania szczelin do celów stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały utrwalające do celów denty-
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stycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiały utrwalające do celów
dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiały do wytrawiania zębów,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały na płytę protezy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: przeciwdrobnoustrojowe płyny do płukania jamy ustnej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: instrumenty do użytku w protetyce stomatologicznej, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: dłuta stomatologiczne, inne niż
do użytku osobistego, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: lecznicze pasty do zębów,
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały do profilaktyki jamy ustnej,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiały ceramiczne do wypełniania do celów
dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: preparaty do higieny
jamy ustnej [lecznicze], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: specjalne fotele do użytku
stomatologicznego, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: płyny o działaniu ścierającym
do użytku dentystycznego, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: stopy metali do celów odbudowy zębów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line
związane z następującymi produktami: lecznicze środki
do czyszczenia zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały
do osadzania do celów dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: rękawice
do użytku stomatologicznego, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: amalgamaty dentystyczne, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: materiały do osadzania do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: surowce dentystyczne, Usługi
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: gazy do użytku dentystycznego, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiały na implanty do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy],
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały ceramiczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
cementy do protez dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: wosk dentystyczny do przygotowywania wycisków dentystycznych, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały ceramiczne do stosowania w rekonstrukcji protez dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: kleje do celów dentystycznych,
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: materiały na płytę protezy, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami:
lakiery dentystyczne do uszczelniania zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: porcelana na protezy dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: wosk
dentystyczny, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane
z następującymi produktami: płyny lecznicze do płukania
ust, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
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stępującymi produktami: lecznicze pasty do zębów, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kleje do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: paski do przyklejania protez dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: przeciwdrobnoustrojowe płyny do płukania jamy
ustnej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: materiały utrwalające do celów
dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: odczynniki koloryzujące do wykrywania płytki nazębnej, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały wiążące, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dentystyczne
materiały do powielania modeli zębów, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kleje do protez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały
do protez dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: lakier dentystyczny, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: cementy dentystyczne do wypełnień, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wosk do modelowania do celów stomatologicznych,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: preparaty do higieny jamy ustnej [lecznicze], Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: żywice syntetyczne do stosowania w stomatologii, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: kauczuk do celów dentystycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: cementy do protez dentystycznych, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: lecznicze
płyny do płukania jamy ustnej, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: lecznicze
płyny do płukania jamy ustnej, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: lakiery dentystyczne
do uszczelniania zębów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line
związane z następującymi produktami: materiały do wypełnień, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: dentystyczne materiały
do tworzenia modeli zębów, Usługi sprzedaży detalicznej
on-line związane z następującymi produktami: materiały ceramiczne do stosowania w rekonstrukcji protez dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: gips dentystyczny, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: materiały do plombowania zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: materiał na mostki
dentystyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: dentystyczne cementy żywiczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: materiały do sztucznych zębów, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży
wysyłkowej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty dentystyczne do ujawniania płytki nazębnej,
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: lecznicze pasty do zębów, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały ścierne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: wosk dentystyczny, Usługi
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały ścierne, Usługi sprzedaży
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detalicznej on-line związane z następującymi produktami:
materiały do plombowania zębów, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały do tworzenia modeli zębów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: stopy dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: zgłębniki stomatologiczne do użytku
w leczeniu zębów, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: dentystyczne materiały
do tworzenia modeli zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: cementy
dentystyczne do wypełnień, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: płyny lecznicze do płukania ust, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: dentystyczne mieszaniny odbudowujące, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: materiały wyściełające do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line
związane z następującymi produktami: środki do czyszczenia jamy ustnej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: stopy metali do użytku stomatologicznego, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: alginaty ortodontyczne do wykonywania wycisków zębów, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: podkłady z metali
do celów stomatologicznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: kauczuk
do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: antyseptyczny płyn do płukania ust, Usługi sprzedaży detalicznej
on-line związane z następującymi produktami: dentystyczne
materiały porcelanowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: gazy do użytku dentystycznego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: mastyksy dentystyczne, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wiertła stomatologiczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: czyściki
o działaniu ścierającym do użytku dentystycznego, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
dentystyczne materiały wiążące, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: lecznicze przeciwpróchnicze płyny do ust, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: stomatologiczne środki profilaktyczne, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały ceramiczne, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: materiał na mostki
dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane
z następującymi produktami: materiały syntetyczne do użytku stomatologicznego do wypełnień, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: antyseptyczny płyn do płukania ust, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: lak szczelinowy do celów dentystycznych i techniczno-dentystycznych, Usługi sprzedaży
detalicznej on-line związane z następującymi produktami:
lak szczelinowy do celów dentystycznych i techniczno-dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane
z następującymi produktami: amalgamaty dentystyczne
ze złota, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: stomatologiczne kamery wewnątrzustne, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane
z następującymi produktami: urządzenia do czyszczenia zębów strumieniem proszku do użytku stomatologicznego,
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: lecznicze żele do higieny jamy ustnej
aplikowane za pomocą szczoteczki, Usługi handlu hurtowe-
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go związane z następującymi produktami: dentystyczne cementy żywiczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: gazy do użytku dentystycznego, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: środki żrące do leczenia
powierzchni zębów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line
związane z następującymi produktami: spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: specjalne
fotele do użytku stomatologicznego, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: stopy metali
szlachetnych do implantów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały do wytrawiania zębów, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: kompozyty dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej on-line
związane z następującymi produktami: kompozyty dentystyczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: środki do czyszczenia jamy ustnej, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
materiały wiążące i podkłady do celów stomatologicznych,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: lecznicze przeciwpróchnicze płyny do ust, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: odczynniki koloryzujące do wykrywania płytki nazębnej,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: stopy dentystyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: materiały
do protez dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: żywice dentystyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: urządzenia do czyszczenia zębów strumieniem proszku do użytku stomatologicznego, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami:
gips do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: materiały
ceramiczne do wypełniania do celów dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały syntetyczne do użytku stomatologicznego
do wypełnień, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: materiały do wypełnień, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: środki uszczelniające do celów
dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: stopy dentystyczne,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: stomatologiczne środki profilaktyczne, Usługi
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: środki znieczulające do celów stomatologicznych,
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: wiertła stomatologiczne, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: stopy
metali szlachetnych do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiał do naprawiania zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: stomatologiczne środki profilaktyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: materiały
wiążące i podkłady do celów stomatologicznych, Usługi
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: kleje do użytku stomatologicznego i dentystycznego, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały dentystyczne do odcisków zawierające alginat chromatyczny, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: surowce
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dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kompozyty dentystyczne, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: żywice dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: alginaty ortodontyczne
do wykonywania wycisków zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
środki do czyszczenia jamy ustnej, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: materiały do uszczelniania szczelin do celów stomatologicznych, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: spraye
do jamy ustnej do użytku medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dłuta stomatologiczne, inne niż do użytku osobistego, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: cementy do protez dentystycznych, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: dentystyczne mieszaniny odbudowujące, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: lakier
dentystyczny, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: stopy metali szlachetnych
do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: alginaty ortodontyczne do wykonywania wycisków zębów, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały ścierne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: gips dentystyczny, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: amalgamaty dentystyczne, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: stopy
metali do celów odbudowy zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty ułatwiające ząbkowanie, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: stopy metali do użytku stomatologicznego, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: płyny o działaniu ścierającym do użytku dentystycznego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: dłuta stomatologiczne, inne niż do użytku osobistego, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: materiały
do osadzania do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży
detalicznej on-line związane z następującymi produktami:
materiał do naprawiania zębów, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały wiążące, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały
ścierne, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: licówki dentystyczne do stosowania w odbudowie zębów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: materiały do protez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: lecznicze pasty do zębów,
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: amalgamaty dentystyczne ze złota,
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: lecznicze żele do higieny jamy ustnej aplikowane za pomocą szczoteczki, Usługi sprzedaży detalicznej
on-line związane z następującymi produktami: materiały na implanty do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy], Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
bandaże do jamy ustnej, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: licówki dentystyczne do stosowania w odbudowie zębów, Usługi sprzedaży detalicznej
on-line związane z następującymi produktami: wosk do modelowania do celów stomatologicznych, Usługi handlu hur-
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towego związane z następującymi produktami: wosk do modelowania do celów stomatologicznych, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: materiały
do wypełnień, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: preparaty ułatwiające ząbkowanie,
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: lakiery przewodzące do celów stomatologicznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: podkłady z metali do celów stomatologicznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: ceramika dentystyczna, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, Usługi
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: materiały utrwalające do celów dentystycznych,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: żywica dentystyczna do tymczasowych mostków,
koron i licówek, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: materiał na koronki
dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane
z następującymi produktami: odczynniki koloryzujące
do wykrywania płytki nazębnej, Usługi sprzedaży detalicznej
on-line związane z następującymi produktami: rękawice
do użytku stomatologicznego, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: kauczuk do celów
dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: ceramika dentystyczna, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kompozyty dentystyczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: stopy metali
do użytku stomatologicznego, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: czyściki o działaniu
ścierającym do użytku dentystycznego, Usługi sprzedaży
detalicznej on-line związane z następującymi produktami:
stopy metali szlachetnych do implantów dentystycznych,
Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów
medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kleje do protez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi
produktami: materiały porcelanowe do użytku w stomatologii, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: materiały dentystyczne do plombowania zębów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiał na mostki dentystyczne, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
kleje do protez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: lak szczelinowy
do celów dentystycznych i techniczno-dentystycznych,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały wiążące i podkłady do celów stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane
z następującymi produktami: stopy ceramiczne na korony
zębowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: materiały syntetyczne do użytku stomatologicznego do wypełnień, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: stomatologiczne kamery wewnątrzustne, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: przeciwdrobnoustrojowe płyny do płukania jamy ustnej, Usługi sprzedaży
detalicznej on-line związane z następującymi produktami:
materiały do osadzania do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: wiertła stomatologiczne, Usługi sprzedaży
detalicznej on-line związane z następującymi produktami:
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materiał na koronki dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: kleje do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kleje do użytku stomatologicznego i dentystycznego, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: stopy metali szlachetnych do implantów dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: gips do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: mastyksy dentystyczne, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
antyseptyczny płyn do płukania ust, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały ceramiczne do stosowania w rekonstrukcji protez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: materiały wyściełające do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wosk dentystyczny do przygotowywania wycisków dentystycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: lecznicze środki do czyszczenia zębów, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały porcelanowe, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: urządzenia do czyszczenia zębów strumieniem proszku do użytku stomatologicznego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wiertła stomatologiczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: lakiery
przewodzące do celów stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty dentystyczne do ujawniania płytki nazębnej, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: porcelana na protezy dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: żywice dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: materiały ceramiczne do wypełniania do celów dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: lakiery przewodzące do celów stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wosk dentystyczny, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: środki znieczulające do celów stomatologicznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiał na koronki dentystyczne, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
materiały do sztucznych zębów, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: materiały porcelanowe do użytku w stomatologii, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: czyściki o działaniu
ścierającym do użytku dentystycznego.
(210) 530509
(220) 2021 06 19
(731) ZYZA KRZYSZTOF I.D.I.A., Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Rusty Rat
(510), (511) 33 Cydr, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),
Preparaty do produkcji napojów alkoholowych, Preparaty
alkoholowe do sporządzania napojów, 43 Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Zapewnianie pomieszczeń
na uroczystości, Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków
na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos,
Bary, Koktajlbary, Oferowanie żywności i napojów dla gości
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w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Organizowanie bankietów, Przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów,
Puby, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie napojów
alkoholowych, Serwowanie napojów w pubach z browarem,
Serwowanie żywności i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Usługi barmanów,
Usługi barów i restauracji, Usługi barów piwnych, Usługi barowe, Usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, Usługi
koktajlbarów, Usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje],
Dostarczanie informacji o usługach barów, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności
i napojów, Usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, Udzielanie informacji związanych
z przygotowywaniem żywności i napojów, Udostępnianie
informacji w postaci przepisów na drinki, Udostępnianie informacji o zawodzie barmana.
(210)
(731)
(540)
(540)

530510
(220) 2021 06 19
WYSOCZAŃSKI HUBERT, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Imperial Clinic medical & aesthetic

(531) 26.03.02, 27.05.01, 29.01.02
(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.
(210)
(731)
(540)
(540)

530511
(220) 2021 06 19
WYSOCZAŃSKI HUBERT, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Imperial Clinic medical & aesthetic

(531) 26.03.02, 27.05.01
(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.
(210) 530512
(220) 2021 06 19
(731) WYSOCZAŃSKI HUBERT, Warszawa
(540) (znak słowny)

Nr ZT28/2021

(540) Imperial Clinic
(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.
530519
(220) 2021 06 21
HELENKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) JA I MOJE PRZYJACIÓŁKI IDIOTKI
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie książek, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie książek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie książek elektronicznych do pobrania, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie książek elektronicznych do pobrania,
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą
mediów społecznościowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie: Kosmetyki, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie:
Kosmetyki, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: Perfumy,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: Perfumy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie: Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: Urządzenia audiowizualne i fotograficzne, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie:
Urządzenia audiowizualne i fotograficzne, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie: Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie: Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: Świece, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: Świece, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: Afisze,
plakaty z papieru lub kartonu, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie: Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie: Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje
wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub
z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi public relations, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, Doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, Oferowanie i wynajem
przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Usługi aukcyjne, Wynajem dystrybutorów automatycznych, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
Rachunkowość, księgowość i audyt, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Zarządzanie zasobami
ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z owocami morza, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z owocami morza, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z grami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z grami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem, Usługi sprze(210)
(731)
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daży detalicznej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z bronią, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z bronią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z pojazdami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dziełami sztuki,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
do chłodzenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do schładzania, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem do schładzania, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do mrożenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
do mrożenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami
weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej wyrobów
ogrodniczych, Usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie futer, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
futer, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów
sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwiatów,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie filiżanek i szklanek, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie urządzeń kuchennych, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektronicznego
sprzętu gospodarstwa domowego, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych,
Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Wypożyczanie stoisk handlowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami nawigującymi, Usługi sprzedaży detalicz-
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nej w związku z urządzeniami nawigującymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z lodami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z lodami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami sanitarnymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
ogrodniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części
samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
części samochodowych, Bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do napojów, Sklepowe usługi detaliczne związane z dywanami, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży, Sprzedaż
detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu
usług rozrywkowych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu usług telekomunikacyjnych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób
trzecich do zakupu treści multimedialnych, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi
bezobsługowych sklepów detalicznych w odniesieniu
do żywności, Usługi detaliczne związane z nożami kuchennymi, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu
komputerowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, Usługi handlu hurtowego
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania
komputerowego, Usługi handlu detalicznego w zakresie
żywności, Usługi handlu detalicznego związane z futrami
sztucznymi, Usługi handlu detalicznego związane z komputerami, które można nosić na sobie, Usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, Usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, Usługi handlu detalicznego w związku
ze smartfonami, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego
związane z wózkami dziecięcymi, Usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi
handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi handlu detalicznego
on-line w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania,
Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu detalicznego on-line
obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania,
Usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami ku-
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chennymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
materiałów medycznych, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem audiowizualnym, Usługi
handlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi,
Usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem
ogrodniczym, Usługi handlu detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych, Usługi handlu detalicznego związane
z przyrządami do przygotowywania żywności, Usługi handlu
detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających piwo, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających
kosmetyki, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających czekoladki,
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, Usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, Usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu detalicznego związane
z preparatami do włosów, Usługi handlu detalicznego związane z produktami ogrodniczymi, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego,
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego
sprzętu elektronicznego, Usługi handlu detalicznego
w związku z akcesoriami samochodowymi, Usługi handlu
detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi handlu detalicznego dotyczące rowerów, Usługi handlu detalicznego
w zakresie baterii, Usługi handlu detalicznego związane z filiżankami i szklankami, Usługi handlu detalicznego w zakresie
akumulatorów, Usługi handlu hurtowego dotyczące futer
sztucznych, Usługi klubów książki prowadzących sprzedaż
detaliczną dla członków, Usługi sklepów detalicznych on-line
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi,
Usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami
do stosowania z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z drukami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z drukami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami ogrodniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem
piwa), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami
do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z mięsem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami do pomiaru czasu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji
napojów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do opalania się,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi
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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 akcesoriami seksualnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do ochrony
słuchu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z treściami rejestrowanymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do nurkowania, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z oświetleniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z oświetleniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
do podgrzewania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem do podgrzewania, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z nićmi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nićmi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami i artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami do szycia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do szycia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przędzą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przędzą, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami
do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z deserami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi
dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akceso-
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riami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z materiałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące farb, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z telefonami komórkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
za zamówieniem pocztowym związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem
pocztowym związane z napojami alkoholowymi [z wyjątkiem piwa], Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów
w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą
globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem
pocztowym związane z artykułami spożywczymi, Usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem
piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych
sieci komputerowych związane z piwem, Usługi sprzedaży
detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, Usługi sprzedaży
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów jubilerskich,
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie
torebek, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie artykułów bagażowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej związane z sejfami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z żywymi zwierzętami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z podściółką dla zwierząt, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z podściółką dla zwierząt,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami
mlecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi, 41 Publikowanie materiałów multimedialnych on-line, Udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych,
szerokopasmowych, bezprzewodowych i on-line, Pisanie
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna
i usługi fotograficzne, Publikowanie multimedialne książek,
Publikowanie książek, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Produkcja prezentacji audiowizualnych, Usługi pisania blogów,
Organizacja webinariów, Wydawanie audiobooków, Radiowe i telewizyjne usługi rozrywkowe, Produkcja przedstawień
teatralnych, Przedstawienia teatralne, Publikowanie scenariuszy do użytku teatralnego, Rezerwacja miejsc na pokazy i rezerwacja biletów teatralnych, Świadczenie usług rozrywkowych poprzez filmy kinowe, Organizowanie festiwali, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo,
Prezentacja przedstawień na żywo, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Hazard, Usługi
sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi wynajmu związane
ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Usługi biblioteczne i wynajem mediów, Wynajem sprzętu
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sportowego i obiektów sportowych, Wynajem sprzętu
i urządzeń audiowizualnych i fotograficznych, Parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo i muzea, Usługi w zakresie
przedstawień na żywo, Usługi w zakresie gier wideo, Tłumaczenia, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
530520
(220) 2021 06 21
HELENKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JA I MOJE PRZYJACIÓŁKI IDIOTKI

(210)
(731)

(531) 02.03.01, 16.01.11, 16.03.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie książek, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie książek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie książek elektronicznych do pobrania, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie książek elektronicznych do pobrania,
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą
mediów społecznościowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie: Kosmetyki, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie:
Kosmetyki, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: Perfumy,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: Perfumy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie: Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: Urządzenia audiowizualne i fotograficzne, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie:
Urządzenia audiowizualne i fotograficzne, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie: Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie: Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: Świece, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: Świece, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: Afisze,
plakaty z papieru lub kartonu, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie: Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie: Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje
wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub
z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi public relations, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, Usługi programów lojalnościowych, motywacyj-
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nych i promocyjnych, Dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, Doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, Oferowanie i wynajem
przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Usługi aukcyjne, Wynajem dystrybutorów automatycznych, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
Rachunkowość, księgowość i audyt, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Zarządzanie zasobami
ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z owocami morza, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z owocami morza, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z grami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z grami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z bronią, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z bronią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z pojazdami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dziełami sztuki,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
do chłodzenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do schładzania, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem do schładzania, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do mrożenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
do mrożenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami
weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej wyrobów
ogrodniczych, Usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie futer, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
futer, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów
sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwiatów,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie filiżanek i szklanek, Usługi sprzedaży hurtowej
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w zakresie urządzeń kuchennych, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektronicznego
sprzętu gospodarstwa domowego, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych,
Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Wypożyczanie stoisk handlowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami nawigującymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami nawigującymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z lodami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z lodami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami sanitarnymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
ogrodniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części
samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
części samochodowych, Bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do napojów, Sklepowe usługi detaliczne związane z dywanami, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży, Sprzedaż
detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu
usług rozrywkowych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu usług telekomunikacyjnych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób
trzecich do zakupu treści multimedialnych, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi
bezobsługowych sklepów detalicznych w odniesieniu
do żywności, Usługi detaliczne związane z nożami kuchennymi, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu
komputerowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, Usługi handlu hurtowego
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania
komputerowego, Usługi handlu detalicznego w zakresie
żywności, Usługi handlu detalicznego związane z futrami
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sztucznymi, Usługi handlu detalicznego związane z komputerami, które można nosić na sobie, Usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, Usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, Usługi handlu detalicznego w związku
ze smartfonami, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego
związane z wózkami dziecięcymi, Usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi
handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi handlu detalicznego
on-line w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania,
Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu detalicznego on-line
obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania,
Usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
materiałów medycznych, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem audiowizualnym, Usługi
handlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi,
Usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem
ogrodniczym, Usługi handlu detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych, Usługi handlu detalicznego związane
z przyrządami do przygotowywania żywności, Usługi handlu
detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających piwo, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających
kosmetyki, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających czekoladki,
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, Usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, Usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu detalicznego związane
z preparatami do włosów, Usługi handlu detalicznego związane z produktami ogrodniczymi, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego,
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego
sprzętu elektronicznego, Usługi handlu detalicznego
w związku z akcesoriami samochodowymi, Usługi handlu
detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi handlu detalicznego dotyczące rowerów, Usługi handlu detalicznego
w zakresie baterii, Usługi handlu detalicznego związane z filiżankami i szklankami, Usługi handlu detalicznego w zakresie
akumulatorów, Usługi handlu hurtowego dotyczące futer
sztucznych, Usługi klubów książki prowadzących sprzedaż
detaliczną dla członków, Usługi sklepów detalicznych on-line
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi,
Usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami
do stosowania z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z drukami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z drukami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami ogrodniczymi, Usługi sprzedaży de-
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talicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem
piwa), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami
do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z mięsem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami do pomiaru czasu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji
napojów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do opalania się,
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 akcesoriami seksualnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do ochrony
słuchu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z treściami rejestrowanymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do nurkowania, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z oświetleniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z oświetleniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
do podgrzewania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem do podgrzewania, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z nićmi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nićmi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami i artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami do szycia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do szycia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przędzą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przędzą, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprze-
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daży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami
do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z deserami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi
dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z materiałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące farb, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z telefonami komórkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
za zamówieniem pocztowym związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem
pocztowym związane z napojami alkoholowymi [z wyjątkiem piwa], Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów
w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą
globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem
pocztowym związane z artykułami spożywczymi, Usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem
piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych
sieci komputerowych związane z piwem, Usługi sprzedaży
detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, Usługi sprzedaży
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów jubilerskich,
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie
torebek, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie artykułów bagażowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej związane z sejfami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z żywymi zwierzętami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z podściółką dla zwierząt, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z podściółką dla zwierząt,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami
mlecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi, 41 Publikowanie materiałów multimedialnych on-line, Udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych,
szerokopasmowych, bezprzewodowych i on-line, Pisanie
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna
i usługi fotograficzne, Publikowanie multimedialne książek,
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Publikowanie książek, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Produkcja prezentacji audiowizualnych, Usługi pisania blogów,
Organizacja webinariów, Wydawanie audiobooków, Radiowe i telewizyjne usługi rozrywkowe, Produkcja przedstawień
teatralnych, Przedstawienia teatralne, Publikowanie scenariuszy do użytku teatralnego, Rezerwacja miejsc na pokazy i rezerwacja biletów teatralnych, Świadczenie usług rozrywkowych poprzez filmy kinowe, Organizowanie festiwali, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo,
Prezentacja przedstawień na żywo, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Hazard, Usługi
sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi wynajmu związane
ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Usługi biblioteczne i wynajem mediów, Wynajem sprzętu
sportowego i obiektów sportowych, Wynajem sprzętu
i urządzeń audiowizualnych i fotograficznych, Parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo i muzea, Usługi w zakresie
przedstawień na żywo, Usługi w zakresie gier wideo, Tłumaczenia, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

530554
(220) 2021 06 21
ŁAZUGA DANIEL INMEDIA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
papierogarnia KREATYWNOŚĆ BEZ GRANIC

(531) 20.05.01, 14.07.20, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Materiały i środki dla artystów i do dekoracji,
Papier i karton, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych,
Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu,
modele architektoniczne, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Bibułka, Bielizna stołowa papierowa, Bieżniki stołowe papierowe, Bieżniki stołowe z celulozy, Bileciki stołowe, Dekoracje na stół z papieru, Dekoracje na środek stołu z papieru,
Dekoracje z papieru [flagi], Chorągiewki papierowe.
530560
(220) 2021 06 22
MODERNA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) moderna LIFE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 Usługi finansowe, pośrednictwo finansowe,
Wycena majątku ruchomego i nieruchomego, Wynajem
i administrowanie nieruchomościami, Pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, zarządzanie nieruchomościami, 37 Usługi przygotowania terenów pod budowę, budowa
kompletnych obiektów mieszkalnych i przemysłowych, Nadzór budowlany, Wynajem narzędzi i sprzętu budowlanego,
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Izolowanie i uszczelnianie budynków, Budowlane roboty
wykończeniowe, Naprawy i remonty obiektów budowanych, Usługi dekarskie, usługi kamieniarskie, Usługi budowlane z zakresu inżynierii lądowej, rozbiórka budynków, Montaż
rusztowań, Usługi instalacyjne związane z budownictwem
przemysłowym i mieszkaniowym, Wyposażanie wnętrz, Prowadzenie generalnego zastępstwa inwestycji budowlanych,
42 Usługi architektoniczne, Ekspertyzy inżynieryjne, ekspertyzy budowlane, pomiary geodezyjne, pomiary gruntu, badania geologiczne, Projektowanie w zakresie budownictwa
i inżynierii lądowej, Projektowanie i aranżacja wnętrz, Doradztwo w sprawach budowlanych.

117

(531) 05.09.15, 26.01.01, 26.01.18, 26.01.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(210)
(731)
(540)
(540)

530580
(220) 2021 06 21
GRIGORJEW PIOTR, Reda
(znak słowno-graficzny)
Biały Widelec

530573
(220) 2021 06 22
ŁUSIAK MICHAŁ P.W. PROSZKI MLECZNE,
Nakło nad Notecią
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COLOLIPID
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Masło ghee.
(210)
(731)
(540)
(540)

530578
(220) 2021 06 21
GRIGORJEW PIOTR, Reda
(znak słowno-graficzny)
3 Posiłki

(531)

11.01.04, 02.09.04, 02.09.08, 02.09.18, 25.01.15, 25.01.18,
27.05.01
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(210)
(731)
(540)
(540)

530582
(220) 2021 06 21
GRIGORJEW PIOTR, Reda
(znak słowno-graficzny)
Fit Boxy catering

(531) 09.07.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.

(531)

02.01.11, 08.07.10, 08.07.25, 08.05.25, 19.19.99, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(210)
(731)
(540)
(540)

530579
(220) 2021 06 21
GRIGORJEW PIOTR, Reda
(znak słowno-graficzny)
optimal box catering

530587
(220) 2021 06 21
GIGANCI PROGRAMOWANIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Giganci Programowania
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne, 41 Usługi edukacyjne.
(210)
(731)

530588
(220) 2021 06 21
ELIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELIT

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Silikony, preparaty do oszczędzania paliwa,
rozpuszczalniki do lakierów, środki chłodzące do silników
pojazdów, środki chemiczne do usuwania osadu węglowego z silników, 4 Oleje do smarowania, oleje silnikowe, smary,
7 Alternatory [generatory prądu przemiennego], chłodnice
do silników, cylindry do silników, filtry [części maszyn lub
silników], kable sterownicze do maszyn i silników, korbowody do maszyn, motorów i silników, paski klinowe do silników, pasy do silników, pompy [części maszyn lub silników],
rozruszniki silników, tłoki [części maszyn lub silników], tłoki
do silników, tłumiki do silników, wały rozrządcze do silników
pojazdów, wentylatory do silników, zawory [części maszyn
lub silników], złącza uszczelniające [części silników], 9 Automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, cewki
elektryczne, kable elektryczne, kable rozruchowe do silników, przełączniki elektryczne, przepływomierze, skrzynki
akumulatorowe, termostaty do pojazdów, wskaźniki prędkości, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], 11 Instalacja klimatyzacyjna do pojazdów, reflektory do lamp, reflektory do pojazdów, światła do pojazdów, urządzenia grzejne
do odmrażania szyb w pojazdach, urządzenia grzewcze
do pojazdów, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach,
12 Alarmy antywłamaniowe do pojazdów, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, bagażniki do pojazdów, bagażniki
na narty do samochodów, błotniki, drążki skrętne do pojazdów, hamulce do pojazdów, kierownice pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, klaksony do pojazdów, koła do pojazdów lądowych, lusterka boczne do pojazdów, lusterka
wsteczne, łańcuchy do samochodów, łańcuchy napędowe
do pojazdów lądowych, łoża silnika do pojazdów lądowych, maski silników do pojazdów, mechanizmy napędowe
do pojazdów lądowych, nadwozia samochodowe, opony
do pojazdów, osłony przeciwsłoneczne do samochodów,
pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, poduszki
powietrzne [urządzenia bezpieczeństwa w samochodach],
podwozia pojazdów, podwozia samochodów, pokrowce
na koła zapasowe, pokrowce na siedzenia pojazdów, resory,
sprężyny amortyzujące samochodowe, resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych, szczęki hamulcowe do pojazdów, tapicerka do pojazdów, tarcze
hamulcowe do pojazdów, urządzenia przeciwoślepieniowe
do pojazdów, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów,
wycieraczki do przednich szyb, wycieraczki do przednich
szyb, wycieraczki przednich świateł, zagłówki do siedzeń
pojazdów, zapalniczki samochodowe, zderzaki do pojazdów, zderzaki samochodowe, złącza do przyczep do pojazdów, 17 Izolatory do kabli, przewody giętkie do chłodnic
pojazdów, przewody giętkie niemetalowe, uszczelki do rur,
37 Konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, smarowanie pojazdów, usługi napraw awarii
pojazdów.
(210) 530611
(220) 2021 06 22
(731) ORŁOWSKI MICHAŁ, Świeradów-Zdrój
(540) (znak słowny)
(540) ŻA-FU
(510), (511) 25 Krawaty, Fulary [ozdobne krawaty], Szale,
Chusty [odzież], Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Żaboty,
Maski, Pasy.
(210) 530627
(220) 2021 06 22
(731) HISZPAŃSKI PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) VENTUS ENERGIA

(531) 07.01.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Generatory elektryczności, Turbiny wiatrowe,
9 Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Fotowoltaiczne moduły słoneczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

530630
(220) 2021 06 21
KUBIK MARCIN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Dwell PROPERTIES

(531) 27.05.01, 29.01.04, 14.05.21
(510), (511) 36 Agencje mieszkaniowe [mieszkania], Administrowanie nieruchomościami, Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Agencje mieszkaniowe
(nieruchomości), Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości,
Doradztwo w zakresie nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Dostarczanie nieruchomości
na rzecz osób trzecich, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach,
Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, Udzielanie informacji dotyczących rynku
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości
za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, Usługi konsultacyjne
dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące wyceny
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości
mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, Usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi w zakresie
wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi w zakresie
zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem
nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości,
Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, Usługi zarządzania
nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, Usługi
zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi zarządzania
nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami
mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane
z centrami handlowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych,
Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomością,
Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, Zarządzanie budynkami,
Zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, Wycena
i zarządzanie nieruchomościami, Wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], Usługi związane z majątkiem
nieruchomym, Usługi znajdowania mieszkań na rzecz osób trze-
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cich [stałe zamieszkanie], Usługi zarządzania nieruchomościami
w zakresie kompleksów budynków, Nabywanie nieruchomości
na rzecz osób trzecich, Organizowanie finansowania zakupu
nieruchomości, Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę,
Doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie
finansów, Planowanie finansów w zakresie nieruchomości, Planowanie i zarządzanie finansowe, Usługi w zakresie zarządzania
aktywami, Usługi w zakresie zarządzania finansami, Zarządzanie
aktywami, Zarządzanie aktywami finansowymi, Ocena i wycena
nieruchomości, Ocena nieruchomości [wycena], Oszacowania
majątku nieruchomego (nieruchomości), Udzielanie informacji
dotyczących wyceny nieruchomości, Udzielanie informacji, konsultacji i porad w dziedzinie wyceny finansowej, Usługi w zakresie
wyceny nieruchomości, Usługi wyceny nieruchomości, Wycena
nieruchomości, Wycena nieruchomości [finansowa], Wyceny finansowe nieruchomości, Finansowanie inwestycji budowlanych,
Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Finansowanie projektów deweloperskich, Nabywanie gruntów przeznaczonych
do dzierżawy, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich],
Organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych,
Organizowanie wynajmu mieszkań, Pobieranie czynszów, Pobieranie czynszu, Powiernictwo nieruchomości, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Timesharing
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących zarządzania
ziemią, Usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie
przedsiębiorstw, Usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości,
Usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, Usługi kredytowania nieruchomości, Usługi nabywania gruntu, Usługi
nabywania gruntu [w imieniu osób trzecich], Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie
zakwaterowań, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym
związane z rolnictwem, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym związane z ogrodnictwem, Usługi zarządzania majątkiem,
Usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu,
Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi zarządzania własnością wakacyjną [timeshare],
Usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, Wynajem
nieruchomości i majątku, Wynajem sal wystawowych, Wynajem
zakwaterowania [mieszkania], Wynajmowanie centrów handlowych, Zakwaterowanie (Zapewnienie stałego -), Zapewnianie
środków finansowych na rozwój nieruchomości, Zapewnianie
stałego zakwaterowania, Zapewnianie stałego zamieszkania,
Zarządzanie domami, Zarządzanie gruntami, Zarządzanie portfelem nieruchomości.
530653
(220) 2021 06 23
JERCHEWICZ AGNIESZKA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE,
Lasowice Wielkie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Po lodzie?
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.14, 08.01.18, 24.17.04
(510), (511) 30 Lody, Lody spożywcze, Lody włoskie, Lody
truflowe, Lody owocowe, Lody wielosmakowe, Sorbety, Lody
mleczne, Lody zawierające czekoladę, Lody z owocami, Lody
bez mleka, Lody na patyku, Lody w proszku, Lody o smaku
czekoladowym, Jogurt mrożony [lody spożywcze], Mrożone
wyroby cukiernicze zawierające lody, Lody owocowe w postaci batonów, Lody wodne o smaku owocowym w postaci
lizaków, Lody na bazie jogurtu [lody jako główny składnik],
Mieszanki na sorbety [lody], 43 Usługi kawiarni, Kawiarnia,
Usługi barów kawowych, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków,
Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie jedzenia
i napojów, Udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, Lodziarnie.
(210)
(731)
(540)
(540)

530774
(220) 2021 06 25
MAKSYM MICHAŁ, Radom
(znak słowno-graficzny)
CARELLO

(531) 26.02.01, 26.11.01, 27.01.12, 27.05.01, 26.11.08, 29.01.13
(510), (511) 12 Wózki dziecięce, Składane wózki dziecięce,
Pokrowce na wózki dziecięce, Wózki dziecięce wyposażone
w nosidełka, Pokrycia i budki do dziecięcych wózków spacerowych, Torby przystosowane do wózków spacerowych,
Uprzęże do wózków dziecięcych, Kosze do wózków dziecięcych, Osłony do wózków dziecięcych, Daszki do wózków
dziecięcych, Dopasowane pokrowce na nóżki do wózków
spacerowych, Rowery dziecięce, Samochodowe foteliki dziecięce, 18 Torby, Torby do noszenia niemowląt przez ramię,
Torby na akcesoria do przewijania, Torby na kółkach, Torby na pieluchy, Torby zakupowe, Nosidełka dla niemowląt
do noszenia na ciele, Nosidełka do noszenia niemowląt przez
ramię, Nosidełka [plecaki] do noszenia niemowląt, Parasole
dla dzieci, Parasole i parasolki, Przeciwsłoneczne parasole,
Plecaki, Plecaki [małe], 20 Torby-nosidełka niemowlęce, Regulowane foteliki nosidełka, Łóżeczka dziecięce, Leżaczki
dziecięce typu bujaki, Leżaki, Maty dla dzieci do spania, Maty
do kojców dziecięcych, Maty do przewijania niemowląt,
Chodziki dla dzieci, Kojce, Kołyski bujane, Wysokie krzesła dla
dzieci, Krzesełka dla niemowląt, Krzesełka kąpielowe dla małych dzieci, Meble dla dzieci, Biurka, Materace.
530837
(220) 2021 06 28
IPAA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTERNATIONAL PUBLIC AFFAIRS ACADEMY
(210)
(731)
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(531)

26.01.01, 26.01.08, 26.01.12, 26.01.18, 26.01.21, 26.05.04,
26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Artykuły biurowe, Materiały szkoleniowe
i instruktażowe, Banery wystawowe z papieru, Banery wystawowe wykonane z kartonu, Materiały drukowane, Reklamy drukowane, Biuletyny informacyjne, Bony, Cenniki, Czasopisma branżowe, Drukowane ankiety, Drukowane karty
informacyjne, Gazety, Historyjki obrazkowe, Kartki motywacyjne, Książki, Książki edukacyjne, Plany drukowane, Plakaty
reklamowe, Publikacje reklamowe, Ulotki reklamowe, Reklamowe znaki papierowe, Reklamowe szyldy papierowe, Reklamowe znaki z tektury, Tablice reklamowe z kartonu, Tablice reklamowe z tektury, 35 Administrowanie dotyczące
marketingu, Agencje reklamowe, Analiza reakcji na reklamę
i badania rynkowe, Badania rynku i badania marketingowe, Doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego,
Pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek],
Pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, Porady w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania
marketingowego, Planowanie strategii marketingowych,
Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych,
Usługi doradcze dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w sektorze publicznym, Usługi reklamy politycznej, Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi lobbingu handlowego, 41 Kursy rozwijające umiejętności konsultacyjne,
Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego
związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na kursach zarządzania, Prowadzenie kursów
edukacyjnych dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Przekazywanie know-how [szkolenia], Szkolenie i coaching w dziedzinie debat politycznych, Szkolenie i coaching w dziedzinie przemówień politycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

530935
(220) 2021 06 30
MORAJDA JAKUB, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
PALMERO

(531) 05.01.05, 05.01.12, 05.01.16, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 34 Przybory dla palaczy, Pojemniki na tytoń
i humidory, Popielniczki dla palaczy, Zapalniczki dla palaczy,
Bibułki papierosowe, Etui na cygara, Filtry do cygar, Filtry
do tytoniu, Młynki do tytoniu, Popielniczki, Popielnice, Tacki
do fajek, Gilzy papierosowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, Usługi
reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w internecie, Rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami do stosowania z tytoniem.

(210)
(731)
(540)
(540)
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531054
(220) 2021 07 02
OZIMEK WOJCIECH MELDMOTO, Kraków
(znak słowno-graficzny)
MM MeldMoto

(531) 15.07.01, 27.05.01, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, Administrowanie konkursami w celach reklamowych, Badania
dotyczące działalności gospodarczej, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy,
Doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy
kosztów i zysków, Dostarczanie biznesowych i handlowych
informacji kontaktowych za pośrednictwem internetu, Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, Doradzanie przedsiębiorstwom przemysłowym w zakresie prowadzenia interesów, Doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych
baz danych, Administrowanie sprzedażą, Analiza cen, Doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych
za pośrednictwem internetu, Elektroniczne przetwarzanie
zamówień, Dostarczanie informacji za pośrednictwem internetu na temat sprzedaży samochodów, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Dostarczanie
informacji handlowych konsumentom, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
konsumenckiej], Handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, Informacje na temat rankingu sprzedaży produktów, Konsultacje w zakresie
technik sprzedaży i programów sprzedaży, Nabywanie towarów i usług dla innych firm, Nabywanie towarów w imieniu
innych przedsiębiorstw, Negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Notowania cenowe towarów lub usług, Organizacja subskrypcji do czasopism w formacie elektronicznym, Organizacja subskrypcji mediów informacyjnych, Organizacja subskrypcji pakietów medialnych, Organizacja subskrypcji pakietów informacyjnych, Organizacja subskrypcji
usług internetowych, Organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, Organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji on-line
dla osób trzecich, Pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub komputerowych [Internet], Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz
osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie
transakcji handlowych dla osób trzecich, Pośredniczenie
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], Pozyskiwanie umów
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kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, Pozyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży
towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz
innych odnośnie świadczenia usług, Pozyskiwanie umów
na zakup i sprzedaż towarów i usług, Procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera, Procedury administracyjne
związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem
komputera, Procedury administracyjne związane z roszczeniami gwarancyjnymi, Przygotowanie i zawieranie transakcji
handlowych na rzecz osób trzecich, Reklamowanie usług
innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, Rozpowszechnianie wykazów nazwisk i adresów, Skomputeryzowane
usługi w zakresie składania zamówień on-line, Skomputeryzowane zamówienia towarów, Subskrypcje pakietów mediów informacyjnych, Świadczenie usług porównania cen
on-line, Udostępnianie informacji dotyczących produktów
konsumenckich w zakresie oprogramowania, Udostępnianie
informacji o produktach konsumenckich, Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, Udzielanie porad
konsumenckich dotyczących produktów, Usługi automatycznego zamawiania ponownego na rzecz firm, Usługi biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, Usługi
doradcze dotyczące zakupu towarów w imieniu firm, Usługi
doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz osób trzecich,
Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich, Usługi informacyjne i doradcze dla
konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów,
Usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług,
Usługi porównywania cen, Usługi w zakresie analizy cen,
Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych
za pomocą Internetu, Usługi w zakresie porównywania cen,
Usługi w zakresie porównywania zakupów, Usługi w zakresie
składania zamówień [dla osób trzecich], Usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie zamówień
on-line, Usługi zarządzania sprzedażą, Zapewnianie konsumentom rekomendacji o towarach w celach handlowych,
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zawieranie transakcji handlowych
na rzecz innych, przez sklepy on-line, Zarządzanie w zakresie
zamówień zakupowych, Zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, Zarządzanie w zakresie zamówień, 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi
projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi w zakresie
projektowania, Analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, Analiza i ocena dotycząca opracowywania produktów, Analiza projektu produktu, Analiza opracowywania produktu, Kontrola jakości w zakresie systemów komputerowych, Kontrola jakości w zakresie oprogramowania komputerowego, Ocena projektu produktu, Ocena wydajności
przetwarzania danych w oparciu o test wzorcowy, Ocena
wydajności systemów komputerowych w oparciu o test
wzorcowy, Testowanie programów komputerowych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi badawczo-rozwojowe, Usługi doradcze w zakresie testowania produktów, Usługi projektowania dotyczące narzędzi testowych do przesyłania danych, Usługi testowania obciążenia stron internetowych, Usługi testowania użyteczności witryn internetowych,
Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, Usługi w zakresie pomiarów i testów technicznych, Usługi w zakresie przeglądu nowych i używanych pojazdów dla osób
kupujących lub sprzedających swoje pojazdy, Usługi w za-
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kresie testów bezpieczeństwa technologicznego, Usługi
w zakresie testów wspomaganych komputerowo, Znajdowanie i usuwanie błędów w oprogramowaniu komputerowym dla osób trzecich [debugowanie], Administracja serwerów, Administracja serwerami pocztowymi, Aktualizowanie
stron internetowych dla osób trzecich, Analizy systemów
komputerowych, Analizy komputerowe, Badania dotyczące
przetwarzania danych, Badania dotyczące technik telekomunikacyjnych, Badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, Badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie wydajności systemów komputerowych, Badania przy
użyciu analiz porównawczych w zakresie efektywności systemów komputerowych, Badania techniczne dotyczące
komputerów, Badania technologiczne dotyczące komputerów, Badania w dziedzinie sztucznej inteligencji, Badania
w dziedzinie komputerów, Badania w dziedzinie technologii
informacyjnej, Badania w dziedzinie technologii przetwarzania danych, Certyfikacja danych za pośrednictwem łańcucha
blokowego [blockchain], Diagnozowanie problemów
ze sprzętem komputerowym przy użyciu oprogramowania,
Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Eksploracja danych, Integracja systemów i sieci komputerowych,
Konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych,
Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, Opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, Obsługiwanie
wyszukiwarek, Badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów administracyjnych, Projektowanie
i opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych,
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, Projektowanie i opracowywanie
systemów do wprowadzania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych, Projektowanie
i opracowywanie systemów do przechowywania danych,
Projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania
danych, Projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania
i przechowywania danych, Planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych on-line na rzecz osób trzecich,
Opracowywanie systemów przechowywania danych, Opracowywanie systemów przetwarzania danych, Opracowywanie systemów komputerowych, Opracowywanie systemów
do przesyłania danych, Projektowanie komputerów i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości
handlowej, Projektowanie systemów magazynowania danych, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, Przygotowywanie programów komputerowych
do przetwarzania danych, Rozwiązywanie problemów w postaci diagnozowania problemów z elektroniką użytkową,
Systemy komputerowe (Analizy -), Tworzenie cyfrowych znaków wodnych, Tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, Tworzenie platform komputerowych na rzecz osób trzecich, Udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania narzędzi do opracowywania oprogramowania dostępnych on-line nie do pobrania, Usługi komputerowe do analizy danych, Usługi migracji danych, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi
w zakresie projektowania i programowania komputerów,
Wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, Zapewnianie infrastruktury centrów
danych, Zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych [EDP], Zarządzanie projektami komputerowymi, Zarządzanie projektami
w zakresie technologii informacyjnych, Zarządzanie usługa-
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mi w zakresie technologii informacyjnych [ITSM], Zdalne administrowanie serwerem, Analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, Dostarczanie powiadomień dotyczących dostępu dzieci do stron
i treści internetowych, Elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości w internecie, Hosting serwerów i oprogramowania kontroli dostępu jako usługi [ACaaS, Access Control as a Service],
Komputery (Odzyskiwanie danych -), Monitoring systemów
sieciowych, Monitorowanie systemów komputerowych
w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, Monitorowanie systemów
komputerowych w celu wykrywania awarii, Odbudowa baz
danych na rzecz innych, Odtwarzanie baz danych, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy
użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji
on-line, Świadczenie usług zabezpieczeń w zakresie sieci
komputerowych, dostępu do komputerów i skomputeryzowanych transakcji, Usługi monitorowania systemów komputerowych, Usługi ochrony danych oparte na technologii
przetwarzania w chmurze, Usługi programowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa danych elektronicznych,
Usługi uwierzytelniania w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, Usługi w zakresie odzyskiwania danych, Digitalizacja dokumentów, Digitalizacja dokumentów [skanowanie],
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Digitalizacja dźwięku i obrazów, Kodowanie muzyki cyfrowej, Kodowanie obrazu cyfrowego, Kodowanie wiadomości,
Kompresja cyfrowa komputerowych danych, Kompresja danych do elektronicznego przechowywania, Konwersja danych elektronicznych, Konwersja danych i programów komputerowych [inna niż konwersja fizyczna], Konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, Konwersja obrazów z formy fizycznej na formę elektroniczną, Konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, Konwersja tekstu na format cyfrowy, Konwertowanie
wieloplatformowe treści cyfrowych na inne formy treści cyfrowych, Powielanie oprogramowania komputerowego, Powielanie programów komputerowych, Skanowanie obrazów
[konwersja z nośników fizycznych na elektroniczne], Szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, Szyfrowanie obrazów cyfrowych, Szyfrowanie
muzyki cyfrowej, Transfer danych dokumentowych z jednego
formatu komputerowego na inny, Usługi w zakresie digitalizacji wykresów, Usługi powielania programów komputerowych,
Usługi w zakresie szyfrowania i dekodowania danych, Rozwój,
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, Doradztwo, konsultacje
i informacja w zakresie technologii informacyjnych.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

527170, 527186, 527950, 528784, 529164, 529321, 529322, 529482, 529946, 530468, 530588

2

527186

3

520596, 524251, 526114, 526346, 526674, 527678, 527950, 528549, 528550, 528551, 528552, 528553, 528563,
528579, 528901, 528903, 529033, 529034, 529035, 529228, 529236, 529395, 529399, 529754, 529842, 530066,
530076, 530082, 530188, 530191, 530230, 530242, 530243, 530244, 530483, 530485

4

526166, 526169, 526170, 526171, 528061, 528553, 529343, 530366, 530367, 530369, 530375, 530379, 530381,
530382, 530588

5

521306, 524273, 524274, 524275, 524276, 524277, 524278, 525870, 526114, 526676, 526677, 526678, 527628,
527678, 528268, 528290, 528549, 528550, 528551, 528552, 528563, 528568, 528619, 528621, 528622, 528623,
528624, 528901, 528903, 529236, 529241, 529244, 529246, 529304, 529305, 529332, 529395, 529399, 529693,
529709, 529715, 529717, 529725, 529726, 529730, 529736, 529754, 529806, 529842, 529894, 529962, 530135,
530242, 530243, 530244, 530245, 530408, 530468, 530483, 530485

6

523680, 523681, 526545, 526546, 526547, 526549, 526550, 526552, 526553, 529187, 529311, 529946, 530316,
530487

7

528274, 528275, 528396, 530588, 530627

8

528396, 528982, 528983

9

521708, 524246, 525792, 526346, 526983, 527151, 527152, 527437, 527788, 528131, 528188, 528483, 528520,
528521, 528878, 528982, 528983, 529339, 529340, 529341, 529343, 529466, 529532, 529535, 529747, 529748,
529749, 529890, 529969, 530011, 530037, 530147, 530293, 530312, 530366, 530367, 530369, 530375, 530379,
530381, 530382, 530588, 530627

10

528549, 528552, 528563, 529000, 529236, 530242, 530243, 530244, 530483, 530485

11

526166, 526169, 526170, 526171, 526216, 526545, 526546, 526547, 526549, 526550, 526552, 526553, 527477,
529343, 530163, 530164, 530588

12

526346, 527623, 527901, 528942, 530185, 530588, 530774

13

523845, 529792

16

523775, 523776, 525035, 527151, 527152, 527437, 528006, 528520, 528521, 528584, 528982, 528983, 529339,
529340, 529341, 529532, 530037, 530295, 530554, 530837

17

526545, 526546, 526547, 526549, 526550, 526552, 526553, 527186, 529396, 530588

18

530390, 530393, 530395, 530396, 530398, 530774

19

523680, 523681, 526545, 526546, 526547, 526549, 526550, 526552, 526553, 527186, 527404, 528028, 528207,
529187, 529396, 529946, 530106, 530316, 530479, 530487

20

525351, 529225, 529538, 529681, 530390, 530393, 530395, 530396, 530398, 530774

21

528982, 528983, 529609, 529611, 529755

25

523765, 524271, 526346, 526736, 527151, 527152, 527665, 528193, 528710, 528757, 529344, 529404, 529612,
529919, 530085, 530122, 530147, 530611

26

528982, 528983

28

519342, 519343, 526346, 527151, 527152, 530037, 530295

29

514738, 524334, 525443, 525870, 526109, 527359, 527526, 528710, 528990, 529071, 529284, 529402, 529424,
529730, 529968, 530241, 530330, 530331, 530573

30

514738, 524025, 524334, 525870, 526109, 527171, 527326, 527628, 527777, 528649, 528710, 528990, 529019,
529021, 529022, 529023, 529184, 529221, 529402, 529730, 529791, 529794, 529960, 530040, 530463, 530653

31

514738, 526114, 528990, 529402, 529403, 529609, 529611, 529701, 530119, 530390, 530393, 530395, 530396,
530398, 530402, 530468
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1

2

32

494772, 514738, 515601, 517489, 524334, 525870, 527151, 527152, 527628, 528296, 528990, 529024, 529914,
530241, 530463

33

526690, 526692, 527761, 528665, 530146, 530509

34

529391, 530935

35

511646, 520149, 521224, 523680, 523681, 523765, 523775, 524251, 524343, 524720, 525023, 525035, 525792,
525809, 525870, 526109, 526346, 527151, 527152, 527326, 527437, 527526, 527547, 527628, 527665, 527831,
527879, 527880, 528188, 528193, 528254, 528504, 528506, 528507, 528511, 528520, 528521, 528550, 528551,
528584, 528665, 528784, 528862, 528878, 528942, 529111, 529180, 529184, 529284, 529311, 529339, 529340,
529341, 529343, 529382, 529404, 529481, 529535, 529609, 529611, 529681, 529701, 529711, 529755, 529890,
530002, 530011, 530035, 530036, 530112, 530163, 530164, 530185, 530188, 530190, 530191, 530330, 530331,
530366, 530367, 530369, 530375, 530379, 530381, 530382, 530389, 530390, 530393, 530395, 530396, 530398,
530439, 530446, 530476, 530493, 530519, 530520, 530837, 530935, 531054

36

519772, 521224, 523680, 523681, 526753, 528504, 528506, 528507, 528511, 528520, 528521, 528656, 528824,
529182, 529343, 530185, 530310, 530360, 530560, 530630

37

519772, 521224, 523680, 523681, 526166, 526169, 526170, 526171, 526530, 526545, 526546, 526547, 526549,
526550, 526552, 526553, 526983, 527303, 527304, 527404, 528504, 528506, 528507, 528511, 528824, 529109,
529343, 529466, 529482, 529711, 530112, 530185, 530487, 530560, 530588

38

526983, 527151, 527152, 528254, 528598, 529339, 529340, 529341, 529890, 530312, 530439, 530587

39

523680, 523681, 524720, 528254, 528710, 528784, 529164, 529284, 529412, 529438, 529895, 529897, 530112,
530185, 530190

40

523680, 523681, 523775, 526166, 526169, 526170, 526171, 528188, 528710, 529311, 529538, 529721, 530112,
530366, 530367, 530369, 530375, 530379, 530381, 530382

41

518583, 523776, 524720, 525035, 525870, 526457, 526983, 527067, 527151, 527152, 527251, 527437, 527447,
527547, 527665, 527831, 528131, 528254, 528584, 528716, 528717, 528878, 529051, 529180, 529297, 529304,
529305, 529339, 529340, 529341, 529352, 529353, 529481, 529680, 529739, 529740, 529792, 529919, 529925,
530002, 530037, 530111, 530112, 530147, 530190, 530246, 530291, 530476, 530519, 530520, 530587, 530837

42

519772, 520486, 521224, 523680, 523681, 523776, 524271, 524343, 525023, 526983, 527151, 527152, 527547,
527677, 527788, 528254, 528504, 528506, 528507, 528511, 528784, 528878, 529000, 529339, 529340, 529341,
529343, 529481, 529482, 529532, 529538, 529680, 529890, 530067, 530112, 530312, 530366, 530367, 530369,
530375, 530379, 530381, 530382, 530446, 530560, 531054

43

521059, 524720, 527251, 527326, 528366, 528468, 528539, 528710, 528716, 528717, 529184, 529304, 529305,
529443, 529682, 529721, 529730, 529740, 529841, 530040, 530509, 530578, 530579, 530580, 530582, 530653

44

523680, 523681, 524241, 527129, 527547, 528163, 528231, 528710, 528784, 529000, 529304, 529305, 529680,
529730, 530037, 530091, 530187, 530230, 530291, 530439, 530510, 530511, 530512

45

526020, 527766, 528254

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

+ORTIVO
3 Posiłki
75 LAT TECHNOLOGIA DLA NATURY
A+E-Vitum
AKBA
aksels
ALAN BLACKFISH FILM EQUIPMENT
ALLERTEC
ALLIOGAL
ALLNATURAL BY SFD
ALLNATURE BY SFD
ARC Capital Markets
archicom daje więcej
ARCHICOM DAJE WIĘCEJ
astrabit
BAD CAT
BAD DOG
BED DOG
BEGOLDEN
BEGOLDEN
BEPAX VET LABFARMA
BEZ KONSERWANTÓW BEZGLUTENOWY
BEZ SUBSTANCJI WZMACNIAJĄCYCH SMAK
Kotlin SMAK NR1 W POLSCE KETCHUP
Łagodny MILD
BEZ KONSERWANTÓW BEZGLUTENOWY BEZ
SUBSTANCJI WZMACNIAJĄCYCH SMAK
Kotlin SMAK NR1 W POLSCE KETCHUP
Łagodny MILD
BEZ KONSERWANTÓW BEZGLUTENOWY BEZ
SUBSTANCJI WZMACNIAJĄCYCH SMAK
Kotlin SMAK NR1 W POLSCE KETCHUP
Łagodny MILD
Biały Widelec
BILARGIN
Bilberry xT
BIOTRECO
BioVeri
Bloxin
Bloxin
Bloxin
BOBOLEN
BOHEMA
BOLT GAMES
Bonsai - chrobotek
BOSMAN seria profesjonalna dla każdego
silikony piany impregnaty kleje

520149
530578
529164
528622
530011
529612
529535
529709
524273
530188
530191
529182
528506
528507
520486
530390
530393
530395
527303
527304
528290

Broda Głowa HAMSKI BARBER
Broda Głowa HAMSKI BARBER
BROWAR ZA MIASTEM WIELKOPOLSKIE
BUDOMAL RAFAŁ LEŚNIAK
Burger Leaf
C § OD 1979 ROKU
CALISIA
CARELLO
CCX
CEZARMARKET
CHANEL LIPSCANNER
CHEETOS HASHTAGS
Chef M.Szukaj
CJ ZDROWO ZAKRĘCONE
CLEAROX TC
CLIMAREM
clubenz.
cmpl
CNM CATERING NA MEDAL Dieta Pudełkowa
COLOLIPID
comfino
cosmogyral
cossmeo powered by LNE
Cough Family 420
CREATIVE COOPER
CRIMSOLTA
CTP CIEPIELA TECHNOLOGY PROMOTION
C-Vitum LONG ACTIVE
C-Vitum
C-Vitum
CYBERTEK
CZAS NA ZMIANY
CZTERY PORY ROKU Domowe Laboratorium
DAMIR
DBAMY O DOBRĄ ENERGIĘ
dental live
DentaSan
DIPLODOK
DIPLODOK
DNTR PU
DNTR
DOG EAT DOG
DONEPINE
DR MANUSTERIL

527129
530187
529914
519772
529403
527766
525035
530774
529396
528862
529969
529794
529721
527359
521306
526216
525023
530185
521059
530573
530310
528757
528584
526736
529538
529726
530036
528623
528619
528624
529297
528784
527950
527404
529343
530493
529806
527151
527152
526553
526552
530398
529717
526677

529021

529022

529023
530580
528568
525792
524343
528990
529241
529244
529246
530242
530146
528131
525809
527186
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1

2

1

DR OXY-STERIL
Dr.Marcus
DUDA Nasze polskie. Tak! Kultowe!
DUKO IN
DUKO
DUKO-AM
DUKO-PLATE
DUKO-RING
Dwell PROPERTIES
DX2
DX2
DZIELNE
EcoBe
EDU LIBERE
Eklips
EKOZET
ELIT
eprosument BIZNES
eprosument INVEST
eprosument
erprosument PARTNER
E-Vitum
EVITY
EVITY
FA Engineered nutrition MY WYZNACZAMY
STANDARDY, INNI NAS NAŚLADUJĄ.
FD FLOORDO
FD FLOORDO
fenixLAB
fenixPET
FF Budowlany.pl
Fit Boxy catering
FIT KING ENERGY
FOLIAREX FOROOF
Follow my flow LIFE STYLE
FoodBusiness
FORUM RYNKU GASTRONOMICZNEGO
FRANKOWSKI DENTAL NATYCHMIASTOWA
REKONSTRUKCJA UŚMIECHU
fundamax
FUTURON H2
FUTURON
GalOmega Formuła IQ
GALOMEGA
Giganci Programowania
GLOCALVET
Goldbrudherbs
GOLDEN BUCH
GOOD GREENS
GORDANO PARFUMS

526676
529395
529284
526550
526545
526546
526547
526549
530630
529033
529035
529071
529228
529352
530106
529482
530588
526170
526171
526166
526169
528621
529895
529897

GÓRSKA WODA ŹRÓDLANA
WOJCIESZOWIANKA MONSIEUR STANISLAS
TRADYCJA JAKOŚCI OD 1969 ROKU
GrandPet
GRUNT TO INWESTYCJA
GUSTAB MANUFAKTURA WÓDEK I LIKIERÓW
LIKIER KARKONOSKI 1810
HARMONY MED
HELIX
HELLENA
hi`loft MEET TO EAT
IMMUBEZIN
Imperial Clinic medical & aesthetic
Imperial Clinic medical & aesthetic
Imperial Clinic
IMUBION
INELIA
INTERNATIONAL PUBLIC AFFAIRS ACADEMY
INTRAHOUSE NIERUCHOMOŚCI
IronResorts
IronWay
ivoadventures
JA I MOJE PRZYJACIÓŁKI IDIOTKI
JA I MOJE PRZYJACIÓŁKI IDIOTKI
JA MAMA JA TATA
JESTEM eko!
Jungle Boogie
JUNGLE BOOGIE
justjoin.space
K KUBUŚ
K2 GLINKA LAKIERNICZA
kameleon jeden program, wiele korzyści
kameleon jeden program, wiele korzyści
KAWOWY GURU M.Socha
KFN
KOLEKTIV
kombuczaj
KWADRAT
labootik
Lacrimal
LAMI Cosmetics
LAMI COSMETICS
LAW PARTNERS adwokaci
LC
LGF ENERGY
LIBeRTé 33
LightBox Dieta, która Ci odpowiada
LINIMER
Litera do litery
LNE MEDYCYNA estetyczna
LOCO REAL ESTATE
LUMINA DECO INSPIRED BY CHARM

528268
526530
529109
527677
527678
529382
530582
527628
530487
528598
527447
528231
529962
527901
527623
524274
524278
530587
530439
529894
529391
529402
528550

2

515601
530119
526753
527761
527547
527477
530463
528539
530485
530510
530511
530512
529332
528551
530837
528824
529740
529739
530389
530519
530520
530037
530111
529609
529611
530312
524334
520596
528520
528521
524025
529919
524271
530241
521708
524251
529693
530076
530082
526020
530066
528188
527251
529730
524275
519342
528006
528656
530164

Nr ZT28/2021
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1

2

1

2

LUMINA DECO
Łejery
M MIVINO
M MIVINO
MAD DOG
madani
MADMIX
MADSOL
MAKŁOWICZ MENU
MamaEva
MANUFAKTURA RĘKODZIEŁA Kwiaty Polskie
MARSZAŁEK & KOSSEK
MARSZAŁKOWEJ ALEKSANDRY PIŁSUDSKIEJ
Masz Racje
Mazovia Patisserie
Menua.pl
Michał Wrzosek
MIJANKA
MILK STOUT PERŁA PIWO ZIMOWE
mireille
MIXIT
MKPOL
MLEKPOL SER MIERZWIONY GOUDA
MLEKPOL SER MIERZWIONY ZŁOTY MAZUR
MM MeldMoto
moderna LIFE
MOKOTOWSKI BAR MLECZNY
MOLON LABE
motorsfera.pl SZKOŁA MOTOCYKLOWA
multifarb
muvi
MUZEUM SENTYMENTÓW kowary
Nasiona Kujawskie
nasz-album.pl
Naturell WITAMINA D dla dzieci
NEWGALAXY company group Pet Logistics
NINE9S
NINJAMAS PYJAMA PANTS
nowości GASTRONOMICZNE
NOWY FORMAT
NULVIXAB
oferteo
Ogrodnia
olimpia port archicom
Olimpia Port by archicom
ON THE WINGS
ONTRADE.PL
optimal box catering
ORIA MAGIC HOUSE
ORMUS
ORZEŁ BIAŁY

530163
530040
527879
527880
530396
528942
527171
527170
526109
525443
528061
530360
530402
528710
529184
523845
529304
529711
494772
523776
514738
525351
530330
530331
531054
530560
528468
529792
529925
529111
529187
529051
529701
529532
529236
529438
529443
530135
527437
521224
529725
530446
524241
528504
528511
530147
529322
530579
528716
530468
528296

OTOXARAL
OVIklinika
PALM POLE DANCE STUDIO
PALMERO
PAN KORNIK
PAOLA
papierogarnia KREATYWNOŚĆ BEZ GRANIC
PERFEKT
Pierogarnia Serce Podhala
PiKawa
PIROLAM
PIU’DI -PIZZAPlant Spirit
Po lodzie?
podketo
Polski Producent Mebli EURO
Polskie Stowarzyszenie Instalatorów
Systemów Fotowoltaicznych
POWERTOOLS
POZIOM 1959 restauracja
PRODUCENT MONOLIT
okna i drzwi do każdego domu
proMUM
PROROWERY.pl
PROSTOGAL
PS
PSYCHOTERAPIA PRAKTYCZNA
Pszczółka Hej COCO!
PURE Plant
PUSHCHA
PVEX
QLADY
R ROTBERG
R. Power RENEWABLES
R. Power RENEWABLES
R. Power RENEWABLES
R. Power RENEWABLES
R.
R.
R.
REGENERUM
REGIONALIA
RELESCA
REMOTE GUARD
REMOTE GUARD
REMOTE GUARD
Rusty Rat
RZESZOWSKIE ZAKŁADY ORTOPEDYCZNE
SAMBEZIN
SCHODY Sowosz
SCORBOLAMID

530244
529680
526457
530935
511646
517489
530554
530035
529960
527326
529842
529682
526114
530653
525870
529681
529481
529311
529841
530316
530245
526346
524276
528193
530291
527777
528579
528665
530112
530408
529946
530366
530369
530375
530382
530367
530379
530381
529034
527526
530085
529747
529748
529749
530509
529000
530483
528207
529715
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Senso
SHELTER ME
sisterhoodie
SKIN HARMONY DERMATOLOGIA MEDYCYNA
ESTETYCZNA Dr Martyna Szaniawska
Skowroński EXPERT TRANS INTERNATIONAL
SM
solvbot
SOPEL od 1998
Sotelli
Soundspace
SÓWKA EDUKACJA DLA BIZNESU
SPECTRA
SPOT-EX
sprint break
SPYOne
STADIOPASTA
STERN
STERN
Sylaba do sylaby
ŚWIAT KISZONEK
Światłowód Inwestycje
TARCZYN
TARGI regiony turystyczne NA STYKU KULTUR
TECTONIK
THE RIOTS KIDS CULTURE
TIK w edukacji
TIMELESS AUDIO
TITAN SPACE
TOTAL DEZINSECTOR
Tranvit
Tre-rosso
Troaching
trocado
TT POWERBOX
Tunes Communication

529399
523765
530122
530091
529412
529466
527788
529221
529791
518583
529353
530479
526674
524720
524246
529754
528982
528983
519343
529968
526983
529024
527831
526678
529344
528254
530293
529225
529736
524277
528274
530476
530067
528483
530246

Nr ZT28/2021
1

UFF
UNITEL MOTORSPORT
VEGAN SHUSI BAR
VENTUS ENERGIA
VERBASCON
Verdin MAX
Verdin MAX
VERONI EST. 1990
Vicante
Viking Garage
Vinse
ViperPrint
VRX
Webmity
wekifood SINCE 2020
WelcoMed
WeNet Twoi Doradcy Internetowi
WeNet Your Digital Advisors
WeNet
WER DANCE
Whisky Palikot
WIFI
WILD SLAVIC FRAGRANCES
WŁOCŁAWEK KETCHUP ŁAGODNY
z pomidorami z Kujaw Bez konserwantów
WONDERWAL CERAMIC
Wódka Kraft Palikot
WP Sales Booster
WRZOSEK
YESHA
Zespół muzyczny COOL band KRAKÓW
ziaja naturalnie dla skóry
ziaja naturalnie pielęgnujemy
ZIELONA PRZYSTAŃ
ŻA-FU

2

529321
530190
528366
530627
530243
528552
528563
529755
529404
529180
528275
523775
528396
528878
529424
528163
529341
529340
529339
527665
526692
528649
528553
529019
528028
526690
529890
529305
530230
527067
528901
528903
530002
530611

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.
1374443
1512518
1588309
1597542
1597578
1597589
1597591
1597617
1597622
1597684
1597738
1597780
1597790
1597796
1597800
1597812
1597815
1597834
1597864
1597921
1597968
1598008
1598024
1598035
1598039
1598072
1598077
1598106
1598108

AESCULAPIUS FARMACEUTICI (2021 05 31)
CFE: 26.04.18, 27.05.11
5
MAESTRA (2019 12 05, 2019 08 06)
42
my Planet (2021 06 04)
CFE: 02.09.01, 27.05.01
29, 30, 31, 32
STONE V (2021 04 23, 2020 10 23)
25
BEAUTY IS BEING HUMAN
3, 35, 44
(2021 02 20, 2021 02 16)
LOGSTA (2021 03 29)
9, 35, 39
JOUPAD (2021 04 09)
CFE: 27.05.01
10
ARPQP (2021 03 17, 2020 11 10)
37, 40
KU CYCLE (2021 02 27, 2020 09 05)
CFE: 03.01.04, 27.05.01
12, 40, 42
BETELY (2021 01 22)
CFE: 27.05.01
2
WOW ACC (2021 05 24)
CFE: 27.05.01
35
AMASSTORE (2021 05 31)
CFE: 27.05.01
9
10HITS (2021 04 28)
43
ELPERTO (2021 03 04, 2020 11 16)
3, 5
ADVATOP (2021 04 13, 2020 11 19)
3, 5
ADVADERM (2021 04 13, 2020 11 19)
3, 5
ADVACREM (2021 04 13, 2020 11 23)
3, 5
ADVASOL (2021 04 13, 2020 11 23)
3, 5
OCZODERM (2021 04 13, 2020 11 23)
3, 5
THE ABNORMAL BEAUTY COMPANY. DECIEM
(2021 02 20, 2021 02 17)
CFE: 26.04.01, 27.05.24
3, 35, 44
ZAP (2021 04 20, 2020 10 22)
42
VOLTI (2020 10 27)
CFE: 15.09.10, 27.03.15, 27.05.01,
9, 35, 39
29.01.12
HIF (2021 02 20)
3, 35, 44
ADVAUNG (2021 04 13, 2020 11 23)
3, 5
IQUICUTAN (2021 03 04, 2020 11 16)
3, 5
LUXCYBER (2021 03 22, 2021 03 17)
CFE: 27.05.17
37
MIFLUCUTAN (2021 03 04, 2020 11 23)
3, 5
EWM (2021 04 20, 2021 03 03)
CFE: 27.05.17
7, 12
CHABFLUX
9, 16, 35, 36,
38, 41, 45
(2021 01 18, 2020 07 17)

1598145
1598172
1598191
1598232
1598258
1598269
1598287
1598356
1598375
1598454
1598472
1598490
1598512
1598526
1598569
1598586
1598608
1598701
1598724
1598759
1598806
1598807
1598871

HONG BAO LI (2021 04 21)
CFE: 02.09.01, 27.05.01, 28.03.00
1
MIFLUKORT (2021 03 04, 2020 11 23)
3, 5
LUXURY LIFE LL (2020 11 13)
CFE: 25.01.25, 27.05.22, 29.01.13
20, 35
ZGFWAN (2021 04 16)
CFE: 27.05.01
41
MAPA AUTOMOTIVE ENGINEERING
AND TECHNOLOGY (2021 02 23)
CFE: 26.04.18, 27.05.10, 29.01.13
7, 12
MILANDA (2021 01 08)
CFE: 26.07.25, 27.01.01, 27.05.01, 28.03.00
9
MonCafe (2021 04 08)
CFE: 27.05.01
30, 35, 43
MECH (2021 04 26)
CFE: 27.05.17
9
GET AHEAD
9, 25, 28
(2021 04 01, 2020 11 11)
buta (2021 04 13)
CFE: 01.15.15, 05.07.23,
3, 29, 30, 31, 32, 35
27.05.02, 29.01.13
GARTUNG (2021 05 22)
5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15,
16, 21, 28, 35, 40, 42
CHABNET
9, 16, 35, 36, 38,
41, 45
(2021 01 18, 2020 07 17)
(2021 03 31)
CFE: 02.05.01, 28.05.00, 29.01.15
30
COCAINE ENERGY RUSH
30, 32
(2021 04 14, 2020 10 14)
(2021 03 01)
CFE: 26.04.02
25
THE WOCK (2021 01 07, 2020 07 07)
9, 38
EAST TOP (2021 03 22)
CFE: 26.04.01, 27.05.01
15
pınar KURUYEMİŞ (2020 11 23, 2020 10 26)
CFE: 26.04.05, 26.11.01, 27.05.10
29, 35
EON (2021 04 23, 2021 04 23)
9, 41
(2020 12 29)
CFE: 24.17.21, 25.01.05, 26.01.03,
5, 35
26.11.02, 26.13.25
PRENESSANEO (2021 03 04, 2020 09 08)
5
ESSAMA (2021 03 05)
5
IMMORTAL N Y C (2021 03 01)
CFE: 27.05.01
3

130
1598893
1598906
1598909
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URBAN VIBES (2021 01 13)
dilvin (2020 11 26)
CFE: 27.05.01
LILY’CUTE (2021 05 11)
CFE: 27.05.01

18, 25, 35

1598945

35
3, 11, 21

1598973

FABERLIC be your best
(2021 03 10, 2020 09 10)
CFE: 27.05.01
HAIR IS FABRIC (2021 02 20)

Nr ZT28/2021

3, 5, 21, 25, 29,
30, 31, 35, 44
3, 35, 44

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1598145

2

1597684

3

1597578,
1597921,
1598871,

1597796,
1598024,
1598909,

1597800,
1598035,
1598945,

1597812,
1598039,
1598973

1597815,
1598077,

1597834,
1598172,

1597864,
1598454,

5

1374443,
1598035,
1598807,

1597796,
1598039,
1598945

1597800,
1598077,

1597812,
1598172,

1597815,
1598472,

1597834,
1598759,

1597864,
1598806,

6

1598472

7

1598106,

1598258,

1598472

9

1597589,
1598472,

1597780,
1598490,

1598008,
1598586,

1598108,
1598724

1598269,

1598356,

1598375,

10

1597591,

1598472

11

1598472,

1598909

12

1597622,

1598106,

1598258,

1598472

15

1598472,

1598608

16

1598108,

1598472,

1598490

18

1598893

20

1598191

21

1598472,

1598909,

1598945

25

1597542,

1598375,

1598569,

1598893,

1598945

28

1598375,

1598472

29

1588309,

1598454,

1598701,

1598945

30

1588309,

1598287,

1598454,

1598512,

1598526,

1598945

31

1588309,

1598454,

1598945

32

1588309,

1598454,

1598526

35

1597578,
1598191,
1598893,

1597589,
1598287,
1598906,

1597738,
1598454,
1598945,

1597921,
1598472,
1598973

1598008,
1598490,

1598024,
1598701,

36

1598108,

1598490

37

1597617,

1598072

38

1598108,

1598490,

39

1597589,

1598008

40

1597617,

1597622,

1598472

41

1598108,

1598232,

1598490,

1598724

42

1512518,

1597622,

1597968,

1598472

43

1597790,

1598287

44

1597578,

1597921,

1598024,

1598945,

45

1598108,

1598490

1598586

1598973

1598108,
1598759,

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.
519375
519376
520392
519709
521184
517658
526441

CINCH CARS LIMITED
2021 02 15
35, 36
CINCH CARS LIMITED
2021 02 15
35, 36
Egis Gyógyszergyár Zrt.
2021 03 15
5, 35
PITAYA Développement
2021 03 22
8, 21, 35
Mickan Arzneimittel GmbH
2021 04 26
5
Bayer Intellectual Property GmbH
2021 05 17
1, 5
GAMA DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 06 10
35

524474
524474
525181
518185
523749
524299

NOVARTIS AG
2021 06 15
5
Novartis AG
2021 06 15
5
Otto (GmbH & Co KG)
2021 06 22
12
NOVARTIS AG
2021 06 24
5
PRIMULATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 06 19
35, 37, 41
UBF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 06 22
4

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.
1577614

MOODO URBAN FASHION MODE - SZYSZKO
SPÓŁKA JAWNA
2021 05 18
25, 35

