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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 ZT44

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.
496055
(220) 2019 02 18
TELEWIZJA PULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) play puls
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, nagrania dźwięku,
obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD i DVD filmy, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich niżej wymienionych
towarów tak, by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach: kosmetyki, wody
perfumowane i perfumy, akcesoria samochodowe, pamięci
pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, kalkulatory,
radioodbiorniki, odtwarzacze płyt kompaktowych, DVD
i kaset, galanteria skórzana, materiały papiernicze oraz akcesoria szkolne i biurowe, akcesoria sportowe i turystyczne,
parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, zegary ścienne,
zegarki, budziki, breloczki do kluczy (kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami), konstrukcje dmuchane i balony, baloniki, banery, flagi, bombki, znaczki z logo,
krzesełka, kosmetyczki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne,
kubki, karafki, kieliszki i szklanki, otwieracze do butelek, termosy, wyroby ze szkła i porcelany, worki żeglarskie, produkty
z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych: ręczniki,
chorągiewki, flagi, apaszki jedwabne, bandanki, bezrękawniki, bluzy, T-shirty, maskotki, czapki, daszki, paski, kapelusze,
koszulki polo, krawaty, szale, szaliki, t-shirty, maskotki, latawce, zabawki, słodycze, napoje, torciki, usługi prowadzenia
sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo
jako elementem reklamowo-ozdobnym: kosmetyki, wody
perfumowane i perfumy, akcesoria samochodowe, pamięci
pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, kalkulatory, radioodbiorniki, odtwarzacze płyt kompaktowych, DVD i kaset,
galanteria skórzana, materiały papiernicze oraz akcesoria
szkolne i biurowe, akcesoria sportowe i turystyczne, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, zegary ścienne, zegarki,
budzik, i breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub
dekoracyjnymi zawieszkami], konstrukcje dmuchane i balony, baloniki, banery, flagi, bombki, znaczki z logo, krzesełka,
kosmetyczki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, kubki, karafki, kieliszki i szklanki, otwieracze do butelek, termosy, wyroby
ze szkła i porcelany, worki żeglarskie, produkty z materiałów
tekstylnych lub tworzyw sztucznych: ręczniki, chorągiewki, flagi, apaszki jedwabne, bandanki, bezrękawniki, bluzy,
T-shirty, kurtki, rękawiczki, czapki, daszki, paski, kapelusze, koszulki polo, krawaty, szale, szaliki, t-shirty, maskotki, latawce,
zabawki, słodycze, napoje, torciki, reklama telewizyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi
w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów, próbek i in(210)
(731)

nych gadżetów reklamowych, usługi sprzedaży: programów
telewizyjnych, filmów, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych
utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania, usługi
sprzedaży miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, 38 usługi związane z rozpowszechnianiem programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych i komunikacyjnych,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy
komputera, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych,
filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, usługi
umożliwiania samoprezentacji, komunikacji i konwersacji
użytkownikom serwisu lub portalu internetowego, udostępnianie on-line forów, czat-roomów, dzienników, blogów oraz
serwerów do transmisji wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy użytkownikami, zapewnianie wspólnych forów on-line dla użytkowników do wysyłania, oglądania, dzielenia się, krytykowania, oceniania i komentowania
treści wideo i innych treści multimedialnych, przesyłanie wiadomości, informacji i danych za pośrednictwem Internetu
i innych sieci komputerowych i komunikacyjnych, transmisja
obejmująca nośniki elektroniczne, treści multimedialne, materiały wideo, filmy, obrazki, obrazy, teksty, fotografie, gry, treści wytworzone przez użytkownika, treści audio oraz informacje za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych i komunikacyjnych, udostępnianie portalu z treściami
wideo do wspólnego korzystania w celach rozrywkowych
i edukacyjnych, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane
- zakres dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego odbiorcy z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora
w celu wyboru, usług, uczestniczenia w grach, konkursach,
głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym
przekazywaniem informacji od i do klienta, umożliwianie
dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, transmisja
wideo na żądanie, 41 usługi mające na celu zapewnienie
rozrywki, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych,
organizowanie edukacyjnych i rozrywkowych teleturniejów i konkursów, organizowanie audycji z interaktywnym
udziałem widzów, dostarczanie rozrywki za pośrednictwem
telewizji i Internetu, dostęp do tych usług rozrywkowych
w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, dostarczanie informacji o rozrywce i programach telewizyjnych,
usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron
www poprzez Internet, usługi rozrywkowe zawierające treści
medialne, multimedialne, wideo, filmy, rysunki, obrazy, tekst,
fotografie, gry, treści generowane przez użytkownika, treści
audio i związane z nimi informacje przez sieci komputerowe
i komunikacyjne, usługi w zakresie rozrywkowych publikacji
cyfrowych wideo, dźwiękowych i multimedialnych, udostęp-
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nianie filmów on-line nie do pobrania, pisanie bloga, 42 prowadzenie serwerów i portali internetowych, prowadzenie
i udostępnianie serwisów internetowych umożliwiających
samoprezentację oraz komunikację, konwersację, tworzenie
społeczności i wymianę poglądów pomiędzy osobami trzecimi, dzielenie się i udostępnianie elektronicznych mediów
lub informacji za pośrednictwem Internetu lub innych sieci
komunikacyjnych, prowadzenie i udostępnianie serwisów
internetowych na żądanie, polegających na zamieszczaniu
w nich audycji stanowiących część oferty telewizyjnej programów telewizyjnych TV Puls i PULS 2, jak również extra materiałów z serwisu internetowego umożliwiającego bezpłatne umieszczanie, nadawanie na żywo, ocenianie i komentowanie filmów, czy projektów/audycji, które nie są emitowane
na antenie powyższych programów telewizyjnych, umieszczaniu zewnętrznych linków do odcinków wyprodukowanych odcinków audycji telewizyjnych, udostępnianiu treści
osobom trzecim i zapewnienie możliwości przechowywania
w przestrzeni digitalowej tych osób tekstów, danych lub
plików elektronicznych oraz informacji pobranych z programu/serwisu Telewizji PULS i z linków do serwisu/odcinków
sponsora czy patrona medialnego.
496059
(220) 2019 02 18
TELEWIZJA PULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) play puls
(210)
(731)

(531) 26.03.01, 26.03.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, nagrania dźwięku,
obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD i DVD filmy, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich niżej wymienionych
towarów tak, by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach: kosmetyki, wody
perfumowane i perfumy, akcesoria samochodowe, pamięci
pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, kalkulatory,
radioodbiorniki, odtwarzacze płyt kompaktowych, DVD
i kaset, galanteria skórzana, materiały papiernicze oraz akcesoria szkolne i biurowe, akcesoria sportowe i turystyczne,
parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, zegary ścienne,
zegarki, budziki, breloczki do kluczy (kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami), konstrukcje dmuchane i balony, baloniki, banery, flagi, bombki, znaczki z logo,
krzesełka, kosmetyczki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne,
kubki, karafki, kieliszki i szklanki, otwieracze do butelek, termosy, wyroby ze szkła i porcelany, worki żeglarskie, produkty
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z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych: ręczniki,
chorągiewki, flagi, apaszki jedwabne, bandanki, bezrękawniki, bluzy, T-shirty, maskotki, czapki, daszki, paski, kapelusze,
koszulki polo, krawaty, szale, szaliki, t-shirty, maskotki, latawce, zabawki, słodycze, napoje, torciki, usługi prowadzenia
sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo
jako elementem reklamowo-ozdobnym: kosmetyki, wody
perfumowane i perfumy, akcesoria samochodowe, pamięci
pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, kalkulatory, radioodbiorniki, odtwarzacze płyt kompaktowych, DVD i kaset,
galanteria skórzana, materiały papiernicze oraz akcesoria
szkolne i biurowe, akcesoria sportowe i turystyczne, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, zegary ścienne, zegarki,
budzik, i breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub
dekoracyjnymi zawieszkami], konstrukcje dmuchane i balony, baloniki, banery, flagi, bombki, znaczki z logo, krzesełka,
kosmetyczki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, kubki, karafki, kieliszki i szklanki, otwieracze do butelek, termosy, wyroby
ze szkła i porcelany, worki żeglarskie, produkty z materiałów
tekstylnych lub tworzyw sztucznych: ręczniki, chorągiewki, flagi, apaszki jedwabne, bandanki, bezrękawniki, bluzy,
T-shirty, kurtki, rękawiczki, czapki, daszki, paski, kapelusze, koszulki polo, krawaty, szale, szaliki, t-shirty, maskotki, latawce,
zabawki, słodycze, napoje, torciki, reklama telewizyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi
w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów, próbek i innych gadżetów reklamowych, usługi sprzedaży: programów
telewizyjnych, filmów, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych
utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania, usługi
sprzedaży miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, 38 usługi związane z rozpowszechnianiem programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych i komunikacyjnych,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy
komputera, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych,
filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, usługi
umożliwiania samoprezentacji, komunikacji i konwersacji
użytkownikom serwisu lub portalu internetowego, udostępnianie on-line forów, czat-roomów, dzienników, blogów oraz
serwerów do transmisji wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy użytkownikami, zapewnianie wspólnych forów on-line dla użytkowników do wysyłania, oglądania, dzielenia się, krytykowania, oceniania i komentowania
treści wideo i innych treści multimedialnych, przesyłanie wiadomości, informacji i danych za pośrednictwem Internetu
i innych sieci komputerowych i komunikacyjnych, transmisja
obejmująca nośniki elektroniczne, treści multimedialne, materiały wideo, filmy, obrazki, obrazy, teksty, fotografie, gry, treści wytworzone przez użytkownika, treści audio oraz informacje za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych i komunikacyjnych, udostępnianie portalu z treściami
wideo do wspólnego korzystania w celach rozrywkowych
i edukacyjnych, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane
- zakres dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego odbiorcy z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora
w celu wyboru, usług, uczestniczenia w grach, konkursach,
głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym
przekazywaniem informacji od i do klienta, umożliwianie
dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, transmisja
wideo na żądanie, 41 usługi mające na celu zapewnienie
rozrywki, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych,
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organizowanie edukacyjnych i rozrywkowych teleturniejów i konkursów, organizowanie audycji z interaktywnym
udziałem widzów, dostarczanie rozrywki za pośrednictwem
telewizji i Internetu, dostęp do tych usług rozrywkowych
w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, dostarczanie informacji o rozrywce i programach telewizyjnych,
usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron
www poprzez Internet, usługi rozrywkowe zawierające treści
medialne, multimedialne, wideo, filmy, rysunki, obrazy, tekst,
fotografie, gry, treści generowane przez użytkownika, treści
audio i związane z nimi informacje przez sieci komputerowe
i komunikacyjne, usługi w zakresie rozrywkowych publikacji
cyfrowych wideo, dźwiękowych i multimedialnych, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, pisanie bloga, 42 prowadzenie serwerów i portali internetowych, prowadzenie
i udostępnianie serwisów internetowych umożliwiających
samoprezentację oraz komunikację, konwersację, tworzenie
społeczności i wymianę poglądów pomiędzy osobami trzecimi, dzielenie się i udostępnianie elektronicznych mediów
lub informacji za pośrednictwem Internetu lub innych sieci
komunikacyjnych, prowadzenie i udostępnianie serwisów
internetowych na żądanie, polegających na zamieszczaniu
w nich audycji stanowiących część oferty telewizyjnej programów telewizyjnych TV Puls i PULS 2, jak również extra materiałów z serwisu internetowego umożliwiającego bezpłatne
umieszczanie, nadawanie na żywo, ocenianie i komentowanie
filmów, czy projektów/audycji, które nie są emitowane na antenie powyższych programów telewizyjnych, umieszczaniu
zewnętrznych linków do odcinków wyprodukowanych odcinków audycji telewizyjnych, udostępnianiu treści osobom
trzecim i zapewnienie możliwości przechowywania w przestrzeni digitalowej tych osób tekstów, danych lub plików
elektronicznych oraz informacji pobranych z programu/serwisu Telewizji PULS i z linków do serwisu/odcinków sponsora
czy patrona medialnego.
(210)
(731)
(540)
(540)

500637
(220) 2019 06 03
WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
ASEPTA

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy, kosmetyki do pielęgnacji skóry, emulsje, balsamy, mydła, lotiony, mleczka kosmetyczne, kosmetyki pielęgnacyjne, drewno
zapachowe, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje
eteryczne, perfumy, szampony, produkty toaletowe, olejki
eteryczne, produkty toaletowe, aromaty [olejki aromatyczne], aromaty do napojów [olejki eteryczne] aromaty do napojów [olejki eteryczne], balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki
nasączone preparatami do usuwania makijażu, dezodoranty
dla ludzi i zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, drewno zapachowe, ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje eteryczne,
kadzidełka, kadzidła, kosmetyki upiększające, kremy kosme-
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tyczne, kremy wybielające do skóry, lakiery do paznokci, lotony do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, mięta
do wyrobów perfumeryjnych, mydełka, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, mydła migdałowe, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp,
naklejane ozdoby do paznokci, odżywki do włosów, oleje
czyszczące, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], olejki
do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych,
olejki toaletowe, piżmo [perfumeria], płyny do pielęgnacji
włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych,
płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty do prostowania włosów, preparaty
kąpielowe do celów higienicznych, puder do makijażu, sole
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, suche szampony,
szampony, szminki, sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, środki do czyszczenia zębów, toniki kosmetyczne, tusze do rzęs,
waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda kolońska, woda lawendowa, woda toaletowa,
woda utleniona do celów kosmetycznych, woda zapachowa, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masażu
inne niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów,
5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, oleje lecznicze, zioła lecznicze, tabletki musujące wzbogacone w witaminy i minerały
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo - multiminerałowe, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne, borowina lecznicza,
herbata lecznicza, korzenie lekarskie, kosmetyki lecznicze,
kosmetyki zdrowotne do celów leczniczych, kosmetyki dermatologiczne do celów leczniczych, oleje lecznicze, zioła
lecznicze, leki dla ludzi, leki weterynaryjne, maści do celów
farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi
i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko pszczele
do celów medycznych, nalewki do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy mineralne do żywności, tran, preparaty witaminowe,
herbata z ziół do celów medycznych, żywność dietetyczna
do celów leczniczych, środki odkażające, materiały opatrunkowe, materiały i środki sanitarne i higieniczne, 35 sprzedaż
detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego,
prowadzenie apteki, w tym apteki internetowej w zakresie
sprzedaży kosmetyków, farmaceutyków, leków, środków
opatrunkowych, środków higieny osobistej, środków dietetycznych, suplementów diety, odżywek oraz urządzeń medycznych i sprzętu rehabilitacyjnego, promocja sprzedaży
kosmetyków, farmaceutyków, leków, środków opatrunkowych, środków higieny osobistej, środków dietetycznych,
suplementów diety, odżywek oraz urządzeń medycznych
i sprzętu rehabilitacyjnego, usługi handlu detalicznego lub
hurtowego dla osób trzecich w zakresie ziół, ziół leczniczych,
herbat ziołowych, ziół suszonych, herbat, kompozycji ziół
i owoców, herbat owocowych, mieszanek herbat, kompozycji herbat, usługi w zakresie udzielania franczyzy w zakresie
prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej lub hurtowej
z branż: farmaceutycznej, medycznej, spożywczej, kosmetycznej, drogeryjnej lub zielarskiej, reklama.
(210) 503484
(220) 2019 08 14
(731) Netflix Studios, LLC, Los Angeles, US
(540) (znak słowny)
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(540) W GŁĘBI LASU
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe w postaci telewizyjnych
seriali dramatycznych, udostępnianie on-line wideoklipów
oraz innych multimedialnych treści cyfrowych nie do pobrania, zawierających treści audio, wideo, utwory oraz tekst pochodzące z dramatycznego serialu telewizyjnego lub związane z nim.
504915
(220) 2019 09 27
ELDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) COLUMBIAVAC
(510), (511) 7 elektryczne maszyny i urządzenia do polerowania woskiem, elektryczne sokowirówki, elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego,
elektryczne wyciskarki do owoców, elektryczne wyciskarki
do owoców i warzyw, wyciskarki soku, elektryczne sokowirówki, elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów, elektryczne otwieracze do puszek, instalacje do centralnego odkurzania, krajalnice do chleba, krajalnice spiralne
do warzyw, elektryczne, maszynki do siekania mięsa, maszyny do cienkiego obierania i cięcia, maszynki do siekania mięsa, maszynki do mięsa [elektryczne], elektryczne maszynki
do mielenia mięsa, maszynki do mięsa [elektryczne] do użytku domowego, maszynki do mielenia mięsa [elektryczne narzędzia] do użytku domowego, krajalnice do chleba [maszyny], krajalnice do mięsa [elektryczne maszyny], elektryczne
krajalnice do mięsa do użytku kuchennego, krajalnice
do mięsa [maszyny elektryczne] do użytku domowego, szatkownice do warzyw [maszyny], maszyny do mieszania, maszyny do mycia butelek, maszyny do ostrzenia ostrzy, maszyny do produkcji masła, maszyny do strzyżenia sierści u zwierząt, maszyny do usuwania odpadków, maszyny do wyrabiania kiełbas, maszyny do wysysania powietrza, maszyny
do wytwarzania past spożywczych, maszyny do wyżymania
prania, maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne],
maszyny i urządzenia do prania dywanów, elektryczne, miksery elektryczne, miksery elektryczne do celów domowych,
blendery elektryczne do celów domowych, miksery elektryczne, miksery [maszyny], miksery [urządzenia kuchenne],
młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, elektryczne
młynki do kawy, młynki do kawy o napędzie innym niż ręczny, elektryczne spieniacze do mleka, młynki do mielenia
mąki [maszyny], młynki do pieprzu, inne niż o napędzie ręcznym, młynki do użytku domowego inne niż ręczne, młynki
domowe elektryczne, elektryczne młynki do pieprzu, młynki
do pieprzu (inne niż ręczne), młynki do pieprzu inne niż o napędzie ręcznym, noże elektryczne, odkurzacze, pakowarki,
pralki, prasownice, suszarki wirowe [bez podgrzewania],
szczotki do odkurzaczy, szczotki elektryczne, torby do odkurzaczy, ssawki do odkurzaczy, ubijaczki elektryczne do użytku domowego, urządzenia do czyszczenia parowe, urządzenia do mycia naczyń stołowych, urządzenia do napowietrzania napojów, urządzenia do tarcia warzyw, urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania żywności, węże
do odkurzaczy, filtry przeciwpyłowe do odkurzaczy, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, worki i filtry
przeciwkurzowe do odkurzaczy, elektryczne ostrzałki
do noży, elektryczne narzędzia do czyszczenia okien zawierające szczotki, pralko-suszarki, wirówki (suszarki), wirówki
(suszarki), suszarki wirowe [bez podgrzewania], suszarki wirowe do celów domowych (nieogrzewane), elektryczne mopy
parowe, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, elektryczne urządzenia czyszczące do użytku domowego, odkurzacze samochodowe, odkurzacze domowe, odku(210)
(731)
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rzacze bezprzewodowe, odkurzacze roboty, elektryczne
odkurzacze ręczne, odkurzacze elektryczne, odkurzacze
na drążku, odkurzacze do czyszczenia powierzchni, elektryczne odkurzacze do dywanów, odkurzacze do celów domowych, odkurzacze do użytku domowego, odkurzacze
elektryczne do pościeli, odkurzacze do odsysania płynów,
elektryczne odkurzacze piorące do dywanów, odkurzacze
elektryczne do użytku domowego, odkurzacze elektryczne
i ich części, przemysłowe maszyny do czyszczenia podłóg,
[odkurzacze], odkurzacze do powierzchni komercyjnych
i przemysłowych, odkurzacze do suchych i mokrych zanieczyszczeń, odkurzacze elektryczne ręczne z komorami jednorazowego użytku, odkurzacze zasilane bateriami, które
można ponownie naładować, maszyny obrotowe do prasowania odzieży, maszyny do prasowania artykułów tekstylnych, uniwersalne wysokociśnieniowe urządzenia do czyszczenia, pompy wysokociśnieniowe do mycia urządzeń i instalacji, 8 elektryczne urządzenia do zaplatania włosów, elektryczne karbownice do włosów, nieelektryczne lokówki,
elektryczne urządzenia do układania włosów, elektryczne
przyrządy do kręcenia włosów, elektryczne prostownice
do włosów, krajarki do jaj, nieelektryczne, krajarki do sera,
nieelektryczne, krajarki obsługiwane ręcznie, nieelektryczne
krajarki do produktów spożywczych, rozdrabniacze do warzyw, ręczne rozdrabniacze do warzyw, krajalnice do frytek,
krajalnice do owoców, krajalnice chleba [ręcznie obsługiwane], krajalnice do chleba [obsługiwane ręcznie], ręczne szatkownice kuchenne, zestawy do golenia, elektryczne trymery
do nosa, elektryczne trymery do uszu, elektryczne trymery
do włosów, narzędzia do kształtowania brody, trymery
do wąsów i brody, elektryczne maszynki do strzyżenia włosów do użytku osobistego [ręczne], maszynki do strzyżenia
włosów, ręczne maszynki do strzyżenia, ręczne maszynki
do strzyżenia włosów, maszynki do strzyżenia włosów, nieelektryczne, elektryczne maszynki do strzyżenia brody, elektryczne maszynki do strzyżenia włosów, elektryczne maszynki do golenia, maszynki do golenia, nieelektryczne, maszynki do golenia [zmniejszające ryzyko skaleczenia], maszynki do golenia z wibrującym ostrzem, urządzenia
do strzyżenia zwierząt [ręczne przyrządy], maszynki do strzyżenia dla zwierząt [ręcznie obsługiwane], maszynki do strzyżenia do użytku osobistego [elektryczne i nieelektryczne],
elektryczne maszynki do strzyżenia włosów do użytku osobistego [ręczne], maszynki do strzyżenia włosów do użytku
osobistego, elektryczne i nieelektryczne, maszynki do strzyżenia psów, pilniki do paznokci, elektryczne, polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, przybory do depilacji,
elektryczne lub nieelektryczne, zestawy do manicure, zestawy do manicure, elektryczne, zestawy do pedicure, narzędzia ręczne do użytku przy kosmetycznych zabiegach pielęgnacyjnych, przybory do manicure i pedicure, przybory
do obcinania i usuwania włosów, elektroniczne pilniki
do stóp, elektryczne polerki do paznokci, elektryczne urządzenia do polerowania paznokci, elektryczne urządzenia polerujące do paznokci, głowice obrotowe do pilników do stóp
do usuwania zrogowaciałej skóry, pilniki do stóp, przyrządy
ręczne do usuwania twardego naskórka, golarki elektryczne
do usuwania kłaczków z tkanin [przyrządy ręczne], golarki elektryczne do usuwania nitek z materiałów [przyrządy ręczne],
urządzenia elektroniczne do złuszczania martwego naskórka, przyrządy do ostrzenia, przyrządy do ostrzenia ostrzy,
rozdrabniacze do warzyw, ostrzałki do noży, ostrzałki
do noży [narzędzia ręczne], przyrządy do ostrzenia noży, żelazka, elektryczne żelazka parowe, elektryczne żelazka płaskie z regulacją temperatury, 9 urządzenia i przyrządy do ważenia, wagi analizujące masę ciała, wagi dla niemowląt, wagi
łazienkowe, cyfrowe wagi łazienkowe, elektroniczne wagi
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do użytku osobistego, elektroniczne wagi do użytku kuchennego, elektryczne urządzenia ważące, przenośne cyfrowe wagi elektroniczne, wagi elektroniczne, wagi kuchenne,
wagi precyzyjne, mówiące wagi, wagi sprężynowe, wagi
kontrolne, przyrządy do pomiaru wagi, wagi analizujące
masę ciała, wagi do pomiaru tkanki tłuszczowej do użytku
domowego, monitorujące urządzenia [elektryczne], monitorujące urządzenia kontrolne [elektryczne], monitorujące
urządzenia [elektryczne], urządzenia monitorujące temperaturę do użytku domowego, urządzenia monitorujące, inne
niż do celów medycznych, elektroniczne urządzenia monitorujące temperaturę, inne niż do celów medycznych, cyrkulatory [elektryczne lub elektroniczne podzespoły, 10 urządzenia do monitorowania tętna, urządzenia do monitorowania
tkanki tłuszczowej, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii,
elektryczne aparaty do masażu do użytku domowego, elektryczne masażery kosmetyczne, elektryczne masażery kosmetyczne do użytku domowego, elektryczne przyrządy
do masażu, elektryczne urządzenia do masażu do użytku
osobistego, urządzenia do masażu, elektryczne lub nieelektryczne, urządzenia do masażu generujące wibracje, urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, urządzenia monitorujące oddychanie, urządzenia monitorujące oddech [medyczne], urządzenia monitorujące temperaturę do użytku
medycznego, laktatory dla matek karmiących, 11 czajniki
elektryczne, chłodziarki, elektryczne, chłodziarki do wina,
elektryczne, dywany podgrzewane elektrycznie, koce, elektryczne, nie do celów medycznych, elektryczne płyty kuchenne, elektryczne podgrzewacze do butelek do karmienia, elektryczne urządzenia do gotowania sous vide, elektryczne zaparzacze do kawy, filtry do wody pitnej, fontanny
czekoladowe, elektryczne, frytownice elektryczne, gofrownice elektryczne, grill, instalacje do chłodzenia mleka, instalacje
do dystrybucji wody, instalacje do filtrowania powietrza,
podgrzewacze żywności dla niemowląt, wielofunkcyjne
urządzenia do gotowania, urządzenia do gotowania jajek,
urządzenia do gotowania żywności, fondue [urządzenia
do gotowania], elektryczne urządzenia kuchenne do gotowania, urządzenia do gotowania na parze, elektryczne zaparzacze do herbaty, grille gazowe, grille elektryczne, urządzenia do grillowania, zapalarki do grilla, elektryczne grille
do użytku wewnątrz budynków, grille elektryczne do użytku
na wolnym powietrzu, zestawy do raclette (grill stołowy
z małymi patelniami), czajniki do herbaty [elektryczne],
sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, chłodziarki do mleka, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, chłodziarki
do butelek [urządzenia], elektryczne chłodziarki wina
do użytku domowego, elektryczne maszynki do produkcji
ucieranych ciastek ryżowych, do celów domowych, koce
elektryczne, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, elektryczne koce
[łóżka], inne niż do celów medycznych, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, poduszki elektryczne
nie do celów leczniczych, elektryczne poduszki grzewcze,
inne niż do celów medycznych, wolnowary elektryczne, piekarniki elektryczne, elektryczne piekarniki, piekarniki konwekcyjne, piekarniki stołowe, domowe piekarniki, piekarniki
domowe, piekarniki do pizzy, piekarniki [do celów domowych], piekarniki elektryczne do celów domowych, instalacje do pieczenia, urządzenia do pieczenia ryb, elektryczne
urządzenia do pieczenia chleba, urządzenia do opiekania
i pieczenia, elektrycznie podgrzewane szpikulce do pieczenia, blachy do pieczenia [kuchenny sprzęt elektryczny], elektryczne suszarki do żywności do użytku domowego, suszarki
do żywności, elektryczne suszarki do odzieży, instalacje
i urządzenia do suszenia, wkładane płyty kuchenne, płyty
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kuchenne [okrągłe], elektryczne płyty opiekające [urządzenia kuchenne], płyty indukcyjne, kuchenki indukcyjne, elektromagnetyczne kuchenki indukcyjne [do użytku domowego], grille do gotowania, elektryczne frytkownice bezolejowe, frytkownice do użytku domowego [elektryczne], gofrownice, elektryczne opiekacze, opiekacze do mięs, opiekacze do kanapek, opiekacze do kanapek elektryczne, elektryczne opiekacze do kanapek, elektryczne tostery z opiekaczem, opiekacze do kanapek na gorąco, elektryczne opiekacze do kanapek typu panini, agregaty klimatyzacyjne, aparatura do suszenia [odwadniania], instalacje grzewcze, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje klimatyzacyjne, osuszacze
powietrza, urządzenia klimatyzacyjne, domowe urządzenia
klimatyzacyjne, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], urządzenia klimatyzacyjne do pomieszczeń
mieszkalnych, połączone urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, dmuchawy elektryczne do celów klimatyzacyjnych,
przenośne urządzenia do suszenia [suszenie ciepłem], aparaty do suszenia, instalacje do suszenia odzieży [suszenie ciepłem], aparatura do suszenia powietrzem, urządzenia elektryczne stosowane w suszeniu, urządzenia i instalacje do suszenia, klimatyzatory, instalacje i urządzenia do ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, systemy
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), elektryczne klimatyzatory, klimatyzatory pokojowe, przenośne klimatyzatory, induktory powietrza [klimatyzatory], osuszacze do zastosowania w gospodarstwie domowym, instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, elektryczne osuszacze
do twarzy wykorzystujące gorące powietrze, urządzenia
do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, filtry powietrza, filtry do użytku przemysłowego i domowego, filtry kurzu, przeciwpyłowe filtry cyklonowe, filtry do wody, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę
i sanitacji, instalacje do oczyszczania, odsalania i uzdatniania
wody, elektrostatyczne filtry powietrza, filtry do klimatyzacji,
filtry elektryczne do klimatyzacji, filtry do wody pitnej, filtry
do oczyszczaczy powietrza, filtry do urządzeń wodnych, filtry do systemów chłodniczych, filtry do oczyszczalników
wody, filtry do oczyszczania wody, filtry do oczyszczania powietrza, filtry do uzdatniania wody, filtry do herbaty [urządzenia], kawa (elektryczne filtry do -), elektryczne filtry
do kawy, filtry do kawy elektryczne, filtry powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych, filtry do kranów [akcesoria hydrauliczne], filtry do sanitarnych dystrybutorów wody, filtry powietrza do użytku domowego, filtry elektrostatyczne do filtrowania wody, filtry do maszyn do wytwarzania lodu, filtry
do urządzeń do wytwarzania lodu, filtry tłuszczowe [części
do okapów kuchennych], instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, filtry do użytku przemysłowego i domowego, domowe filtry do wody z kranu, urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, filtry do urządzeń zaopatrujących
w wodę, filtry do okapów do wyciągów powietrznych, filtry
do użycia z urządzeniami do wentylacji, filtry do użycia
z urządzeniami do ogrzewania, palniki, bojlery i podgrzewacze, filtry do użytku z urządzeniami do klimatyzacji, filtry
elektryczne do oczyszczania wody [inne niż maszyny], filtry
do użytku przemysłowego i domowego, regulowane, powlekane filtry tłuszczowe z przegrodami [części okapów kuchennych], filtry powietrza [części maszyn lub instalacji
do oczyszczania powietrza], elektryczne filtry do oczyszczania wody przeznaczone do użytku domowego, kuchenki,
kuchenki mikrofalowe, kuchenny (sprzęt -) elektryczny, lampy do kręcenia włosów, lampy do paznokci, lampy elektryczne, lampy gazowe, lampy olejowe, lampy oświetleniowe,
lampy ultrafioletowe, nie do celów medycznych, maszyny
do wytwarzania lodów, maszyny i urządzenia do wytwarza-
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nia lodu, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania,
ogrzewacze kieszonkowe, ogrzewacze stóp, elektryczne lub
nieelektryczne, urządzenia LED do suszenia paznokci, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego,
ogrzewacze do dłoni do użytku osobistego, kuchenki elektryczne, maszynki do lodu, urządzenia do przechowywania
lodu, kostkarki do lodu do lodówek, chłodziarki do wytwarzania i przechowywania lodu [do użytku domowego], nawilżacze powietrza, elektryczne nawilżacze powietrza
do użytku domowego, nawilżacze powietrza [do celów domowych], instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji,
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia
do uzdatniania powietrza, urządzenia nawilżające do użytku
wraz z urządzeniami klimatyzacyjnymi, systemy HVAC
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), elektryczne nawilżacze, jonizatory do oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji,
instalacje do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody,
urządzenia do jonizacji powietrza fryzjerskie suszarki hełmowe, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, parowary elektryczne, parowe sauny do twarzy, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze wody, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, prasowacze parowe, prasy
do tortilli, elektryczne, promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, rożen, rożna, suszarki do prania, elektryczne, suszarki do włosów, szybkowary, elektryczne, tostery, urządzenia chłodzące, urządzenia dezodoryzujące, nie do użytku
osobistego, urządzenia do chłodzenia napojów, urządzenia
do chłodzenia powietrza, urządzenia do filtrowania wody,
urządzenia do ogrzewania, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, sauny do twarzy, podróżne
suszarki do włosów, elektryczne ręczne suszarki do włosów,
elektryczne suszarki do włosów, ręczne suszarki do włosów,
ręczne elektryczne suszarki do włosów, stacjonarne suszarki
do włosów, suszarki do włosów [do użytku domowego], suszarki do suszenia włosów za pomocą ciepłego powietrza,
suszarki do włosów do użytku w salonach piękności, automatyczne suszarki do bielizny, instalacje i urządzenia do suszenia, suszarki parowe, elektryczne suszarki do odzieży, suszarki do ubrań, bębnowe suszarki do bielizny, bębny obrotowe [suszarki] do prania, suszarki na schłodzone sprężone
powietrze, suszarki do bielizny elektryczne [gorące osuszanie], przenośne elektryczne suszarki wykorzystujące ciepłe
powietrze, suszarki bębnowe [do suszenia na gorąco], elektryczne suszarki do prania do użytku domowego, elektryczne suszarki do odzieży do celów domowych, elektryczne
suszarki do zastosowania w praniu [suszenie ciepłem], elektryczne suszarki do butów do celów gospodarstwa domowego, elektryczne suszarki do obuwia, bezdotykowe suszarki do rąk, elektryczne suszarki do rąk, elektryczne suszarki
do rąk na gorące powietrze, elektryczne suszarki do rąk wykorzystujące ciepłe powietrze, suszarki do rąk z nawiewem
ciepłego powietrza, suszarki do rąk wykorzystujące strumień
ciepłego powietrza do suszenia, suszarki do twarzy wykorzystujące ciepłe powietrze, elektryczne suszarki do naczyń
do celów domowych, szybkowary elektryczne (ciśnieniowe -),
sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, elektryczne tostery, elektryczne tostery z opiekaczem, tostery do użytku domowego
[elektryczne], urządzenia do opiekania i pieczenia, urządzenia do palenia kawy, urządzenia do pieczenia chleba, urządzenia do pieczenia i opiekania, urządzenia do prażenia
owoców, urządzenia do schładzania wody, urządzenia
do smażenia gorącym powietrzem, urządzenia do wytwarzania pary, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia elektryczne do robienia jogurtu, urządzenia grzewcze
lub chłodnicze do wydawania gorących i zimnych napojów,
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urządzenia i instalacje do gotowania, urządzenia i instalacje
do suszenia, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, urządzenia i maszyny do uzdatniania wody, urządzenia
jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia
klimatyzacyjne, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, ekspresy do kawy (elektryczne-), wielofunkcyjne urządzenia do gotowania, ekspresy do kawy espresso, domowe
ekspresy do kawy [elektryczne], ekspresy do palenia ziaren
kawy, urządzenia oczyszczające powietrze, wentylatory osiowe, wentylatory eoliczne, wentylatory elektryczne, wentylatory wywiewne, wentylatory stołowe, elektryczne wentylatory okienne, wentylatory do klimatyzacji, przenośne wentylatory elektryczne, elektryczne wentylatory bezłopatkowe,
wentylatory do użytku handlowego, wentylatory do użytku
przemysłowego, wentylatory do użytku domowego, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja, wentylatory
elektryczne [do użytku domowego], grzejniki akumulacyjne,
grzejniki segmentowe, grzejniki [kaloryfery], grzejniki gazowe, grzejniki konwekcyjne, palniki, bojlery i podgrzewacze,
grzejniki wentylatorowe, grzejniki elektryczne, grzejniki halogenowe, grzejniki łazienkowe, grzejniki promiennikowe, domowe grzejniki, grzejniki olejowe, palniki, bojlery i podgrzewacze, konwektory [grzejniki], promienne grzejniki wiatrakowe, grzejniki do pomieszczeń, grzejniki elektryczne [kaloryfery], grzejniki na podczerwień, elektryczne grzejniki wentylatorowe, przenośne grzejniki elektryczne, elektryczne grzejniki akumulacyjne, grzejniki cieplne do ogrzewania budynków, grzejniki elektryczne do ogrzewania budynków, grzejniki gazowe do ogrzewania pomieszczeń, grzejniki do pomieszczeń, na gaz propanowy, umieszczone poziomo grzejniki wykorzystujące powietrze tłoczone do ogrzewania
przestrzeni, umieszczone poziomo grzejniki przenośne wykorzystujące powietrze tłoczone do ogrzewania przestrzeni,
generatory pary do użytku domowego, 21 urządzenia
do usuwania kłaczków, elektryczne lub nieelektryczne, urządzenia do wytwarzania makaronów, ręczne, młynki do użytku domowego, ręczne, elektryczne i nieelektryczne korkociągi, miksery, nieelektryczne, do celów domowych [blendery], naczynia do mieszania koktajli [shakery], narzędzia
do czyszczenia ręczne, nieelektryczne młynki kuchenne,
ekspresy do kawy, nieelektryczne, nieelektryczne dzbanki
do parzenia kawy, szczoteczki do zębów elektryczne, elektryczne urządzenia do usuwania kłaczków, golarki do ubrań
na baterie, przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, przenośne chłodziarki, nieelektryczne, elektryczne
grzebienie do włosów, elektryczne i nieelektryczne korkociągi, elektryczne obrotowe szczotki do włosów, dzbanki
do kawy nie z metali szlachetnych, dzbanki do parzenia
kawy, nieelektryczne, ekspresy do zaparzania kawy nieelektryczne, frytownice nieelektryczne, garnki, garnki ceramiczne, garnki ciśnieniowe, garnki ciśnieniowe, nie podgrzewane
elektrycznie, garnki do gotowania kuskusu, nieelektryczne,
garnki do gotowania na parze [sprzęt kuchenny], garnki
do gotowania ryżu, inne niż elektryczne, garnki do popcornu
na płytę kuchenną, garnki do serwowania potraw, garnki
i rondle kuchenne [nieelektryczne], golarki do ubrań na baterie, grzebienie elektryczne, miksery do żywności [nieelektryczne], miksery domowe nieelektryczne, miksery, nieelektryczne, do celów domowych [blendery], młynki do kawy,
młynki do pieprzu, młynki do pieprzu, ręczne, młynki
do przypraw (nieelektryczne), młynki do soli, młynki do soli
i pieprzu, młynki do użytku domowego, ręczne, młynki nieelektryczne, młynki ręczne do użytku domowego, parowary
nieelektryczne, przenośne chłodziarki do napojów, przenośne chłodziarki, nieelektryczne, dzbanki próżniowe (nieelektryczne -), zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki,
nieelektryczne dzbanki próżniowe, nieelektryczne wyciskar-
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ki do cytryn, nieelektryczne wyciskarki do soku, nieelektryczne wyciskarki do soku z owoców, sokowirówki nieelektryczne, młynki do kawy, ręczne młynki do kawy, nieelektryczne
młynki do kawy, spieniacze do mleka nieelektryczne, nieelektryczne spieniacze mleka do kawy, filtry do kawy,
nie z papieru, stanowiące część nieelektrycznych zaparzaczy
do kawy, dozowniki do przypraw, szczotki złuszczające, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, przybory kosmetyczne i toaletowe, szczotki kąpielowe, szczotki do ubrań, artykuły
do pielęgnacji odzieży i obuwia, szczotki do dywanów,
szczotki do sprzątania, szczotki do włosów, szczotki do zmywania, szczotki do mycia, szczotki do mycia samochodów,
szczotki do szorowania, szczotki do czyszczenia garnków,
podgrzewane elektrycznie szczotki do włosów, szczotki
do celów domowych, szczotki do czyszczenia dywanów,
szczotki do stylizacji włosów gorącym powietrzem, elektryczne szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, szczotki
obrotowo-dźwiękowe do pielęgnacji skóry, szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, szczoteczki do zębów, artykuły
do czyszczenia zębów, szczoteczki do paznokci, paznokci
(szczoteczki do -), szczoteczki do rzęs, szczoteczki do brwi,
szczoteczki do zębów elektryczne, artykuły do czyszczenia
zębów, szczoteczki do oczyszczania skóry, szczoteczki
do czyszczenia powierzchni międzyzębowych, artykuły
do czyszczenia zębów, urządzenia do mycia zębów i dziąseł
przy użyciu wody pod wysokim ciśnieniem, do użytku domowego, przenośne chłodziarki do napojów, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, 35 usługi w zakresie
prowadzenia agencji importowo-eksportowej, usługi marketingowe, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
za pośrednictwem sieci Internetu, w hurtowniach, marketach, sklepach, kiermaszach ze: sprzętem do użytku domowego elektrycznym i nieelektrycznym, sprzętem do ogrzewania, do podgrzewania, sprzętem grzejnym, sprzętem
do gotowania do pieczenia, do suszenia, do zamrażania,
do chłodzenia, do prania, do prasowania, do zmywania,
do wentylacji, do klimatyzacji, do nawilżania, do ważenia,
do odkurzania, do czyszczenia, z przyrządami i przyborami
do golenia, do depilacji, do strzyżenia, do obcinania, do manicure, do układania włosów, do mycia zębów, ze sprzętem
RTV, z urządzeniami do nagrywania, transmisji i reprodukcji
dźwięku i obrazu, magnetycznymi nośnikami danych, płytami (dyskami), sprzętem przetwarzającym dane, sprzętem
komputerowym, sprzętem telekomunikacyjnym, sprzętem
optycznym, sprzętem fotograficznym, usługi agencji reklamowej, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, dystrybucja (rozpowszechniania) materiałów reklamowych (druków, prospektów, broszur), usługi w zakresie organizowania
targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych.

szury, mapy geograficzne, materiały drukowane, materiały
piśmienne, nalepki, naklejki, notesy, obwoluty na luźne kartki
i dokumenty, kasetki ozdobne na papeterie, papier, papier
do pakowania, papier do pisania, stemple, podstawki pod
kufle do piwa, przezrocza, publikacje, pudełka kartonowe
lub papierowe, wzory do haftowania, 25 bandany na szyję,
berety, bezrękawniki, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca
pot, bluzki, bluzy, kombinezony, buty, buty sportowe, buty
sznurowane, chusty, fulardy, kapelusze, czapki, odzież, dżerseje, getry, kamizelki, koszule, koszulki gimnastyczne, krawaty, kurtki, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy,
nakrycia głowy, napierśniki, plastrony, obuwie, odzież dla
automobilistów, odzież gimnastyczna, okrycia wierzchnie,
paski, podkoszulki, rękawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice,
sukienki, swetry, szale, szaliki, T-shirty, 35 usługi obrotu handlowego, uaktualnianie materiałów reklamowych, reklama,
reklama: radiowa, bilbordowa, telewizyjna, prasowa, korespondencyjna, za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
wynajmowanie nośników reklamowych, publikowanie sponsorowanych tekstów, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, kreowanie wizerunku we wszystkich środkach przekazu, 41 usługi
w zakresie edukacji, fotoreportaże, imprezy sportowe, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże, usługi poprawiania kondycji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, usługi kultury fizycznej, organizowanie
loterii, filmowanie na taśmach video, organizowanie obozów
sportowych, organizowanie balów, organizowanie zawodów
sportowych, rozrywki, wypożyczanie sprzętu sportowego,
organizowanie zajęć sportowych, usługi dystrybucji biletów
na imprezy sportowe.

(210) 509830
(220) 2020 02 04
(731) GDAŃSKI KLUB SPORTOWY WYBRZEŻE, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) „Wybrzeże” Gdańsk
(510), (511) 16 afisze, plakaty, grafika, akwarele, obrazy, albumy, almanachy, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, atlasy,
chorągiewki papierowe, papierowe chusteczki do nosa,
periodyki, przenośne zestawy drukarskie, etykiety nie z materiału tekstylnego, emblematy, pieczęcie papierowe, statuetki z papieru mach, blankiety, druki, formularze, fotografie,
gazety, kalendarze, kalendarze z kartkami do wyrywania,
kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, koperty biurowe, książki, mapy, bielizna stołowa papierowa, bilety, bloczki
do pisania, bloki do pisania, papeteria, bloki rysunkowe, bro-

(531) 27.05.01, 24.13.09, 26.11.03
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, płyty kompaktowe
z muzyką, nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi,
płyty winylowe, muzyczne nagrania wideo, nagrane dyski
wideo, książki elektroniczne do pobrania, książki zapisane na płytach, książki audio, muzyka cyfrowa do pobrania,
25 akcesoria na szyję, bluzy z kapturem, bluzy dresowe, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, chustki [apaszki], ciepła bielizna
[z długim rękawem i długimi nogawkami], daszki [nakrycia
głowy], dresy ortalionowe, dżinsy, dzianina [odzież], koszulki
z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, skarpetki, swetry
[odzież], ubrania codzienne, bandany, czapki bejsbolówki,
czapki baseballowe, czapki bez daszków, daszki, kapelusze,

518569
(220) 2020 09 23
JAŻDŻYK KONRAD, Wołyńskie;
FORTUNA WOJCIECH, Sochaczew;
ZBOROWSKI PIOTR, Sochaczew;
FERGIŃSKI MIŁOSZ, Sochaczew;
DĄBROWSKI PIOTR, Sochaczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Felivers
(210)
(731)
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35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, usługi reklamowe i marketingowe on-line, 41 koncerty
muzyczne na żywo, koncerty muzyczne, rozrywka w postaci
koncertów.
520783
(220) 2020 11 10
PETRODOM PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Biała Podlaska
(540) (znak słowny)
(540) PETRODOM Ekogroszek KLASYK
(510), (511) 1 węgiel aktywny, węgiel granulowany, węgiel
do celów przemysłowych, węgiel drzewny do celów ogrodniczych, 4 węgiel do celów opałowych, węgiel drzewny jako
paliwo, miał węglowy [paliwo], ekologiczne paliwa węglowe,
paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny węgla z biomasą do celów opałowych, mieszaniny z odpadami do celów opałowych, pył węglowy jako paliwo, węgiel kamienny do celów opałowych, ekogroszek, 35 usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej, on-line w dziedzinie towarów, takich
jak: węgiel kamienny do celów opałowych, węgiel aktywny,
węgiel granulowany, węgiel do celów przemysłowych, węgiel drzewny do celów ogrodniczych, węgiel drzewny jako
paliwo, miał węglowy [paliwo], ekologiczne paliwa węglowe, paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny węgla
z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył węglowy jako
paliwo, ekogroszek, zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla,
ekologicznych paliw węglowych i paliw kopalnych, 39 dystrybucja, transport i magazynowanie węgla kamiennego,
ekologicznych paliw węglowych oraz paliw kopalnych,
konfekcjonowanie węgla, ekologicznych paliw węglowych
w pojemniki oraz worki, 40 obróbka i przetwarzanie węgla,
paliw kopalnych, ekologicznych paliw węglowych.
(210)
(731)

520785
(220) 2020 11 10
PETRODOM PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Biała Podlaska
(540) (znak słowny)
(540) PETRODOM Ekogroszek CHAMPION
(510), (511) 1 węgiel aktywny, węgiel granulowany, węgiel
do celów przemysłowych, węgiel drzewny do celów ogrodniczych, 4 węgiel do celów opałowych, węgiel drzewny jako
paliwo, miał węglowy [paliwo], ekologiczne paliwa węglowe, paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny węgla
z biomasą do celów opałowych, mieszaniny z odpadami
do celów opałowych, pył węglowy jako paliwo, węgiel kamienny do celów opałowych, ekogroszek, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, on-line w dziedzinie towarów,
takich jak: węgiel kamienny do celów opałowych, węgiel
do celów opałowych, węgiel aktywny, węgiel granulowany,
węgiel do celów przemysłowych, węgiel drzewny do celów
ogrodniczych, węgiel drzewny jako paliwo, miał węglowy
[paliwo], ekologiczne paliwa węglowe, paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny węgla z biomasą, mieszaniny
węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo, ekogroszek,
zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla, ekologicznych paliw węglowych i paliw kopalnych, 39 dystrybucja, transport
i magazynowanie węgla kamiennego, ekologicznych paliw
węglowych oraz paliw kopalnych, konfekcjonowanie węgla,
ekologicznych paliw węglowych w pojemniki oraz worki,
40 obróbka i przetwarzanie węgla, paliw kopalnych, ekologicznych paliw węglowych.
(210)
(731)
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(210) 522758
(220) 2020 12 31
(731) WASIL PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Metoda Symetrii Segmentarnych
(510), (511) 41 akredytowane kursy i szkolenia metodą symetrii segmentarnych, kursy i szkolenia lekarzy, fizjoterapeutów, trenerów medycznych, kursy i szkolenia dla ośrodków
rehabilitacji medycznej, fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej,
uzdrowisk i innych, 44 tworzenie indywidualnych leczniczo
usprawniających programów treningowych, rehabilitacja
medyczna, fizjoterapia, rehabilitacja ruchowa, trening medyczny, trening personalny medyczny, medycyna fitness rehabilitacja medyczna.
(210)
(731)
(540)
(540)

524036
(220) 2021 04 19
KOCHANIECKA KATARZYNA, Borowo-Młyn
(znak słowno-graficzny)
ICEWOLF

(531) 01.01.01, 27.05.01, 01.15.17
(510), (511) 25 Antypoślizgowe akcesoria do obuwia, Bandany na szyję, Berety, Bielizna osobista, Bielizna wchłaniająca pot, Biustonosze, Biustonosze samonośne, Body
[bielizna], Bokserki, Botki, Bryczesy, Buty sportowe, Buty
sznurowane, Buty za kostkę, Cholewki do obuwia, Chustki
na głowę, Cylindry [kapelusze], Czapki [nakrycia głowy],
Czepki kąpielowe, Czepki pod prysznic, Daszki [nakrycia
głowy], Daszki do czapek, Długie luźne stroje, Dzianina
[odzież], Espadryle, Fartuchy [odzież], Fulary [ozdobne
krawaty], Gabardyna [odzież], Garnitury, Getry [ochraniacze] zakładane na buty, Gorsety, Gorsety [bielizna damska], Gorsy koszul, Halki [bielizna], Halki, półhalki, Kalosze
[wkładane na obuwie], Kamizelki, Kapelusze papierowe
[odzież], Kaptury [odzież], Karczki koszul, Kąpielówki, Kieszenie do odzieży, Kimona, Kimona do karate, Kołnierzyki
przypinane, Kombinezony, Kombinezony [odzież], Kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, Korki do butów piłkarskich, Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule
z krótkimi rękawami, Koszulki typu rashguard do sportów
wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, Koszulki
z krótkim rękawem, Krawaty, Krótkie haleczki na ramiączkach, Kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki z kapturem chroniące
przed zimnem i wiatrem, Kwefy, podwiki, Legginsy, Liberie, Majtki, Majtki damskie, Majtki dziecięce [odzież], Manipularze [liturgia], Mankiety, Mantyle Maski na oczy do spania, Mitry [nakrycia głowy], Mułki [odzież], Mundury, Mycki,
piuski, Nakrycia głowy, Napiętki do obuwia, Narzutki na ramiona, Nauszniki [odzież], Obuwie, Obuwie gimnastyczne,
Obuwie piłkarskie, Obuwie plażowe, Obuwie wykonane
z drewna, Ocieplacze, Odzież, Odzież dla kierowców samochodowych, Odzież dla rowerzystów, Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa, Odzież haftowana, Odzież papierowa, Odzież z diodami elektroluminescencyjnymi LED,
Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież zawierająca substancje odchudzające, Odzież ze skóry, Ogrzewacze
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stóp, nieelektryczne, Okrycia wierzchnie [odzież], Okucia
metalowe do obuwia, Opaski na głowę, Ornaty, Osłonki
na obcasy, Palta, Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe,
Paski [odzież], Pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], Pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna],
Pelerynki, Peleryny fryzjerskie, Pelisy, Pięty do pończoch,
Pikowane kurtki [odzież], Piżamy, Płaszcze kąpielowe, Podeszwy butów, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki
sportowe, Podszewki gotowe [część garderoby], Podwiązki, Podwiązki do skarpetek, Poncza, Pończochy, Pończochy wchłaniające pot, Poszetki, Potniki, Pulowery, Rajstopy,
Rękawice narciarskie, Rękawiczki, Rękawiczki bez palców,
Rękawiczki z jednym palcem, Sandały, Sandały kąpielowe,
Sari, Sarongi, Skarpetki, Skarpetki wchłaniające pot, Spódnice, Spódnico-spodenki, Stroje do judo, Stroje na maskaradę, Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe, Sukienka
na szelkach do noszenia na bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki,
Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Szarfy [do ubrania],
Szkielety kapeluszy, Szlafroki, Śliniaki niepapierowe, Śliniaki, z rękawami, nie z papieru, Taśmy do spodni pod stopy,
Togi, Trykoty [ubrania], Turbany, Walonki [buty filcowe],
Woalki, welony [odzież], Wyprawki dziecięce [odzież].
(210) 524880
(220) 2021 02 11
(731) KISIELEWICZ JADWIGA MODENA STYL, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) MODENA
(510), (511) 14 Wyroby jubilerskie, biżuteria, 25 Odzież damska, w tym: płaszcze, kurtki, marynarki, bolerka, spodnie,
spódnice, bluzki, sukienki, tuniki, narzutki, kamizelki, paski
(odzież), nakrycia głowy, szaliki, apaszki, rękawiczki, 35 Usługi
prowadzenia sklepu, usługi prowadzenia hurtowni, oferowanie do sprzedaży w ramach sklepu internetowego oraz
prowadzenie sprzedaży wysyłkowej wyrobów jubilerskich,
biżuterii oraz odzieży damskiej, w tym: płaszczy, kurtek, marynarek, bolerek, spodni, spódnic, bluzek, sukienek, tunik, narzutek, kamizelek, pasków (odzieży), nakryć głowy, szalików,
apaszek i rękawiczek.
525932
(220) 2021 03 11
MS WIĘCEJ NIŻ OKNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupsk
(540) (znak słowny)
(540) MS Pomorska Fabryka Okien
(510), (511) 6 Bramy metalowe, Drzwi metalowe, Futryny do drzwi metalowe, Okna metalowe, Metalowe ramy
okienne, Okucia metalowe do okien, Okucia do drzwi metalowe, Ościeżnice metalowe, Rolety zewnętrzne metalowe, Metalowe żaluzje architektoniczne, Metalowe żaluzje
zwijane, Metalowe, okienne żaluzje zwijane, Żaluzje metalowe do użytku zewnętrznego, Metalowe żaluzje przeciwsłoneczne do budynków, Metalowy osprzęt klamek
do drzwi, Osprzęt metalowy do szklenia okien, 19 Drzwi
niemetalowe, Futryny drzwiowe niemetalowe, Szkło izolacyjne do budownictwa, Profile niemetalowe do budownictwa, Profile niemetalowe dla budownictwa, Moskitiery niemetalowe, Szkło okienne, Szkło okienne dla budownictwa,
Okiennice niemetalowe, Okna niemetalowe, Niemetalowe
rolety zewnętrzne do okien, Ościeżnice drzwiowe niemetalowe, Niemetalowe ościeżnice do okien, Płyty drzwiowe
niemetalowe, Ramy okienne niemetalowe, 20 Osprzęt niemetalowy do drzwi, Osprzęt niemetalowy do okien, Zawiasy niemetalowe.
(210)
(731)

Nr ZT44/2021

527226
(220) 2021 04 08
STRUNIAWSKA GRAŻYNA, STRUNIAWSKI KRZYSZTOF,
STRUNIAWSKI PRZEMYSŁAW, STRUNIAWSKA MARTA
KSI ROAD SOLUTIONS SPÓŁKA CYWILNA, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HATSON DIAMOND

(210)
(731)

(531) 17.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama, Usługi agencji importowo-eksportowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, Usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej świadczonych za pomocą katalogów przesyłanych
pocztą lub środków komunikacji elektronicznej, Promocja
sprzedaży dla osób trzecich, Pośrednictwo handlowe, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
Doradztwo handlowe, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, Zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji
na towary i usługi na rzecz osób trzecich, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych składanych telefonicznie lub
komputerowo, Sprzedaż i dystrybucja tarcz i narzędzi diamentowych.
(210) 527340
(220) 2021 04 11
(731) SĘPKOWSKI PAWEŁ ZIELONA SKRZYNKA, Komorów
(540) (znak słowny)
(540) Zielona skrzynka
(510), (511) 29 Jaja, Dania gotowe warzywne i mięsne, Buliony, 31 Świeże warzywa, Grzyby, Świeże owoce, Zioła,
35 Sprzedaż żywności, 39 Dostarczanie towarów, Magazynowanie towarów, Dostarczanie towarów zamówionych
korespondencyjnie, Pakowanie i opakowywanie towarów,
Pakowanie produktów, Transport samochodowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

528375
(220) 2021 04 29
SOŁOWIOW WITOLD JAN, Michałowice
(znak słowno-graficzny)
WARSAW STORKS WARSZAWSKIE BOCIANY
Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Warszawie

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 03.07.07, 04.02.11
(510), (511) 41 Dostarczanie filmów, nie do pobrania - przy
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, Fotografia, Fotoreportaże, Informacja o imprezach rozrywkowych, Organizacja imprez rozrywkowych T. Cosplay, Organizacja pokazów
mody w celach rozrywkowych, Organizowanie balów, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie konkursów (rozrywka),
Organizowanie widowisk (impresariat), Pisanie piosenek, Planowanie przyjęć (rozrywka), Produkcja muzyczna, Produkcja
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programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk,
Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Radiowe programy rozrywkowe, Rezerwowanie miejsc na pokazy i koncerty, Telewizyjne usługi rozrywkowe, Udostępnianie muzyki
cyfrowej (nie do pobrania) Internet, Udostępnianie publikacji
elektronicznych (nie do pobrania), Usługi agencji dystrybucji
biletów (rozrywka), Usługi artystów estradowych, Usługi klubowe (rozrywka), Usługi klubów nocnych (rozrywka), Usługi
kulturalne i rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki,
Usługi orkiestry, Usługi pokazów filmowych, Usługi rozrywkowe, Usługi studia nagrań, Usługi w zakresie komponowania
muzyki, Usługi związane z dyskotekami, Wystawianie spektakli na żywo, Wystawianie spektakli rewiowych, Zapewnianie
rankingów użytkowników w celach rozrywkowych i kulturalnych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych i kulturalnych, Świadczenie usług w zakresie karaoke,
Przedstawienia teatralne (produkcja), Organizowanie wystaw
w celach kulturalnych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów w celach edukacyjnych.
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dalne oleje i tłuszcze, 30 Kawa, herbata, kakao, cukier, ryż,
tapioka, sago, namiastki kawy, mąka i produkty zbożowe,
chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa,
Drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, Ocet, sosy przyprawy, Przyprawy, Lód do chłodzenia, 31 Produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach,
Żywe zwierzęta, Świeże owoce i warzywa, Nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, Pasza 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, 33 Napoje alkoholowe z wyjątkiem
piwa, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Tymczasowe zakwaterowanie.
(210)
(731)
(540)
(540)

528618
(220) 2021 05 06
CZECHOWSKI ŁUKASZ SELECT, Rybnik
(znak słowno-graficzny)
KEYLESS GUARD BLOKUJE PRZEJĘCIE SYGNAŁU

528475
(220) 2021 05 04
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) organic natura i nic więcej!
(210)
(731)

(531)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 03.13.01,
05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 29 Mięso, ryby, drób i dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane,
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i wyroby z mleka, Jadalne oleje i tłuszcze, 30 Kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka,
sago, namiastki kawy, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa, Drożdże, proszek
do pieczenia, sól, musztarda, Ocet, sosy - przyprawy, Przyprawy, Lód do chłodzenia, 31 Produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, Żywe zwierzęta,
Świeże owoce i warzywa, Nasiona, naturalne rośliny i kwiaty,
Pasza 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,
33 Napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Tymczasowe zakwaterowanie.
528476
(220) 2021 05 04
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) organic market

(210)
(731)

27.05.01, 29.01.15, 01.15.24, 26.11.12, 24.01.13, 14.05.02,
14.05.18
(510), (511) 12 Systemy zabezpieczeń do pojazdów [inne
niż zamki], Urządzenia antywłamaniowe do pojazdów, Urządzenia antywłamaniowe do samochodów, 18 Pokrowce
na klucze blokujące sygnał, Pokrowce na klucze samochodowe uniemożliwiające kradzież sygnału bezprzewodowego, Pokrowce na klucze samochodowe podnoszące bezpieczeństwo użytkowania, Pokrowce na klucze samochodowe
uniemożliwiające uruchomienie silnika, 35 Sprzedaż hurtowa
i detaliczna (także on-line): pokrowców na klucze blokujących
sygnał, Pokrowców na klucze samochodowe blokujących
kradzież sygnału bezprzewodowego, Pokrowców na klucze
samochodowe podnoszących bezpieczeństwo użytkowania,
Pokrowców na klucze samochodowe uniemożliwiających
uruchomienie silnika, Systemów zabezpieczeń pojazdów
(innych niż zamki), Urządzeń antywłamaniowych do pojazdów, Urządzeń antywłamaniowych do samochodów.
528998
(220) 2021 05 18
KOPCZYK MAŁGORZATA KRAWAT I MUSZKA,
Tarnowskie Góry
(540) (znak słowny)
(540) Krawat i Muszka
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Edukacja, rozrywka
i sport.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 05.03.11, 05.03.13, 03.13.01
(510), (511) 29 Mięso, ryby, drób i dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane,
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i wyroby z mleka, Ja-

529194
(220) 2021 05 21
HAWRYŁYSZYN MICHAŁ EKOPROM, Załuki
(znak słowno-graficzny)
EKOPROM EKOLOGICZNE OCZYSZCZANIE
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(531) 01.15.15, 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 11 Przydomowe oczyszczalnie ścieków,
Oczyszczalnie z osadem czynnym, Oczyszczalnie ze złożem biologicznym, Oczyszczalnie hybrydowe, Oczyszczalnie drenażowe, Oczyszczalnie hydrobotaniczne, Urządzenia i instalacje do przetwarzania ścieków, Urządzenia
i instalacje do oczyszczania ścieków, Urządzenia i instalacje do odprowadzania ścieków, Zbiorniki do oczyszczania
ścieków do celów domowych, Zbiorniki do oczyszczania
ścieków do celów przemysłowych, Przenośne przyrządy do przetwarzania ścieków, Filtry ścieków, Urządzenia
i instalacje w zakresie zagospodarowania wody, Instalacje do oczyszczania wody, Filtry do oczyszczania wody,
Instalacje do gromadzenia wody deszczowej, Instalacje
do oczyszczania wody deszczowej, Instalacje do odprowadzania wody deszczowej, Szamba do celów domowych, Szamba do celów przemysłowych, 37 Instalacja,
konserwacja i serwis przydomowych oczyszczalni ścieków, Czyszczenie przydomowych oczyszczalni ścieków,
Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie ścieków, Instalacja szamb, Pompowanie i czyszczenie szamb, Konserwacja systemów odprowadzania nieczystości [szamb],
Usługi drenażowe, Wynajem pomp do drenażu, Instalacja
systemów do odprowadzania wody deszczowej, Instalacja systemów do gromadzenia wody deszczowej, Montaż
i serwis piwnic ogrodowych, Udzielanie informacji, porad
i konsultacji na temat instalacji oczyszczalni ścieków.

ne do bezpośredniego spożycia z mąki (pierogi, kluski,
naleśniki), Produkty na bazie mąki, w tym nie zawierające glutenu i niskobiałkowe, Makarony, Mieszanki koncentratów do samodzielnego wypieku pieczywa, Wyroby
piekarnicze, Pieczywo, Kanapki, Pizza, Wyroby cukiernicze: ciastka, wafle, Jadalne ozdoby do ciast, Słodycze:
praliny, cukierki, lizaki, czekolada, kremy czekoladowe,
Lody, Herbata, kakao, kawa, napoje na bazie czekolady,
Przyprawy, Sosy mięsne, Sosy do sałat, Cukier, Kasze, Ryż,
Tapioka, Sago, Ocet, Drożdże, Proszek do pieczenia, Sól,
Miód, Melasa (syropy), Keczup, Majonez, Musztarda, Dietetyczne produkty spożywcze na bazie węglowodanów
do celów niemedycznych, 32 Napoje bezalkoholowe,
Soki warzywne, soki owocowe, Piwo, Preparaty do przygotowywania napojów, Bezalkoholowe preparaty do sporządzania likierów, Syropy do napojów, 33 Napoje alkoholowe,
43 Hotele, motele, pensjonaty, kawiarnie, restauracje,
punkty gastronomiczne, rezerwacja noclegów w hotelach, pensjonatach i innych podmiotach zajmujących się
czasowym zakwaterowaniem, Usługi realizowane w gastronomii, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
Domy opieki dla osób w podeszłym wieku, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal
na: posiedzenia, mityngi, narady, szkolenia, Wypożyczanie: krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń,
Usługi cateringowe, opieka nad dziećmi podczas czasowej nieobecności rodziców.

529274
(220) 2021 05 21
VILEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vilea Property Boutique

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

(210)
(731)

530591
(220) 2021 06 22
SIOŁA MARIUSZ, Kędzierzyn-Koźle
(znak słowno-graficzny)
CHICKEN OF THE CITY DAILY FRESH

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 36 Pośrednictwo na rynku nieruchomości,
42 Projektowanie dekoracji wnętrz.
(210) 529683
(220) 2021 06 01
(731) NOWICKI JACEK, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) prestashop
(510), (511) 9 Oprogramowanie.
529745
(220) 2021 05 31
WIELICKIE MANUFAKTURY GASTRONOMICZNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wieliczka
(540) (znak słowny)
(540) WARZELNIA SMAKÓW
(510), (511) 29 Wyroby kulinarne przeznaczone do bezpośredniego spożycia z mięsa, drobiu, mleka, ryb, owoców, warzyw, Wędliny ze wszystkich rodzajów mięs, drób,
Mięso, Ekstrakty mięsne, Pasztety z mięs, drobiu i dziczyzny, Konserwy mięsne, Smalec, Galaretki mięsne, Napoje
mleczne lub z przewagą mleka, Produkty mleczne, Ryby,
Przetworzone owoce, warzywa i grzyby, Konserwowane,
suszone, gotowane, mrożone, marynowane, sałatki owocowe i warzywne, Galaretki owocowe, Dżemy, Konfitury,
Marmolada, Kompoty, 30 Wyroby kulinarne przeznaczo(210)
(731)

(531)

03.07.03, 11.01.05, 01.01.05, 01.01.10, 26.11.03, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 43 Usługi barów typu fast-food na wynos, Usługi
restauracji fast-food.
(210) 530593
(220) 2021 06 22
(731) PDT Limited, Middleton, GB
(540) (znak słowny)
(540) ROCKJAM
(510), (511) 15 Instrumenty muzyczne dęte, Strunowe instrumenty muzyczne, Elektryczne instrumenty muzyczne,
Mechaniczne instrumenty muzyczne, Muzyczne instrumenty perkusyjne, Elektroniczne instrumenty muzyczne.
(210)
(731)

530736
(220) 2021 06 23
CENTRUM PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO
A. SZYMECKA-WESOŁOWSKA D. SZOSTEK
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa

Nr ZT44/2021
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOOD LAW Centrum Prawa Żywnościowego
i Produktowego
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(540) marina mokotów

(531) 27.05.01, 29.01.04, 24.01.16
(510), (511) 41 Edukacja, Edukacja prawna, Usługi edukacyjne związane ze świadczeniem usług żywieniowych i cateringowych, Szkolenia (kształcenie zawodowe), Usługi edukacyjne związane z technologią żywności, Nauczanie dotyczące
zarządzania, Doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania,
Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie spotkań i konferencji, Organizowanie imprez edukacyjnych, Prowadzenie imprez kulturalnych, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie imprez
w celach rozrywkowych, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Organizowanie kursów instruktażowych, Organizowanie
seminariów dotyczących szkoleń, Prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych
ludzi i dorosłych, Szkolenia w zakresie możliwości zatrudnienia, Usługi doradcze i Informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, Edukacyjne usługi doradcze, Publikowanie czasopism,
Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
Publikowanie tekstów, Publikowanie tekstów edukacyjnych,
Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, Tłumaczenia,
45 Usługi prawne, Doradztwo prawne i udzielanie informacji
prawnych, Wydawanie informacji prawnych, Audyty zgodności z prawem i przepisami, Badania prawne, Badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, Organizowanie
świadczenia usług prawnych, Kompilacja informacji prawnych, Usługi prawne związane z biznesem, przenoszeniem,
umowami, własnością, prawami własności intelektualnej,
ochroną, prawem żywnościowym, własnością przemysłową
oraz licencjonowaniem własności, Usługi prawne z zakresu
zarządzania prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw licencyjnych, Porady prawne i zastępstwo procesowe, Doradztwo w sporach sądowych, Dostarczanie informacji dotyczących sporów sądowych, Dostarczanie informacji
do usług prawnych związanych z własnością intelektualną,
Sporządzanie protokołów sądowych, Usługi informacyjne,
konsultacyjne i doradcze dotyczące usług prawnych, w tym
takich usług świadczonych on-line lub przez internet, Monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne], Licencjonowanie znaków towarowych [usługi prawne], Usługi prawne
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi
prawne związane z licencjonowaniem praw autorskich, Usługi doradcze związane z prawami konsumenta [doradztwo
prawne], Usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami własności intelektualnej, Oznakowanie zabezpieczające towarów, Sprawdzanie
standardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami.

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 19 Ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 Usługi reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej również on-line, Prowadzenia badań rynkowych dotyczących: Gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych,
nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, Usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie
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, Usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, Organizowania
przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami,
powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci on-line, Opracowywanie koncepcji użytkowania
nieruchomości pod kątem ekonomicznym, Usługi inwestora
budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym
planowania inwestycji budowlanej, Doradztwo w zakresie
zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami, 36 Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi sprzedaży nieruchomości na kredyt,
Usługi w zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego, Usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, Usługi: administrowania nieruchomościami,
lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi,
Rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, Usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych,
Usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod
względem finansowym w aspekcie projektowania i realizacji budowy, Usługi opracowywania koncepcji użytkowania
nieruchomości, Usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali
mieszkalnych i użytkowych, Pośrednictwo w nabywaniu,
sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej,
37 Usługi developerskie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy
pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć
deweloperskich, 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 dotyczących obiektów
inżynierskich, Usługi w zakresie doradztwa budowlanego.

(210) 530857
(220) 2021 06 25
(731) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 531008
(220) 2021 07 01
(731) GÓRNIAK KATARZYNA, Żyrardów
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) WADOWICE skawa ELITESSE De Luxe WAFELKI
W CZEKOLADZIE z kremem kakaowym

(531)

29.01.13, 05.07.09, 26.11.08, 05.03.13, 05.03.15, 27.07.01,
24.17.01, 27.05.01
(510), (511) 35 Sprzedaż borówki amerykańskiej, 44 Uprawa
borówki amerykańskiej.
531111
(220) 2021 07 05
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO SKAWA
SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KANAPKA MARYNARZA Z KREMEM MLECZNYM
WADOWICE skawa

(210)
(731)

(531)

02.01.12, 11.03.20, 08.03.01, 08.01.99, 11.01.02, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki, ciastka, ciasta.
531113
(220) 2021 07 05
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO SKAWA
SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KANAPKA CLOWNA Z KREMEM ORZECHOWYM
WADOWICE skawa

(210)
(731)

(531) 02.01.07, 07.01.20, 05.07.06, 08.01.99, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki, ciastka, ciasta.
531118
(220) 2021 07 05
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO SKAWA
SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

(531) 08.01.99, 05.07.06, 26.01.03, 26.03.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki, ciastka, ciasta.
(210) 531229
(220) 2021 07 06
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Pocztex
(510), (511) 6 Pojemniki metalowe [magazynowanie, transport], Pojemniki metalowe do nadawania i odbioru przesyłek pocztowych, skrzynki metalowe na listy, 7 Urządzenia
samoobsługowe przeznaczone do nadawania i odbioru
przesyłek pocztowych, 9 Interaktywne terminale z ekranami
dotykowymi, Interfejsy komputerowe, Elektroniczne tablice
wyświetlające, Ekrany wideo, Serwery i urządzenia informatyczne, Serwery intranetowe, Oprogramowanie komputerowe, ochronna odzież robocza [chroniąca przed wypadkami
lub urazami], Pliki graficzne do pobierania, plandeki ochronne, Taśmy magnetyczne, 12 Furgony [pojazdy], Nadwozia
pojazdów, Nadwozia samochodowe, Pojazdy do poruszania
się drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, Pojazdy
elektryczne, Pokrowce na pojazdy (dopasowane), Przyczepki rowerowe, Przyczepy (pojazdy), Samochody, Samochody
autonomiczne, Ciągniki, Ciężarówki, Wózki przeładunkowe,
Drony dostawcze, Wózki transportowe, 16 Folia do opakowywania, Folia do paletyzacji, Formularze, Nalepki, Taśma
zabezpieczająca do przesyłek, Etykiety z kartonu, Kartonowe
kontenery do pakowania, Kartonowe pudełka do pakowania, Koperty z kartonu, Materiały opakowaniowe wykonane
z kartonu, Pojemniki kartonowe, Pudełka kartonowe, Składane pudełka kartonowe, Afisze, plakaty z kartonu, Banery wystawowe wykonane z kartonu, Drukowane kartonowe tablice reklamowe, Drukowane zaproszenia kartonowe, Etykiety
z papieru lub kartonu, Formularze [blankiety, druki], Kalendarze, Karty pocztowe, Koperty [artykuły piśmienne], Notatniki
[notesy], Papier do pisania [listowy], Plakaty z kartonu, Pudełka z papieru lub kartonu, Szyldy z kartonu, Tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, Transparenty z papieru, Tuby
z tektury, Ulotki, Wystawowe kartonowe pudełka, 20 Pojemniki niemetalowe na przesyłki pocztowe, 25 Odzież, Fartuchy,
Garnitury, Odzież robocza w tym: koszule, bluzki, marynarki,
żakiety, spódnice, kamizelki, spodnie, kurtki, polary, Kurtki
z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, 35 Bezpośrednia reklama pocztowa, Marketing ukierunkowany, Reklama, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Reklama on-line
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za pośrednictwem sieci komputerowej, 38 Usługi w zakresie
obsługi klientów przy wykorzystaniu sieci Internet w zakresie
zapewnienia dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej,
Udostępniania informacji z możliwością elektronicznego
przyjmowania i przekazywania informacji o przesyłkach
i przekazach pocztowych i pieniężnych, Przesyłanie wiadomości, Poczta elektroniczna, 39 Usługi kurierskie (korespondencja i towary, paczki), Dystrybucja korespondencji, Dystrybucja przesyłek pocztowych, Doręczanie paczek pocztowych, Dostarczanie przesyłek listowych, Transport, Transport
samochodowy, Odbiór przesyłek z siedziby klienta, Przewóz
i doręczanie przesyłek, Informacja o składowaniu, Informacja o transporcie, Składowanie towarów, Usługi call center
w zakresie informacji dotyczącej pakowania, dostarczania
i przechowywania, Dostawa towarów, Chroniony transport
przedmiotów wartościowych, Dostarczanie paczek, Pakowanie towarów, Transport.
531401
(220) 2021 07 09
STO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ALGOSANACJA
(510), (511) 1 Preparaty odkażające stosowane w budownictwie, środki do konserwacji murów z wyjątkiem farb i olejów,
środki do konserwacji cementu, chemikalia do zapobiegania
pleśni, preparaty bakteryjne stosowane w budownictwie,
2 Farby elewacyjne, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby
bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby podkładowe, powłoki, środki gruntujące, środki do konserwacji ceramiki, preparaty do konserwacji powierzchni murowanych, chemikalia
do zapobiegania rdzy, przeciwwilgociowe preparaty stosowane w murarstwie, materiały (farby) do zabezpieczania
przed wilgocią, 4 środki do konserwacji betonu, 5 preparaty
do oczyszczania powierzchni zanieczyszczonych skażeniem
mikrobiologicznym (pleśnie, algi, grzyby), środki grzybobójcze.
(210)
(731)

531407
(220) 2021 07 09
PRYMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Avokado

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 29 Chipsy ziemniaczane, Frytki ziemniaczane,
Wywar, bulion, Bulion (Preparaty do produkcji -), Drób, nieżywy, Miąższ owoców, Dżemy, Ekstrakty alg do celów spożywczych, Galarety mięsne, Żelatyna, Żelatyna jadalna, Oleje
spożywcze, Tłuszcze jadalne, Owoce lukrowane, Koncentraty
rosołowe, Skórki owocowe, Mięso i wędliny, Ekstrakty mięsne, Napoje mleczne z przewagą mleka, Mleczne produkty,
Mleko, Mrożone owoce, Przekąski na bazie owoców, Orzechy
preparowane, Owoce gotowane, Owoce konserwowane,
Owoce konserwowane w słoikach, Owoce lukrowane, Mrożone owoce, Owoce suszone, Galaretki owocowe, Sałatki
owocowe, Pyłki kwiatowe jako żywność, Sałatki warzywne,
Konserwowane warzywa, Warzywa suszone, Warzywa gotowane, Zupy jarzynowe, Przetwory do zup jarzynowych, Zupy,
Zupy (Składniki do sporządzania -), Soki roślinne do gotowa-
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nia, Konserwowane pieczarki, Dziczyzna, Żywność przygotowywana z ryb, Ryby, nieżywe, Sery, Jaja, Jaja ślimacze jadalne,
30 Aromaty (Preparaty -) do żywności, Dodatki smakowe
(aromaty), Przyprawy, Zioła konserwowane [przyprawy], Wyroby cukiernicze, Słodycze, Tarty (z owocami), Herbata, Herbata mrożona, Nielecznicze napoje na bazie herbaty, Kakao,
Napoje na bazie kakao, Cukierki, Kawa, Kawa niepalona, Kawa
nienaturalna, Substytuty kawy pochodzenia roślinnego, Napoje na bazie kawy, Czekolada pitna, Musztarda, Mąka gorczycowa, Keczup, Sól kuchenna, Sól do konserwowania żywności, Przyprawy korzenne, Zioła do celów spożywczych, Kasze spożywcze, Kukurydza mielona, Kukurydza palona, Płatki
kukurydziane, Skrobia kukurydziana do celów spożywczych,
Ciasto w proszku, Lód naturalny lub sztuczny, Ciasto francuskie, Pasta migdałowa, Ciasto maślane, Pasztet w cieście
(pâté en croûte), Makaron nitki, Chipsy [produkty zbożowe],
Bułki, Majonez, Makaron rurki, Maltoza, Miód, Melasa, Mąka,
Muesli, Przekąski na bazie zbóż, Ocet, Przyprawy do sosów,
Naleśniki, Papryka [przyprawy], Aromaty do ciast, inne niż
olejki eteryczne, Pizza, Kukurydza prażona [popcorn], Esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne
i olejki eteryczne, Produkty spożywcze (skrobiowe), Skrobia
do celów spożywczych, Produkty mączne, Proszek do pieczenia, Lody w proszku, Puddingi, Ouiche, Ravioli, Ryż, Sago,
Masa jajeczna, Kanapki, Słód do celów spożywczych, Ciastka,
Bułka tarta, Suchary, Sok pomidorowy, Tapioka, Makarony,
Tortille, Esencje do artykułów żywnościowych, nie do celów medycznych, Mleczko pszczele, Zagęszczacze do użytku w gotowaniu, Ciasta, Sosy [przyprawy], Sosy sałatkowe,
Lody jadalne, Owocowe (galaretki -) [słodycze], 35 Reklama,
Działania reklamowe i promocyjne we wszystkich rodzajach
mediów, Pokazy towarów, Aktualizacja materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie i przesyłanie materiałów reklamowych, w szczególności ulotek, broszur, katalogów, periodyków
i wydawnictw nieperiodycznych, druków i różnych próbek,
Wynajem przestrzeni reklamowej, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklama zewnętrzna,
Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych
i reklamowych, Prezentowanie towarów, Pośrednictwo w obrocie produktami wymienionymi w klasach 29 i 30.
531411
(220) 2021 07 09
PRYMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NADIR
(210)
(731)

(531)

27.01.05, 29.01.12, 03.02.13, 26.02.07, 26.02.15, 26.11.01,
26.11.09
(510), (511) 29 Mieszanki warzywne z ekstraktem do aromatyzowania żywności suszonej, konserwowanej, mrożonej,
gotowanej, w solance, Warzywa marynowane, Warzywa suszone, Sałatki warzywne, Warzywa w puszkach, Soki roślinne
do gotowania, Ekstrakty mięsne do aromatyzowania żywności, Ekstrakty mięsne, Zupy (Składniki do sporządzania -),
Suszone owoce, Owoce lukrowane, Owoce gotowane, Skór-
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ki owocowe, Owoce konserwowane w alkoholu, Galaretki,
Dżemy, Zioła konserwowane, Bulion (Preparaty do produkcji
-), Koncentraty rosołowe, 30 Aromaty (Preparaty -) do żywności, Przyprawy, Przyprawy korzenne, Mieszanki przypraw,
Ziele angielskie, Zioła do celów spożywczych, Esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki
eteryczne, Ekstrakty aromatyzujące do żywności, Aromaty
spożywcze inne niż olejki eteryczne, Sól do konserwowania
żywności, Mięso (Preparaty do zmiękczania -) do celów gospodarstwa domowego, Zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych.
(210)
(731)
(540)
(540)

531416
(220) 2021 07 09
HOFFMAN PAWEŁ ORWO.PL, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
CZARNA FALA OD 2015 MORZE DOBREJ KAWY

(531) 26.01.01, 01.15.24, 01.01.05, 27.05.01, 26.11.08, 26.11.13
(510), (511) 30 Kawa, Kawa mielona, Kawa bezkofeinowa,
Kawa rozpuszczalna, Kapsułki z kawą, Kawa w postaci całych
ziaren, Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Kawa, herbata,
kakao, namiastki tych towarów, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z kawą, 40 Palenie i przetwarzanie kawy, 43 Usługi dostawy
kawy do biur.
(210) 531420
(220) 2021 07 10
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RoberTeka
(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,

Nr ZT44/2021

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, Artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte
w innych klasach), Ozdoby choinkowe, 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, 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, 42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia
witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
531479
(220) 2021 07 12
BANDIT HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) BanDIT_House

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 41 Szkolenia w dziedzinie oprogramowania,
Szkolenia w zakresie obsługi systemów oprogramowania, Szkolenia w zakresie opracowywania systemów
oprogramowania, Szkolenia w zakresie projektowania
systemów oprogramowania, Usługi szkoleniowe w dziedzinie oprogramowania komputerowego, Usługi szkoleniowe w dziedzinie opracowywania oprogramowania
komputerowego, Usługi szkoleniowe w zakresie użytkowania oprogramowania komputerowego, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 42 Doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Projektowanie systemów komputerowych, Oprogramowanie jako
usługa [SaaS], Projektowanie oprogramowania komputerowego, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii
informacyjnej.
531490
(220) 2021 07 12
AKCESS STAROSTA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Porcelanico
(210)
(731)

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Akcesoria łazienkowe, kabiny łazienkowe,
wanny, zlewozmywaki, Armatura do kąpieli parowych,
Baterie mieszające do rur wodociągowych, Bidety, Deski
sedesowe, Dozowniki środków odkażających w toaletach,
Instalacje do dystrybucji wody, Kabiny prysznicowe, Kabiny przenośne do łaźni tureckich, Krany, Lampy oświetleniowe, Lampy stojące, Łazienkowe instalacje wodnokanalizacyjne, Muszle klozetowe, Natryski, prysznice, Pisuary,
Armatura sanitarna, Podgrzewacze wody, Podgrzewacze
wody do wanien, Spłuczki ustępowe, Światła sufitowe,
Umywalki, Urządzenia do celów sanitarnych, Urządzenia
do filtrowania wody, Urządzenia do ogrzewania, Urządzenia do wanien z hydromasażem, Urządzenia elektryczne
do ogrzewania, Urządzenia i instalacje oświetleniowe,
Ustępy przenośne, Uszczelki do kranów wodociągowych,
Wanny, Wanny spa, Zbiorniki do płuczek ustępowych,
Zlewozmywaki, Zmiękczacze wody, Żyrandole, 19 Niemetalowe materiały budowlane, Podłogowe płytki niemetalowe, Podłogowe płyty parkietowe, Pokrycia ścienne
nie z metalu, Terakota.

(540) GREEN FELIX

(531)

27.05.01, 29.01.13, 05.03.11, 05.03.16, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.16, 24.13.01
(510), (511) 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich w sklepach i hurtowniach oraz za pomocą środków komunikacji
elektronicznej pozwalające klientom oglądać i nabywać wyprodukowane na bazie konopi lub suszu konopnego poniższe towary przeznaczone do celów medycznych lub kosmetycznych dla ludzi lub zwierząt: spożywcze nasiona konopi
włóknistej, tłuszcze z konopi włóknistych, wyciągi z konopi
włóknistych, mąka z konopi, makarony z konopi, płatki z konopi, makarony na bazie konopi, sól kuchenna z dodatkiem
konopi, mączka z konopi, otręby konopne z konopi, ziarna
z konopi, siano konopi, esencje z konopi do produkcji napojów, oleje do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne
na bazie konopi do pielęgnacji ciała i włosów, olej konopny
z konopi włóknistych, zioła lecznicze, dietetyczna żywność
zawierająca nasiona konopi, napoje na bazie konopi włóknistych, ekstrakty ziołowe na bazie konopi do celów leczniczych, konopne ekstrakty ziołowe do celów leczniczych, kosmetyki z konopi, dermokosmetyki z konopi, mydlą z konopi,
środki do czyszczenia zębów i jamy ustnej z konopi, konopne
ekstrakty ziołowe do celów medycznych, suplementy diety
z konopi, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne z konopi
lub suszu konopnego.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)
531528
(220) 2021 07 13
SAY FUTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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531574
(220) 2021 07 15
JANIEC-KONCEWICZ DOROTA PIEKTECH, Smolec
(znak słowno-graficzny)
Pączkarnia Manufaktura

27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 29.01.13,
26.02.01, 26.02.07, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 30 Bułeczki słodkie, Bułeczki z czekoladą, Ciasto
[masa do pieczenia], Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto na wypieki, Czekolada, Dekoracje cukiernicze do ciast, Drożdże,
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Gofry, Herbata, Kakao, Kawa, Lody, Lukier do ciast, Mąka,
Mieszanki ciasta, Proszki do sporządzania lodów, Wyroby
cukiernicze, Wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, Zaczyn,
35 Dekoracja wystaw sklepowych, Reklama zewnętrzna,
Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, 43 Dekorowanie ciast.
(210)
(731)
(540)
(540)

531624
(220) 2021 07 16
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
Punkt Porad dla Biznesu

(531)

27.05.01, 29.01.12, 15.07.01, 02.09.16, 26.01.01, 26.01.14,
26.01.16
(510), (511) 35 Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, zarządzania i jakości, utrzymywanie
danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, badania dotyczące działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 41 Doradztwo zawodowe, edukacja, organizowanie,
obsługa i prowadzenie konferencji, seminariów, warsztatów,
wystaw, lekcji edukacyjnych, Organizowanie, obsługa i prowadzenie konkursów, zawodów, gier, Seminaria edukacyjne, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji, danych i innych
treści tekstowych, graficznych, dźwiękowych lub/i obrazowych dla celów edukacyjnych lub rozrywkowych, Usługi wydawnicze, Usługi edukacyjne i rozrywkowe zawierające treści
medialne, multimedialne, wideo, filmy, rysunki, obrazy, tekst,
fotografie, gry, treści generowane przez użytkownika, treści
audio i związane z nimi informacje przez sieci komputerowe
i komunikacyjne, Pisanie i publikowanie tekstów innych niż
teksy reklamowe, Publikowanie druków w formie elektronicznej, Publikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie, Publikowanie arkuszy informacyjnych, dokumentów, czasopism, czasopism internetowych, druków, również w formie
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Informacja
o edukacji, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, usługi rozrywki i nauczania.
(210)
(731)
(540)
(540)

531746
(220) 2021 07 19
ĆWIRKO MARCIN, Chorzów
(znak słowno-graficzny)
VALLA

Nr ZT44/2021

(531) 27.05.01, 24.15.21, 29.01.13
(510), (511) 1 Substancje chemiczne do czyszczenia betonu,
Substancje chemiczne do czyszczenia kamieniarki, Dodatki
chemiczne do użytku w impregnacji wodoodpornej betonu,
Mieszanki uodparniające na czynniki pogodowe [chemikalia] do impregnacji betonu, Dodatki chemiczne do impregnacji wodoodpornej kamieniarki, Mieszanki uodporniające
na czynniki pogodowe [chemikalia] do impregnacji prac
kamieniarskich, 6 Ogrodzenia metalowe, Metalowe ogrodzenia druciane, Okna metalowe, Metalowe okna podnoszone,
Drzwi i okna metalowe, Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Kratki wentylacyjne (z metalu) do montowania
w oknach, Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 19 Ogrodzenia niemetalowe, Ogrodzenia (płoty)
graniczne z materiałów niemetalowych, Ogrodzenia z laminowanego szkła, Ogrodzenia z tworzyw sztucznych, Ogrodzenia z siatki plecionej, niemetalowe, Okna szklane, Okna
niemetalowe, Okna dachowe (nie z metalu), Niemetalowe
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Niemetalowe materiały
i elementy budowlane i konstrukcyjne, 37 Czyszczenie kamieniarki, Montaż ogrodzeń, Montaż bram, Montaż okien,
Montaż i naprawa żaluzji okiennych, Usługi budowlane,
Konsultacje budowlane, Usługi doradztwa budowlanego,
Wynajem sprzętu budowlanego, Wynajem ogrodzeń, Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Usługi budowlane
i konstrukcyjne, Wynajem sprzętu konstrukcyjnego i budowlanego, Prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych,
Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
Usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac budowlanych],
Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, 42 Ekspertyzy w zakresie technologii,
Projektowanie budowlane, Konstrukcyjne (Projektowanie -),
Usługi doradcze w zakresie geotechniki.
531759
(220) 2021 07 19
GARDOCKI SA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GD 360 virtual store
(510), (511) 12 Motocykle, 35 przeprowadzanie sprzedaży
aukcyjnej, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pojazdami, 36 Działalność finansowa, 37 Naprawa i konserwacja motocykli, 39 Magazynowanie towarów.
(210)
(731)

531863
(220) 2021 07 22
MOSZCZYŃSKI PAWEŁ, Warszawa;
KUROWSKI GRZEGORZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gethome.
(210)
(731)

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, Obsługa marketingowa
obrotu nieruchomościami, Reklama i marketing, Reklama
i usługi reklamowe, Reklama na billboardach elektronicz-
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nych, Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą,
Gromadzenie informacji związanych z reklamą, Reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama
w Internecie dla osób trzecich, Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych on-line dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Usługi reklamowe
dotyczące nieruchomości, Reklama banerowa, Reklama
za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Informacja marketingowa, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów,
Dystrybucja broszur w zakresie sprzedaży nieruchomości,
Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Marketing internetowy, Dostarczanie informacji marketingowych, Usługi reklamowe i marketingowe on-line, Planowanie strategii
marketingowych, Usługi marketingowe za pośrednictwem
wyszukiwarek internetowych, Wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, Administrowanie nieruchomościami, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości,
Doradztwo w zakresie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Doradztwo w dziedzinie zakupu
nieruchomości, Usługi wykazów nieruchomości związanych
z wynajmem domów i mieszkań, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie informacji
dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości,
Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, 38 Usługi
komunikacji internetowej, Zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie, 42 Programowanie stron internetowych, Programowanie oprogramowania do platform internetowych, Programowanie oprogramowania do platform
handlu elektronicznego, Programowanie oprogramowania
do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów
internetowych, Udostępnianie wyszukiwarek internetowych
z konkretnymi opcjami wyszukiwania, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Rozwój, programowanie i wdrażanie
oprogramowania komputerowego, Pisanie oprogramowania komputerowego.
(551) wspólne prawo ochronne
531943
(220) 2021 07 26
PRAIS MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE PRAISTON, Leszno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRAISTON MEDICAL EQUIPMENT
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.07
(510), (511) 10 Medyczne urządzenia diagnostyczne do celów medycznych, Urządzenia do rehabilitacji medycznej,
Urządzenia do tomografii dynamicznej do użytku medycz-
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nego, Urządzenia medyczne do celów neurograficznych,
Urządzenia medyczne do celów urologicznych, Urządzenia
i instrumenty medyczne, Urządzenia medyczne do kontrolowania parametrów płucnej wymiany gazowej, Urządzenia
medyczne do mierzenia poziomu glukozy we krwi, Urządzenia medyczne do użytku w kardiochirurgii, Urządzenia
medyczne do użytku w laparoskopii, Urządzenia medyczne
do użytku w endoskopii, Urządzenia medyczne do wyświetlania danych tomograficznych, Urządzenia i instrumenty chirurgiczne do użytku weterynaryjnego, Urządzenia
i przyrządy weterynaryjne, Urządzenia ultrasonograficzne
do użytku weterynaryjnego, Urządzenia do dializowania
do użytku weterynaryjnego, Urządzenia kolimacyjne wskazujące pozycję do użytku weterynaryjnego, Elektryczne
masażery kosmetyczne, Specjalne fotele do użytku stomatologicznego, Sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku
stomatologicznego, Urządzenia do użytku przez asystentów
stomatologów.
531993
(220) 2021 07 25
FARBY MAESTRIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płońsk
(540) (znak słowny)
(540) BANDAX
(510), (511) 2 Farby do malowania nawierzchni dróg, farby
do poziomego znakowania jezdni, farby do tymczasowych
oznakowani, farby drogowe, farby ognioodporne, zagęszczacze do farb, utrwalacze farb, spoiwa do farb, rozcieńczalniki do farb, powłoki (farby), pigmenty, lakier asfaltowy, lakier
bitumiczny.
(210)
(731)

(210) 532015
(220) 2021 07 27
(731) MOTRENKO MAGDA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WNĘTRZA ZEWNĘTRZA
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania, Pliki multimedialne
do pobrania, Fotografie cyfrowe do pobrania, Nagrania wideo do pobrania, Książki elektroniczne do pobrania, Wzory
projektów graficznych do pobrania, Mobilne aplikacje, Edukacyjne aplikacje mobilne, 35 Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Reżyserowanie
filmów reklamowych, Promocja serii filmów na rzecz osób
trzecich, Produkcja filmów reklamowych, Usługi sprzedaży
detalicznej on-line związane z następującymi produktami:
wyposażenie wnętrz, Usługi sprzedaży detalicznej on-line
związane z następującymi produktami: książki, e-booki, kursy
szkoleniowe on-line i offline, 40 Retusz fotograficzny, Obróbka filmów i obróbka fotograficzna, 41 Usługi pisania blogów,
Usługi fotografów, Publikowanie fotografii, Usługi biblioteki
fotograficznej, Usługi edukacyjne w zakresie fotografii, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna
i usługi fotograficzne, Dystrybucja filmów, Wypożyczanie filmów, Montaż filmów fotograficznych, Usługi wypożyczania
filmów, Pisanie scenariuszy filmowych, Reżyseria filmowa,
inna niż reżyseria filmów reklamowych, Przygotowywanie
napisów do filmów, Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, Udostępnianie obiektów i sprzętu do realizacji filmów,
Udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą internetu, Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, Montaż filmów, Kursy edukacyjne dotyczące projektowania, Kursy szkoleniowe, Usługi
edukacyjne i instruktażowe, 42 Usługi projektowe związane
z nieruchomościami, Doradztwo projektowe, Usługi architektury wnętrz, Profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, Usługi w zakresie architektury i projektowa-
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nia wnętrz, Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz
biurowych, Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz
domowych, Udostępnianie strony internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz.
532232
(220) 2021 08 02
PRZEDSIĘBIORSTWO SIMET SPÓŁKA AKCYJNA,
Jelenia Góra
(540) (znak słowny)
(540) SIMBLOCK
(510), (511) 9 Liczniki [elektryczność], Złączki [elektryczność],
Bloki do rozprowadzania prądu elektrycznego, Odgałęźniki,
Elektryczne listwy zaciskowe, Listwy przeciwprzepięciowe, Listwy zaciskowe [złącza elektryczne], Listwy zasilające z gniazdami przenośnymi, Elektryczne puszki odgałęźne, Obudowy
[puszki] do złączy kablowych, Puszki do kabli elektrycznych,
Puszki do połączeń elektrycznych, Puszki elektroinstalacyjne,
Puszki łączeniowe, Puszki na przełączniki elektryczne, Puszki
odgałęźne [elektryczność], Puszki połączeniowe kabli telefonicznych, Puszki przyłączeniowe [elektryczność], Puszki wypustowe energii elektrycznej, Kable i przewody elektryczne,
Ograniczniki prądu elektrycznego, Wskaźniki [elektryczność],
Mufy żelowe, Złączki do przewodów elektrycznych.
(210)
(731)

532233
(220) 2021 08 02
PRZEDSIĘBIORSTWO SIMET SPÓŁKA AKCYJNA,
Jelenia Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIMBLOCK

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 Liczniki [elektryczność], Złączki [elektryczność], Bloki do rozprowadzania prądu elektrycznego, Odgałęźniki, Elektryczne listwy zaciskowe, Listwy przeciwprzepięciowe, Listwy zaciskowe [złącza elektryczne], Listwy zasilające z gniazdami przenośnymi, Elektryczne puszki odgałęźne,
Obudowy [puszki] do złączy kablowych, Puszki do kabli
elektrycznych, Puszki do połączeń elektrycznych, Puszki
elektroinstalacyjne, Puszki łączeniowe, Puszki na przełączniki
elektryczne, Puszki odgałęźne [elektryczność], Puszki połączeniowe kabli telefonicznych, Puszki przyłączeniowe [elektryczność], Puszki wypustowe energii elektrycznej, Kable
i przewody elektryczne, Ograniczniki prądu elektrycznego,
Wskaźniki [elektryczność], Mufy żelowe, Złączki do przewodów elektrycznych.
(210) 532300
(220) 2021 08 03
(731) TRYMBULAK MIROSŁAW ATELIER SMAKU, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) DRESS YOUR SOUL
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna, hurtowa i przez Internet:
środków perfumeryjnych, zapachowych, kosmetyków, świec
zapachowych, kadzidełek, środków zapachowych, nagrań
na nośnikach wszystkich rodzajów, wyrobów jubilerskich,
biżuterii, drukowanych publikacji, papeterii, kalendarzy, artykułów papierniczych, książek, wyrobów ze skóry, waliz i toreb, wyrobów z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości,
kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej,
sepiolitu oraz imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, mebli, luster, ram i obrazów, obrusów, narzut i zasłon,
wyrobów krawieckich, odzieży, obuwia, nakryć głowy, sza-
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li, szalików, rękawiczek, dodatków do ubrań, produktów
spożywczych, przypraw, sosów, produktów piekarniczych
oraz cukierniczych, słodyczy, kawy, herbaty, kakao, czekolady, produktów na bazie zbóż, napojów, soków, preparatów
do napojów, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi reklamowe i promocyjne gotowych produktów żywnościowych,
przypraw, napojów, Projektowanie i realizacja reklam, Projektowanie kampanii reklamowych i promocyjnych, Organizowanie targów i/lub wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, Usługi w zakresie przygotowywania, tworzenia i realizacji reklam telewizyjnych, radiowych, prasowych,
korespondencyjnych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych oraz ogłoszeń reklamowych, Usługi w zakresie
przeglądu prasy, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Uaktualnianie materiału reklamowego, Wypożyczanie materiału
reklamowego, Publikowanie tekstów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Usługi prenumeraty
czasopism dla innych osób, Pokazy towarów, Doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, Projektowanie i/lub dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, Profesjonalne zarządzanie
działalnością artystyczną, Usługi agencji eksportowych i importowych, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, Pośrednictwo pracy, Usługi w zakresie
przeprowadzania i sporządzania opinii i/lub sondaży, Usługi
agencji reklamowej, Projektowanie, wykonywanie i wypożyczanie manekinów do celów reklamowych i promowania
sprzedaży, Badanie rynku, Doradztwo zawodowe nie związane z edukacją lub kształceniem, 41 Usługi edukacyjne, prowadzenie szkoleń, kursów i porad, audycji oraz programów
z zakresu sztuki gotowania i kuchni w różnych krajach świata,
posługiwania się przyprawami, Nauka i prowadzenie szkoleń
kulinarnych, Produkcja, realizacja i montaż filmów, programów telewizyjnych oraz radiowych, Wypożyczanie filmów,
Usługi w zakresie przygotowywania i tworzenia felietonów,
reportaży, programów, audycji radiowych i telewizyjnych,
Pisanie scenariuszy, Usługi studia nagrań, Publikowanie książek i tekstów, Organizowanie pokazów i wystaw z zakresu
mody oraz wzornictwa przemysłowego, Organizowanie pokazów i prezentacji różnych gatunków i rodzajów przypraw
oraz gotowych produktów żywnościowych pochodzących
z różnych regionów świata, Pisanie tekstów (innych niż reklamowe), Fotografowanie, usługi w zakresie wystaw i reportaży fotograficznych, Organizowanie i obsługa zjazdów
oraz konferencji, Organizowanie obozów sportowych, Organizowanie konkursów i wystaw o charakterze edukacyjnym
i/lub rozrywkowym, Usługi organizowania, realizowania
i wystawiania spektakli, Wypożyczanie dekoracji oraz aparatury oświetleniowej do spektakli i/lub do studiów telewizyjnych, Organizowanie i prowadzenie przyjęć, Usługi agencyjne w zakresie wynajmowania modeli, Usługi agencyjne
w zakresie wynajmowania artystów i osób do celów rozrywkowych, Organizowanie balów, Organizowanie konkursów
piękności, Usługi w zakresie prowadzenia zajęć dotyczących
regeneracji fizycznej oraz psychicznej metodami niemedycznymi, Porady w zakresie nauczania i kształcenia, Organizowanie sesji zdjęciowych i planu zdjęciowego, Doradztwo
zawodowe związane z edukacją lub kształceniem, 42 Usługi w zakresie projektowania mody, Projektowanie strojów,
biżuterii, wnętrz, dekoracji wnętrz, budynków, opakowań,
wzorów przemysłowych i sztuki użytkowej, Usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, Tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, Usługi graficzne, Projektowanie oprogramowania komputerowego.
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532382
(220) 2021 08 05
CHOP-CHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) chop chop
(210)
(731)

stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, Zarządzanie
witrynami internetowymi dla osób trzecich, Usługi w zakresie projektowania witryn internetowych, Projektowanie
i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji
mobilnych, Hosting aplikacji mobilnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 35 Optymalizacja stron internetowych, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania
danych, 42 Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, Doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, Usługi graficzne, Doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Opracowywanie oprogramowania aplikacji na potrzeby dostarczania treści multimedialnych, Instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji
oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie
testowania systemów aplikacyjnych, Usługi w zakresie projektowania, Doradztwo projektowe, Doradztwo techniczne
związane z projektowaniem, Doradztwo w projektowaniu
stron internetowych, Opracowywanie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, Opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron głównych, Projektowanie graficzne, Projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, Projektowanie i opracowywanie stron internetowych,
Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron
WWW w Internecie, Projektowanie i projektowanie graficzne
do tworzenia stron WWW, Projektowanie i tworzenie witryn
internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i utrzymywanie witryn internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
Projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych
na rzecz osób trzecich, Projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie komputerowych stron internetowych, Projektowanie stron głównych,
Projektowanie stron głównych i witryn internetowych, Projektowanie stron internetowych w celach reklamowych,
Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Tworzenie
i projektowanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego,
Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, Tworzenie stron głównych dla osób trzecich, Tworzenie stron internetowych, Tworzenie witryn internetowych
na rzecz osób trzecich, Tworzenie witryn internetowych,
Tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych
dla usług on-line i Internetu, Usługi w zakresie projektowania stron internetowych, Usługi w zakresie projektowania
i tworzenia witryn internetowych, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, Aktualizowanie
stron internetowych, Aktualizowanie stron internetowych
dla osób trzecich, Doradztwo w zakresie projektowania
stron głównych i stron internetowych, Doradztwo związane
z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, Instalowanie stron
internetowych w Internecie na rzecz osób trzecich, Kompilacja stron internetowych, Opracowywanie i testowanie oprogramowania, Opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, Zarządzanie
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532433
(220) 2021 08 05
SOWIERKA ŁUKASZ, Pasikurowice
(znak słowno-graficzny)
NATALIA SOWIERKA

(531) 17.02.01, 17.02.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Odzież.
(210)
(731)
(540)
(540)

532479
(220) 2021 08 08
URYGA TOMASZ, Nowy Sącz
(znak słowno-graficzny)
UR

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.19, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

532482
(220) 2021 08 05
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ESSA

(531) 25.12.25, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.11, 29.01.15
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, Sprzęt do przetwarzania danych, komputery, Na-

26

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

grania 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, Mini
albumy 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, Artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte
w innych klasach), Ozdoby choinkowe, 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, 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
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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, 42 Usługi w zakresie hostingu sieci
internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
(210)
(731)
(540)
(540)

532490
(220) 2021 08 05
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
LUBELSKA AGRO ZIMA

(531) 05.05.23, 27.05.01, 29.01.15
(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, Mini
albumy 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, Artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte
w innych klasach), Ozdoby choinkowe, 35 Usługi reklamowe,
Produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
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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, 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, 42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia
witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
532499
(220) 2021 08 09
MOKSIEWICZ JAKUB STACJA DEMONTAŻU
POJAZDÓW ZŁOMUJGRATA.PL, Lasocice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZŁOMUJGRATA.PL
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 18.01.09, 26.11.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części
samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
części samochodowych, 40 Złomowanie pojazdów.
(210)
(731)

532510
(220) 2021 08 09
MOKSIEWICZ JAKUB STACJA DEMONTAŻU
POJAZDÓW ZŁOMUJGRATA.PL, Lasocice

27

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAPRAWGRATA.PL

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 18.01.09, 14.07.09
(510), (511) 37 Obsługa i naprawa samochodów, Wymiana
opon, Wulkanizacja opon samochodowych [naprawa], Naprawa karoserii samochodowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

532529
(220) 2021 08 10
SAVENCIA SA, Viroflay, FR
(znak słowno-graficzny)
toska

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.05.21
(510), (511) 29 Mleko, Ser, Nabiał i substytuty nabiału, Śmietana [produkty mleczarskie], Oleje i tłuszcze jadalne, Masło.
(210)
(731)
(540)
(540)

532539
(220) 2021 08 10
PLATINUM OSTRÓDA - SPÓŁDZIELNIA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
KRÓTKA PIŁKA FOOD & SPORT

(531) 27.05.01, 29.01.13, 21.03.01, 26.11.01
(510), (511) 39 Dostarczanie żywności przez restauracje,
Transport, 41 Organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, przyjęć, spektakli, Usługi w zakresie organizowania rozrywki i zabawy, organizowanie i prowadzenie przyjęć, imprez rozrywkowych,
organizowanie i obsługa / prowadzenie dyskotek i nocnych
klubów, imprez karaoke, koncertów oraz wystaw związanych
z kulturą lub edukacją, informacja o imprezach rozrywkowych, rekreacji, organizowaniu zabaw i zawodów sportowych, nauczanie i kształcenie praktyczne, doradztwo zawodowe, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem
kursów seminariów, sympozjów, zjazdów, stacjonarnych i korespondencyjnych, imprez szkoleniowych, organizowanie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie
przyjęć, organizowanie spektakli, organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, 43 Usługi gastronomiczne,
bary szybkiej obsługi, stołówki, jadłodajnie, snack bary, pizzerie, bistra, restauracje, kawiarnie, przygotowywanie posiłków,
napojów i żywności, przygotowanie dań na zamówienie
oraz ich dostawa, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
usługi kateringowe, usługi barowe, wypożyczanie krzeseł,
stołów, bielizny stołowej i szklanej zastawy stołowej, wynajmowanie sal na posiedzenia, usługi w zakresie gastronomii
świadczone w restauracjach, barach, barach szybkiej obsługi,
stołówkach, kafeteriach, kawiarniach, pubach, restauracjach
typu fast - food, restauracjach samoobsługowych, barach
sałatkowych i innych punktach gastronomicznych, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
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portem (katering), restauracje oferujące dania na wynos,
Restauracje z grillem, Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny i zastawy stołowej, wynajmowanie sal na posiedzenia,
bale, koncerty, konferencje, pokazy, wystawy, organizowanie
przyjęć okolicznościowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

532546
(220) 2021 08 09
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
HEART of EUROPE International TV Festival

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.14
(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 i 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, 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 kompute-
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rowych, 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, 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, Usługi rozrywkowe, włączając teleturnieje: 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, realizacja spektakli, realizowanie rozrywki w postaci
seriali telewizyjnych, seriale nadawane za pośrednictwem telewizji, Organizowanie festiwali, Usługi festiwali muzycznych,
Prowadzenie festiwali filmowych, Prowadzenie festiwali sztuk
scenicznych, Rozrywka w postaci festiwalu etnicznego, Organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, Organizowanie
festiwali do celów rozrywkowych, Organizowanie festiwali
w celach rozrywkowych, Organizowanie festiwali w celach
szkoleniowych, Organizowanie festiwali do celów edukacyjnych, Organizowanie festiwali w celach edukacyjnych,
Organizowanie festiwali w celach kulturalnych, Organizowanie festiwali związanych z muzyką jazzową, 42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
(210)
(731)
(540)
(540)

532548
(220) 2021 08 09
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
HEART of EUROPE International TV Festival
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(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.14
(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
i 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, 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, 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, Usługi rozrywkowe,
włączając teleturnieje, Działalność sportowa i kulturalna,
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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, realizacja spektakli, realizowanie rozrywki w postaci seriali telewizyjnych,
seriale nadawane za pośrednictwem telewizji, Organizowanie festiwali, Usługi festiwali muzycznych, Prowadzenie festiwali filmowych, Prowadzenie festiwali sztuk scenicznych,
Rozrywka w postaci festiwalu etnicznego, Organizowanie
festiwali w celach rekreacyjnych, Organizowanie festiwali
do celów rozrywkowych, Organizowanie festiwali w celach
rozrywkowych, Organizowanie festiwali w celach szkoleniowych, Organizowanie festiwali do celów edukacyjnych, Organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, Organizowanie festiwali w celach kulturalnych, Organizowanie festiwali
związanych z muzyką jazzową, 42 Usługi w zakresie hostingu
sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
532682
(220) 2021 08 13
CHILLWAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	 MYTOSUKCES

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki
do użytku osobistego, Kosmetyki do ozdabiania, Kosmetyki
do makijażu, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki dla dzieci,
Kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, Kosmetyki do włosów, Preparaty do włosów, Szampony, Środki perfumeryjne i zapachowe, Perfumy, Preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji ciała, Kosmetyki do ciała, Kosmetyki w gotowych zestawach, Preparaty chemiczne do czyszczenia
do użytku domowego, Preparaty wybielające do użytku
domowego, Preparaty do mycia do użytku domowego,
Preparaty do prania chemicznego, Płyny do prania, Proszki do prania, Środki do prania tkanin, Środki do płukania
do prania, Pasty do obuwia, Środki do czyszczenia obuwia
[preparaty], 5 Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy
diety dla niemowląt, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety
do kontroli cholesterolu, Suplementy diety poprawiające
kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety sporządzone
głównie z witamin, Suplementy diety sporządzone głównie
z minerałów, Białkowe suplementy diety, Suplementy ziołowe, Suplementy prebiotyczne, Mineralne suplementy odżywcze, Przeciwutleniające suplementy diety, Suplementy
diety z cynkiem, Suplementy diety zawierające enzymy, Suplementy diety z białkiem sojowym, 9 Muzyczne nagrania
dźwiękowe, Muzyka cyfrowa do pobrania, Nagrania audio,
w tym do pobrania, Nagrania cyfrowe, Nagrania dźwięko-
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we, w tym do pobrania, Nagrania muzyczne, Nagrania multimedialne, Nagrania muzyczne w postaci płyt, Nagrania
wideo, w tym do pobrania, Nagrania wideo w postaci płyt,
Nagrania wideo z muzyką, do pobrania, Oprogramowanie
komputerowe, nagrane, Mobilne aplikacje, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych,
w tym do pobrania, Czasopisma elektroniczne, w tym
do pobrania, Książki audio, w tym do pobrania, Książki elektroniczne, w tym do pobrania, Publikacje elektroniczne,
w tym do pobrania, 18 Walizy, torby podróżne, torby i portfele, Parasole, Parasolki, Torby turystyczne, Torby plażowe,
Torby gimnastyczne, Torby sportowe, Torby uniwersalne,
Torby zakupowe, Torby na kółkach, Torby na obuwie, Torby
na zakupy na kółkach, Torby na pas i na biodra [nerki], Duże,
lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, Walizki
biznesowe, Walizki skórzane, Skórzane walizki podróżne,
Walizki na kółkach, Nosidełka kangurki niemowlęce, Nosidełka [plecaki] do noszenia niemowląt, Nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię, Nosidełka dla niemowląt
do noszenia na ciele, Nosidełka dla zwierząt [torby], Portmonetki, Portmonetki skórzane, Portmonetki wielofunkcyjne, Skóra i imitacje skóry, Sztuczna skóra, Skóra syntetyczna, Skóra surowa lub półprzetworzona, 25 Odzież, Obuwie,
Nakrycia głowy, Odzież męska, Odzież damska, Odzież
dziecięca, Odzież dla niemowląt, Odzież codzienna, Odzież
wierzchnia, Odzież sportowa, Odzież treningowa, Odzież
do biegania, Odzież przeciwdeszczowa, Odzież skórzana,
Odzież dżinsowa, Odzież z lateksu, Odzież skórzana dla
motocyklistów, Odzież ciążowa, Bielizna, Bielizna męska,
Bielizna damska, Bielizna dziecięca, Bielizna dla niemowląt,
Obuwie męskie, Obuwie damskie, Obuwie dziecięce, Nakrycia głowy męskie, Nakrycia głowy damskie, Nakrycia głowy dziecięce, 35 Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz wykonawców muzycznych, Zarządzenie biznesowe zespołami muzycznymi, Negocjowanie
transakcji handlowych w zakresie działalności artystycznej,
Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Negocjacje kontraktów reklamowych, Zarządzenie
biznesowe lokalami gastronomicznymi, w tym barami i pubami, Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Organizacja zarządzania działalnością gospodarczą,
Pomoc w zarządzaniu, Doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Usługi handlu detalicznego on-line
w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania,
Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej następujących towarów: kosmetyki i preparaty kosmetyczne, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty
wybielające do użytku domowego, preparaty do mycia
do użytku domowego, preparaty do prania chemicznego,
płyny do prania, proszki do prania, pasty do obuwia, środki
do czyszczenia obuwia [preparaty], suplementy diety, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, walizy, torby podróżne, torby i portfele, parasole, parasolki, portmonetki, nosidełka dla dzieci i niemowląt, nosidełka dla zwierząt, skóra
i imitacje skóry, odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 Usługi
rozrywkowe, Usługi zespołów muzycznych, Usługi rozrywkowe świadczone przez grupę muzyczną, Występy
grup muzycznych na żywo, Przedstawienia muzyczne,
Koncerty muzyczne, Widowiska muzyczne, Organizacja
rozrywek muzycznych, Organizacja konkursów muzycznych, Obsługa koncertów muzycznych, Występy muzyczne
i piosenkarskie, Reżyserowanie przedstawień muzycznych,
Wynajem instrumentów muzycznych, Zarządzanie stroną
artystyczną występów muzycznych, Produkcja muzyczna,
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Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, Montaż
wideo, Produkcja nagrań wideo, Usługi w zakresie muzycznych studiów nagrań, Wypożyczanie nagrań muzycznych
i fonograficznych, Publikowanie, Publikowanie tekstów
muzycznych, Udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line z dziedziny muzyki, nie do pobrania, Udostępnianie
filmów nie do pobrania, Usługi publikowania cyfrowych
materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Muzyczne usługi wydawnicze, Udostępnianie muzyki cyfrowej
[nie do pobrania] w Internecie, w formie audio lub wideo,
Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne w zakresie muzyki,
Usługi edukacyjne w zakresie zarządzania i marketingu.
532751
(220) 2021 08 17
AUTO|STREFA14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUTO|STREFA14 Warsztat samochodowy.
Blacharstwo - lakiernictwo. Pomoc drogowa
(210)
(731)

(531) 17.05.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów.
(210)
(731)
(540)
(540)

532856
(220) 2021 08 18
HUSAR YAROSLAV, Kraków
(znak słowno-graficzny)
KOLEJ NA PACZKE

(531) 02.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Spedycja towarów drogą lądową, Spedycja
towarów, Spedycja ładunków, Spedycja, Dostarczanie dokumentów, Dostarczanie dokumentów [do ręki], Dostarczanie
i przekierowanie listów i paczek, Dostarczanie i przekierowanie poczty, Dostarczanie korespondencji, Dostarczanie
ładunków drogą lądową, Dostarczanie paczek, Dostarczanie
poczty, Dostarczanie poczty i usługi kurierskie, Dostarczanie
poczty przez kuriera, Dostarczanie przesyłek, Dostarczanie
przesyłek pocztowych, Dostarczanie towarów, Dostarczanie
towarów przez kuriera, Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, Dostarczanie wiadomości [kurier],
Przewożenie i dostarczanie towarów, Odbiór i dostarczanie
listów, Odbieranie i dostarczanie paczek i towarów.
(210)
(731)

532977
(220) 2021 08 18
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORASTERO & Co Chocolate Sweets Coffee

(531) 03.05.19, 03.05.20, 03.05.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Papier i karton, Fotografie, Drukowane foldery informacyjne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe,
Afisze, Plakaty, Biuletyny, Bony towarowe, Bony upominkowe, Bony wartościowe, Broszury, Czasopisma, Druki, Książki,
Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane ulotki informacyjne, Gazety, Kartonowe pudełka do pakowania, Karty,
Karty upominkowe, Katalogi, Kupony, Książeczki kuponowe,
Materiały drukowane, Naklejki, Nalepki, Periodyki, Prospekty,
Publikacje drukowane, Publikacje reklamowe, Kredki do kolorowania, Pudełka kartonowe lub papierowe, Publikacje promocyjne, Książeczki do kolorowania, Reprezentacje graficzne, Skoroszyty, Szyldy papierowe, Tablice drukowane, Torby
papierowe, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, Ulotki, Materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, Reklamy drukowane, 29 Ekstrakty
mięsne, Jaja, Oleje i tłuszcze jadalne, Mięso i wędliny, Ryby,
Drób, Dziczyzna, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Buliony [gotowe],
Sałatki gotowe, Gotowe dania z mięsa, Przekąski z owoców,
Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski na bazie orzechów,
Batony na bazie orzechów i nasion, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie tofu, Przekąski na bazie mięsa, Desery owocowe, Desery jogurtowe, Desery mleczne, Zupy,
Składniki do sporządzania zup, Mleko, Nabiał i substytuty
nabiału, Jogurty, Margaryna, Masło, Kefir, mleczne produkty,
Koktajle mleczne, Biały ser, napoje mleczne, Napoje z jogurtu, Produkty serowarskie, Twaróg, napój sojowy, 30 Ryż, Lody,
Sól, Przyprawy, Kawa, Herbata, Kakao, Kawa nienaturalna,
Kawa zbożowa, Sago, Tapioka, Mąka, Cukier, miód, melasa,
Drożdże, Proszek do pieczenia, Cappuccino, Sosy [przyprawy], Sosy, Przekąski z produktów zbożowych, Kanapki, Tortille, Batony zbożowe i energetyczne, Preparaty zbożowe,
Mąka, Musli, Płatki śniadaniowe, Owsianka, Płatki jaglane, Wyroby cukiernicze, Czekolada, Lód, Lody spożywcze, Sorbety,
Torty, Ciasto na wypieki, Gorąca czekolada, Cukierki, batony
i guma do żucia, Chleb, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty
i ciasteczka, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Dania
na bazie ryżu, Dania gotowe zawierające makaron, 31 Płody
rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, Świeże
owoce i warzywa, Naturalne rośliny i kwiaty, Kwiaty, Ziarna
[nasiona], Karma dla zwierząt domowych, Mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, Słód, Świeże ziemniaki, Surowe
ziemniaki, Kwiaty świeże, Cebulki roślin, 32 Wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy i inne preparaty do produkcji napojów, Napoje mrożone na bazie owoców, Koktajle
bezalkoholowe, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),
Wino, Wódka, Alkohole destylowane, Destylowane napoje

31

alkoholowe na bazie zbóż, Alkoholowe ekstrakty owocowe,
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Dystrybucja materiałów reklamowych, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Organizowanie
konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie
nimi, Usługi administracyjne w zakresie kart lojalnościowych,
Usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych
promocyjnych i/lub reklamowych, Organizacja konkursów
w celach reklamowych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: ekstrakty mięsne, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, mięso i wędliny, ryby, drób, dziczyzna,
przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), galaretki, dżemy, kompoty, pasty
owocowe i warzywne, buliony [gotowe], sałatki gotowe, gotowe dania z mięsa, przekąski z owoców, przekąski na bazie
ziemniaków, przekąski na bazie orzechów, batony na bazie
orzechów i nasion, przekąski na bazie warzyw, przekąski
na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa, desery owocowe,
desery jogurtowe, desery mleczne, zupy, składniki do sporządzania zup, mleko, nabiał i substytuty nabiału, jogurty,
margaryna, masło, kefir, mleczne produkty, koktajle mleczne, biały ser, napoje mleczne, napoje z jogurtu, produkty
serowarskie, twaróg, napój sojowy ryż, lody, sól, przyprawy,
kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, kawa zbożowa,
sago, tapioka, mąka, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek
do pieczenia, cappuccino, sosy [przyprawy], sosy, przekąski
z produktów zbożowych, kanapki, tortille, batony zbożowe
i energetyczne, preparaty zbożowe, mąka, musli, płatki śniadaniowe, owsianka, płatki jaglane, wyroby cukiernicze, czekolada, lód, lody spożywcze, sorbety, torty, ciasto na wypieki,
gorąca czekolada, cukierki, batony i guma do żucia, chleb,
wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, suche i świeże
makarony, kluski i pierogi, dania na bazie ryżu, dania gotowe
zawierające makaron, płody rolne i z akwakultury, produkty
ogrodnicze i leśne, świeże owoce i warzywa, naturalne rośliny i kwiaty, kwiaty, ziarna [nasiona], karma dla zwierząt domowych, mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, słód,
świeże ziemniaki, surowe ziemniaki, kwiaty świeże, cebulki
roślin, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne
preparaty do produkcji napojów, napoje mrożone na bazie
owoców, koktajle bezalkoholowe, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wino, wódka, alkohole destylowane, destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, alkoholowe (esencje -),
alkoholowe ekstrakty owocowe, 43 Bary, Bary przekąskowe,
Bary sałatkowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Doradztwo kulinarne,
Dostarczanie informacji o usługach barów, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Herbaciarnie, Hotelowe
usługi kateringowe, Informacja o usługach restauracyjnych,
Kafeterie, Katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, Kawiarnia, Lodziarnie, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering), Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w sklepach
z pączkami, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie
posiłków i napojów, Restauracje oferujące dania na wynos,
Restauruje samoobsługowe, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi barów kawowych, Usługi informacji, doradztwa
i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów,
Usługi kawiarni.
533011
(220) 2021 08 23
ZIETA PROZESSDESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) ULTRE

tworzenia masek, Usługi projektowania architektonicznego, Usługi projektowania pojazdów, Usługi projektowania
dotyczące architektury.

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 Pojazdy elektryczne, Pojazdy hybrydowe,
Pojazdy kierowane automatycznie, Pojazdy przewożące
ładunek, Samobieżny pojazd elektryczny, Pojazdy przystosowane do celów militarnych, Pojazdy dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych, Pojazdy, Pojazdy
autonomiczne, Pojazdy bezzałogowe, Drony, Pojazdy dla
niepełnosprawnych, Autobusy z napędem elektrycznym,
Ciągniki elektryczne [pojazdy], Ciężarówki elektryczne
[pojazdy], Furgony [pojazdy], Elektrycznie napędzane
wózki, Elektryczne wózki jezdniowe, Elektryczne skutery
jednokołowe, Elektryczne rowery składane, Elektryczne
motocykle, Monocykle elektryczne, Lekkie ciężarówki, Pojazdy zdalnie sterowane, Pojazdy trzy lub czterokołowe,
Pojazdy transportowe bez kierowcy, Pojazdy silnikowe
bez kierowcy [autonomiczne], Pojazdy lądowe z napędem
elektrycznym, Pojazdy na poduszkach powietrznych, Quady, Samochody hybrydowe, Samochody elektryczne zasilane z sieci, Samochody elektryczne z ogniwami paliwowymi, Samochody elektryczne, Samochody bez kierowcy
[samochody autonomiczne], Samochody autonomiczne,
Samochody, Samobalansujące skutery elektryczne, Samobalansujące jednokołowe skutery elektryczne, Rowery
wyposażone w silnik, Skutery niesilnikowe [pojazdy], Skutery do transportu osobowego wyposażone w silnik lub
nie, Skutery [pojazdy], Skomputeryzowane wózki golfowe
wyposażone w silnik, Seryjnie produkowane samochody
hybrydowe, Wózki golfowe wyposażone w silnik, Wózki
będące zmotoryzowanymi pojazdami lądowymi, Zasilane elektrycznie pojazdy mechaniczne, Wózki transportowe platformowe, Części karoserii do pojazdów, Karoserie
do pojazdów lądowych, Ramy do motocykli, Ramy do rowerów, Ramy dwukołowych pojazdów mechanicznych,
Ramy pojazdów lądowych, 42 Analizy wykonalności projektu, Doradztwo techniczne związane z projektowaniem,
Doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego,
Doradztwo w zakresie projektów technologicznych,
Opracowywanie produktów, Opracowywanie produktów
w zakresie konstrukcji pojazdów i konstrukcji karoserii, Profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów,
Projektowanie części do pojazdów mechanicznych, Projektowanie części do pojazdów lądowych, Projektowanie
i opracowywanie nowych technologii na rzecz osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie nowych produktów,
Projektowanie naukowe i technologiczne, Projektowanie
produktu [wzornictwo], Projektowanie pojazdów oraz
części i elementów pojazdów, Projektowanie pojazdów
morskich, Projektowanie pojazdów mechanicznych, Projektowanie pojazdów lądowych, Projektowanie platform
do przewozu pojazdów, Projektowanie oprzyrządowania
do produkcji części do pojazdów lądowych, Projektowanie samochodów, Projektowanie ramowych konstrukcji
przestrzennych, Projektowanie sztuki komercyjnej, Projektowanie techniczne i doradztwo, Projektowanie systemów komunikacyjnych, Projektowanie systemów inżynierii budowlanej, Projektowanie systemów elektrycznych,
Przygotowywanie sprawozdań w odniesieniu do wzornictwa użytkowego, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, Usługi doradcze w zakresie wzornictwa przemysłowego, Usługi projektowania dotyczące

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

533018
(220) 2021 08 23
MADEJ ELŻBIETA CZAS NA OGRÓD, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
CZAS NA OGRÓD USŁUGI OGRODNICZE

(531) 01.03.15, 05.11.99, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi ogrodnicze.
(210)
(731)
(540)
(540)

533216
(220) 2021 08 27
SZCZEPOCKA EWELINA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ZDROWA MARKA ROKU ZAUFANIE
I BEZPIECZEŃSTWO

(531)

01.01.05, 24.05.03, 24.09.10, 24.17.08, 27.05.01, 29.01.13,
05.13.01, 26.01.03
(510), (511) 35 Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama
i promocja), Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Promocja on-line sieci komputerowych i stron
internetowych, Promocja sprzedaży, Reklama, Reklama
i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Doradztwo w zakresie marketingu, Kampanie marketingowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

533219
(220) 2021 08 27
SZCZEPOCKA EWELINA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
KOSMETYCZNA MARKA ROKU JAKOŚĆ I PIĘKNO
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(531)

01.01.05, 24.05.03, 24.09.10, 24.15.21, 24.17.08, 27.05.01,
29.01.12, 05.13.01, 26.01.03
(510), (511) 35 Promocja on-line sieci komputerowych
i stron internetowych, Promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, Promocja sprzedaży, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Reklama, Reklama
i marketing.
533356
(220) 2021 08 31
NEW TECHNOLOGY ASSOCIATION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeczotki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA KOBIET SKUTECZNYCH

(210)
(731)

(531) 09.09.05, 01.15.23, 21.03.21, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 38 Udostępnianie forów internetowych on-line,
Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, 41 Doradztwo zawodowe, Informacja o edukacji, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Kształcenie praktyczne [pokazy], Organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów, warsztatów,
Organizowanie konkursów w dziedzinie edukacji lub rozrywki,
Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Publikowanie książek, Publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, Publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, Przekazywanie know-how [szkolenia],
Usługi klubowe w dziedzinie rozrywki i nauczania, Usługi
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi przekwalifikowania zawodowego, Udostępnianie informacji dotyczących edukacji, kształcenia zawodowego, rozrywki, promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej równego statusu
kobiet i mężczyzn za pomocą portalu on-line.
533372
(220) 2021 08 31
BROWAR REDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) Deski Browarne
(510), (511) 30 Ciasteczka z mąki otrzymywanej w wyniku
obróbki słodu jęczmiennego wykorzystywanego w procesie
filtracji brzeczki piwnej, Przekąski na bazie zbóż.

(210)
(731)

533382
(220) 2021 08 31
WYDAWNICTWO MARGINESY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KROPKA
(210)
(731)
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(531) 26.01.03, 26.03.01, 26.05.06, 27.05.01
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne do pobrania, Publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, Książki audio, Książki
elektroniczne do pobrania, Książki w formacie cyfrowym
do pobierania z Internetu, E-booki, Audiobooki, Muzyka cyfrowa do pobrania, Płyty kompaktowe z muzyką, Nagrania
wideo z muzyką, Nagrania multimedialne, Płyty [nagrania
dźwiękowe], Nagrania muzyczne, wideo, dźwiękowe, Nośniki elektroniczne, optyczne i magnetyczne wstępnie nagrane,
Programy komputerowe, Aplikacje mobilne, Gry komputerowe, Czytniki treści cyfrowych, Czytniki publikacji elektronicznych, 16 Książki, Komiksy [książki], Książki dla dzieci, Książki
dla dzieci z elementem audio, Książki do malowania, Książki
do rysowania, Książki edukacyjne, Podręczniki [książki], Publikacje, Gazety, Czasopisma, Instrukcje, Drukowane materiały
szkoleniowe, Drukowane materiały instruktażowe, Biuletyny, Kalendarze, Terminarze, Materiały drukowane, 35 Usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z artykułami
papierniczymi, artykułami piśmiennymi, materiałami drukowanymi, książkami, czasopismami, atlasami, albumami,
podręcznikami, publikacjami elektronicznymi, nośnikami
elektronicznymi, optycznymi i magnetycznymi wstępnie
nagranymi, Usługi klubów książki prowadzących sprzedaż
detaliczną dla członków, Reklama, Promocja sprzedaży, Promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, Promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe
i komunikacyjne, Promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych,
Doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, Rozpowszechnianie i uaktualnianie materiałów reklamowych, w tym druków, prospektów i broszur,
Publikowanie tekstów reklamowych, Powielanie dokumentów, Usługi kserograficzne, Organizowanie targów i wystaw,
Promocja targów do celów handlowych, Organizowanie
i prowadzenie targów w celu promocji książek, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
Administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, Promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, Usługi
programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, Usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług,
40 Usługi drukowania, Drukowanie litograficzne, Drukowanie offsetowe, Składanie tekstu, Usługi wykańczania druków,
Usługi cyfrowego drukowania książek i innych dokumentów
na zamówienie, Usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych, Obróbka filmów i obróbka fotograficzna, Przetwarzanie filmów fotograficznych i kinematograficznych,
Powielanie nagrań audio i video, Kopiowanie i wywoływanie
filmów, Usługi introligatorskie, Usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług,
41 Usługi wydawnicze, Muzyczne usługi wydawnicze, Usługi
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Usługi wydawnicze w zakresie książek, Usługi wydawnicze w zakresie
czasopism, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych
książek, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych czasopism, Wydawanie audiobooków, Wydawanie biuletynów,
Wydawanie czasopism, Wydawanie czasopism i książek
w postaci elektronicznej, Wydawanie gazet, Wydawanie katalogów, Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Redagowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, Udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Usługi edukacyjne klubów, Usługi klubów
książki udzielających informacji z zakresu książek, Korekta
rękopisów, Komputerowy skład drukarski [DTP], Usługi w za-

34

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

kresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Pisanie tekstów, innych niż reklamowych, Pisanie scenariuszy, Przedstawienia teatralne [produkcja], Organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], Wypożyczanie książek,
Usługi tłumaczenia, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Usługi
w zakresie gier świadczone on-line, Produkcja radiowa, Produkcja filmowa, Produkcja nagrań dźwiękowych, Usługi edukacyjne, Nauczanie, Kształcenie, Organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach
kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie szkoleń, Organizowanie wykładów, Organizowanie sympozjów edukacyjnych i naukowych, Organizowanie imprez edukacyjnych,
Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem sympozjów, Usługi
rozrywkowe, Produkcja rozrywki audio, Produkcja rozrywki
wideo, Zapewnianie rozrywki on-line, Usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
533383
(220) 2021 08 31
WYDAWNICTWO MARGINESY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUNA
(210)
(731)

(531) 26.05.01, 27.05.01
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne do pobrania, Publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, Książki audio, Książki elektroniczne
do pobrania, Książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, E-booki, Audiobooki, Muzyka cyfrowa do pobrania,
Płyty kompaktowe z muzyką, Nagrania wideo z muzyką, Nagrania multimedialne, Płyty [nagrania dźwiękowe], Nagrania
muzyczne, wideo, dźwiękowe, Nośniki elektroniczne, optyczne
i magnetyczne wstępnie nagrane, Programy komputerowe,
Aplikacje mobilne, Gry komputerowe, Czytniki treści cyfrowych,
Czytniki publikacji elektronicznych, 16 Książki, Komiksy [książki],
Książki dla dzieci, Książki dla dzieci z elementem audio, Książki
do malowania, Książki do rysowania, Książki edukacyjne, Podręczniki [książki], Publikacje, Gazety, Czasopisma, Instrukcje,
Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane materiały instruktażowe, Biuletyny, Kalendarze, Terminarze, Materiały drukowane, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku
z artykułami papierniczymi, artykułami piśmiennymi, materiałami drukowanymi, książkami, czasopismami, atlasami, albumami,
podręcznikami, publikacjami elektronicznymi, nośnikami elektronicznymi, optycznymi i magnetycznymi wstępnie nagranymi, Usługi klubów książki prowadzących sprzedaż detaliczną
dla członków, Reklama, Promocja sprzedaży, Promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, Promowanie towarów
i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne,
Promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów
za pośrednictwem imprez promocyjnych, Doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą,
Rozpowszechnianie i uaktualnianie materiałów reklamowych,
w tym druków, prospektów i broszur, Publikowanie tekstów
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reklamowych, Powielanie dokumentów, Usługi kserograficzne,
Organizowanie targów i wystaw, Promocja targów do celów
handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów w celu promocji książek, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, Promowanie sprzedaży
za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów,
Usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych,
promocyjnych lub reklamowych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług,
40 Usługi drukowania, Drukowanie litograficzne, Drukowanie
offsetowe, Składanie tekstu, Usługi wykańczania druków, Usługi
cyfrowego drukowania książek i innych dokumentów na zamówienie, Usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych,
Obróbka filmów i obróbka fotograficzna, Przetwarzanie filmów
fotograficznych i kinematograficznych, Powielanie nagrań audio i video, Kopiowanie i wywoływanie filmów, Usługi introligatorskie, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 Usługi wydawnicze,
Muzyczne usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie
tekstów elektronicznych, Usługi wydawnicze w zakresie książek,
Usługi wydawnicze w zakresie czasopism, Usługi wydawnicze
w zakresie elektronicznych książek, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych czasopism, Wydawanie audiobooków,
Wydawanie biuletynów, Wydawanie czasopism, Wydawanie
czasopism i książek w postaci elektronicznej, Wydawanie gazet, Wydawanie katalogów, Publikowanie książek, Publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, Redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Udostępnianie publikacji
elektronicznych nie do pobrania, Publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, Usługi edukacyjne klubów, Usługi klubów książki udzielających informacji z zakresu książek, Korekta
rękopisów, Komputerowy skład drukarski [DTP], Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych,
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Pisanie
tekstów, innych niż reklamowych, Pisanie scenariuszy, Przedstawienia teatralne [produkcja], Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Wypożyczanie książek, Usługi tłumaczenia,
Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Usługi w zakresie gier świadczone on-line, Produkcja radiowa, Produkcja filmowa, Produkcja nagrań dźwiękowych, Usługi edukacyjne, Nauczanie, Kształcenie, Organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych,
Organizowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych,
Organizowanie szkoleń, Organizowanie wykładów, Organizowanie sympozjów edukacyjnych i naukowych, Organizowanie
imprez edukacyjnych, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
sympozjów, Usługi rozrywkowe, Produkcja rozrywki audio, Produkcja rozrywki wideo, Zapewnianie rozrywki on-line, Usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio
wymienionych usług.
533384
(220) 2021 08 31
WYDAWNICTWO MARGINESY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARGINESY
(210)
(731)
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(531) 26.03.23, 26.04.11, 27.05.01
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne do pobrania, Publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, Książki audio, Książki
elektroniczne do pobrania, Książki w formacie cyfrowym
do pobierania z Internetu, E-booki, Audiobooki, Muzyka cyfrowa do pobrania, Płyty kompaktowe z muzyką, Nagrania
wideo z muzyką, Nagrania multimedialne, Płyty [nagrania
dźwiękowe], Nagrania muzyczne, wideo, dźwiękowe, Nośniki elektroniczne, optyczne i magnetyczne wstępnie nagrane,
Programy komputerowe, Aplikacje mobilne, Gry komputerowe, Czytniki treści cyfrowych, Czytniki publikacji elektronicznych, 16 Książki, Komiksy [książki], Książki dla dzieci, Książki
dla dzieci z elementem audio, Książki do malowania, Książki
do rysowania, Książki edukacyjne, Podręczniki [książki], Publikacje, Gazety, Czasopisma, Instrukcje, Drukowane materiały
szkoleniowe, Drukowane materiały instruktażowe, Biuletyny, Kalendarze, Terminarze, Materiały drukowane, 35 Usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z artykułami
papierniczymi, artykułami piśmiennymi, materiałami drukowanymi, książkami, czasopismami, atlasami, albumami,
podręcznikami, publikacjami elektronicznymi, nośnikami
elektronicznymi, optycznymi i magnetycznymi wstępnie
nagranymi, Usługi klubów książki prowadzących sprzedaż
detaliczną dla członków, Reklama, Promocja sprzedaży, Promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, Promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe
i komunikacyjne, Promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych,
Doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, Rozpowszechnianie i uaktualnianie materiałów reklamowych, w tym druków, prospektów i broszur,
Publikowanie tekstów reklamowych, Powielanie dokumentów, Usługi kserograficzne, Organizowanie targów i wystaw,
Promocja targów do celów handlowych, Organizowanie
i prowadzenie targów w celu promocji książek, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
Administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, Promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, Usługi
programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, Usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług,
40 Usługi drukowania, Drukowanie litograficzne, Drukowanie offsetowe, Składanie tekstu, Usługi wykańczania druków,
Usługi cyfrowego drukowania książek i innych dokumentów
na zamówienie, Usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych, Obróbka filmów i obróbka fotograficzna, Przetwarzanie filmów fotograficznych i kinematograficznych,
Powielanie nagrań audio i video, Kopiowanie i wywoływanie
filmów, Usługi introligatorskie, Usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług,
41 Usługi wydawnicze, Muzyczne usługi wydawnicze, Usługi
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Usługi wydawnicze w zakresie książek, Usługi wydawnicze w zakresie
czasopism, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych
książek, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych czasopism, Wydawanie audiobooków, Wydawanie biuletynów,
Wydawanie czasopism, Wydawanie czasopism i książek
w postaci elektronicznej, Wydawanie gazet, Wydawanie katalogów, Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Redagowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, Udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Usługi edukacyjne klubów, Usługi klubów
książki udzielających informacji z zakresu książek, Korekta
rękopisów, Komputerowy skład drukarski [dtp], Usługi w za-

35

kresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Pisanie tekstów, innych niż reklamowych, Pisanie scenariuszy, Przedstawienia teatralne [produkcja], Organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], Wypożyczanie książek,
Usługi tłumaczenia, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Usługi
w zakresie gier świadczone on-line, Produkcja radiowa, Produkcja filmowa, Produkcja nagrań dźwiękowych, Usługi edukacyjne, Nauczanie, Kształcenie, Organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach
kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie szkoleń, Organizowanie wykładów, Organizowanie sympozjów edukacyjnych i naukowych, Organizowanie imprez edukacyjnych,
Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem sympozjów, Usługi
rozrywkowe, Produkcja rozrywki audio, Produkcja rozrywki
wideo, Zapewnianie rozrywki on-line, Usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

533388
(220) 2021 08 31
CZERSKA ANETA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
c 5 a b ? CUDOWNE DZIECKO INSTYTUT ROZWOJU
MAŁEGO DZIECKA

01.01.03, 24.17.12, 02.05.02, 26.01.05, 26.01.13, 26.01.14,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe związane
z edukacją dzieci, Książki elektroniczne do pobrania, Książki
w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, 16 Książki,
Książki dla dzieci, Książki edukacyjne, Książki z obrazkami,
Książki z zadaniami dla dzieci, Książki z zasadami do gier,
28 Elektroniczne zabawki do nauki, Elektroniczne zabawki
wielofunkcyjne, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zabawki,
Zabawki dla dzieci, Zabawki dla niemowląt, Zabawki do rysowania, Zabawki do kołysek, Zabawki do sprzedaży w postaci
zestawów, Zabawki do szkicowania, Zabawki edukacyjne,
Zabawki rozwojowe dla niemowląt, Zabawki sprzedawane
w formie zestawów, 41 Zajęcia zorganizowane dla dzieci
w zakresie rozrywki i edukacji, Edukacja, Informacja o edukacji, Budowanie zespołu - edukacja, Doradztwo zawodowe
z zakresu edukacji, Edukacja dorosłych, Informacje dotyczące
edukacji, Edukacja językowa, Edukacja, nauczanie, Edukacja
przedszkolna, Edukacja, rozrywka i sport, Edukacja w zakresie
świadomości ruchowej, Organizowanie konkursów z zakresu
edukacji lub rozrywki, Organizowanie seminariów związanych z edukacją, Sympozja związane z edukacją, Udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach
związanych z edukacją i szkoleniami, Usługi przedszkoli - edukacja, Usługi przedszkolne - edukacja lub rozrywka, Usługi
szkół - edukacja, Wyższe uczelnie - edukacja.
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(210)
(731)
(540)
(540)
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533410
(220) 2021 09 01
PERFETTI VAN MELLE S.p.A., Lainate, IT
(znak słowno-graficzny)
Chupa Chups SUPER ŻUJKI

(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Guma balonowa, Guma
do żucia, Czekolada, Kawa, Kakao, Cukierki do żucia, Cukierki,
Wyroby cukiernicze miętowe, Dropsy, Galaretki (wyroby cukiernicze), Lizaki, Pastylki do ssania, Ciasta, Cukier, Słodycze,
Toffi, Lukrecja, Pastylki jako wyroby cukiernicze.
533422
(220) 2021 09 01
KLUSKA KAROLINA KLUSKA ANNA, KLUSKA
KAROLINA WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO PRODUKCYJNE KAMAX SPÓŁKA
CYWILNA, Zduńska Wola; KLUSKA ANNA KLUSKA
ANNA, KLUSKA KAROLINA WIELOBRANŻOWE
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNE
KAMAX SPÓŁKA CYWILNA, Zduńska Wola
(540) (znak słowny)
(540) HARDAN
(510), (511) 7 Przewody niemetalowe do przesyłu energii hydraulicznej w maszynach, Przewody niemetalowe do użytku
w hydraulicznych systemach maszyn, Wysokociśnieniowe
przewody niemetalowe do przesyłu paliwa w maszynach,
Wysokociśnieniowe przewody niemetalowe do przesyłu
olejów w maszynach.
(551) wspólne prawo ochronne

Nr ZT44/2021

(540) CRYSTAL EVO

(531) 26.04.05, 26.04.11, 26.04.22, 26.03.24, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 25 Odzież codzienna.
533533
(220) 2021 09 03
SANTISS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AVELLIA
(210)
(731)

(210)
(731)

533502
(220) 2021 09 03
LEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEMAR

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej drabin, rusztowań, wind dekarskich, maszyn budowlanych, 37 Wynajem sprzętu konstrukcyjnego i budowlanego, Wynajem rusztowań, Wynajem maszyn budowlanych.
(210) 533503
(220) 2021 09 03
(731) WĘGRZYN BARTOSZ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 24.17.02, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 3 Artykuły toaletowe i kosmetyczne, Preparaty
i artykuły higieniczne w postaci środków toaletowych, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, w szczególności
dla dzieci i niemowląt, do pielęgnacji dla seniorów, do higieny w tym do higieny intymnej, do demakijażu, Ściereczki
do czyszczenia nasączane detergentami, w szczególności
do pielęgnacji i czyszczenia mebli, łazienek, płyt ceramicznych, kominków, kuchni, kokpitów samochodowych, elementów plastikowych w samochodzie, elementów skórzanych, szyb, ekranów LCD, ekranów i paneli komputerowych,
płyt marmurowych i kamiennych, elementów z metali,
Bawełna dla celów kosmetycznych, Wata do celów kosmetycznych, Nawilżany papier toaletowy, Patyczki kosmetyczne, Patyczki higieniczne dla dzieci, Patyczki do czyszczenia
uszu, Płatki kosmetyczne, Płatki kosmetyczne nawilżane,
Płatki do demakijażu, Płatki nawilżane dezodoryzujące, Płatki
kosmetyczne dla dzieci, Płatki suche peelingujące, Płatki nawilżane rewitalizujące, Płatki nawilżane do demakijażu oczu,
Płatki nawilżane do zmywania paznokci, Suche ściereczki
peelingujące, Chusteczki dezodorujące i antyperspiracyjne,
Chusteczki nawilżane peelingujące, Jednorazowe ściereczki
nasączane wodą kolońską, Waciki dla celów kosmetycznych,
Płyn do usuwania makijażu, płyn micelarny, 21 Przybory
do czyszczenia do użytku w gospodarstwie domowym,
Ściereczki gospodarcze do czyszczenia suche, Szmatki i ściereczki do czyszczenia, Ściereczki do szorowania, Ściereczki
do czyszczenia, Ściereczki do polerowania, Ściereczki do kurzu, Ściereczki do szyb, Ściereczki do przecierania okularów,
Ściereczki antystatyczne do użytku domowego, Ściereczki do wycierania i do ścierania kurzu, Ściereczki ochronne do prasowania, Ściereczki do mycia naczyń, Ściereczki
do mycia garnków, Papierowe ściereczki do polerowania.

Nr ZT44/2021
(210)
(731)
(540)
(540)
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533683
(220) 2021 09 08
OLEKSANDROVYCH SHCHYCHKO VADIM, Dniepr, UA
(znak słowno-graficzny)
OPTYKA 1ST
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wych, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 44 Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Pomoc
medyczna, Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych,
Usługi optyczne, Wypożyczanie sprzętu medycznego.
533744
(220) 2021 09 09
INCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PEST PROTECT
(210)
(731)

(531)

01.01.06, 01.01.10, 01.11.08, 26.04.05, 26.04.13, 26.04.16,
26.04.22, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 27.07.11,
27.05.11, 29.01.13
(510), (511) 9 Okulary 3D, Okulary, Urządzenia do przetwarzania danych, Urządzenia testujące, inne niż do celów
medycznych, Apertometry [optyka], Lornetki, Mierniki, Przyrządy pomiarowe, Miary, Urządzenia wysokiej częstotliwości, Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, Lustra
[optyka], Urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, Urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami,
Maski ochronne, Okulary ochronne do uprawiania sportu,
Przyrządy zawierające ocular, Szkła kontaktowe, Pojemniczki
na szkła kontaktowe, Soczewki korekcyjne [optyka], Łańcuszki do binokli, Soczewki do okularów, Lampy optyczne, Śruby
mikrometryczne do instrumentów optycznych, Obiektywy
[soczewki] optyka, Okulary przeciwsłoneczne, Zestawy soczewek [wzierniki, okulary], Oprawki do okularów, Urządzenia
i przyrządy optyczne, Artykuły optyczne, Soczewki optyczne, Refraktometry, Refraktory, Okulary przeciwoślepieniowe, Okulary inteligentne, Urządzenia monitorujące, inne niż
do celów medycznych, Przyrządy obserwacyjne, Stereoskopy, Urządzenia do stereoskopii, Teleskopy, Urządzenia do pomiarów precyzyjnych, Etui na okulary, Sznurki do okularów,
Obiektywy do selfie, Obiektywy powiększające, 35 Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Administrowanie
programami lojalności konsumenta, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Negocjowanie umów biznesowych dla
osób trzecich, Badania opinii publicznej, Fakturowanie, Pokazy towarów, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Zarządzanie handlowe w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
Badania rynkowe, Zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, Udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi
finansowania, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi pośrednictwa
w handlu, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia
medycznego, Poszukiwania w zakresie patronatu, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Bezpośrednia
reklama pocztowa, Publikowanie tekstów reklamowych,
Reklama, Reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie
towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sporto-

(531)

02.09.04, 24.01.08, 26.11.03, 24.01.03, 24.01.13, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 35 Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji,
sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych środków odstraszających zwierzęta, Środków owadobójczych,
do zwalczania i odstraszania owadów, Preparatów i artykułów do tępienia szkodników, Pestycydów, Preparatów
do zwalczania insektów, Preparatów do odstraszania robactwa, Preparatów do niszczenia robactwa, środków ochrony
roślin, Usługi w zakresie zamówień on-line, Usługi handlowe
on-line, w ramach których sprzedający wystawiają produkty
na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi
w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy
za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza
Internetu, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów,
broszur), Analizy rynkowe, Zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem bloga, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych.
(210) 533787
(220) 2021 09 10
(731) GRUDOWSKI PAWEŁ ZAGATTO POLSKA, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) ZAGATTO
(510), (511) 18 Dyplomatki, aktówki kufry, torby, torebki, torby na zakupy, torby plażowe, torby podróżne, torby szkolne,
teczki, tornistry, etui na klucze, kasetki ze skóry, parasole, parasolki, pasy i paski skórzane, plecaki, portfele, portmonetki, sakiewki, sakwy, skóry zwierzęce, imitacje skóry, walizki,
walizy, nosidełka dla dzieci, futra, skórzane pudła na kapelusze, łańcuszki do portfeli nie z metali szlachetnych, siatki
na zakupy, pokrowce podróżne na ubrania, Plecaki, plecaki
uczniowskie, plecaki wycieczkowe, małe plecaki, plecaki
turystyczne, plecaki sportowe, plecaki na kółkach, plecaki
dla alpinistów, plecaki dla wędrowników, plecaki z kółkami,
plecaki do noszenia niemowląt, nosidełka [plecaki] do noszenia niemowląt, Elastyczne torby na odzież, etui do kart
kredytowych, etui, futerały na dokumenty, etui na banknoty,
etui na bilety okresowe, etui na karty kredytowe, etui na karty kredytowe (portfele), etui na karty kredytowe wykonane
ze skóry, etui na karty kredytowe z imitacji skóry, futerały
przenośne na dokumenty, kosmetyczki, kuferki na kosmetyki, kuferki kosmetyczne, etui na laptopa wykonane ze skóry lub imitacji skóry, futerały na laptopa, 25 Odzież, odzież
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ze skóry i z imitacji skóry, obuwie, obuwie sportowe, nakrycia
głowy, bielizna, kurtki, bluzy, szale, szaliki, apaszki, chusty, podkoszulki, T-shirty, koszule, bluzki, pulowery, rękawiczki, wkładki
do butów antypoślizgowe, bezrękawniki, biustonosze, staniki, majtki, buty, półbuty, obcasy do butów, paski do butów,
podeszwy do butów, pantofle, drewniaki, klapki, sandały,
getry, kamizelki, kapelusze, czapki, odzież sportowa, stroje
i kostiumy do opalania i pływania, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, leginsy, marynarki, spodnie, nauszniki, palta,
peleryny, piżamy, pończochy, skarpetki, podwiązki, rajstopy,
rajtuzy, kombinezony, peleryny przeciwdeszczowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

533804
(220) 2021 09 10
TARGI LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(znak słowno-graficzny)
GRANICE

(531) 27.05.01, 29.01.13, 07.11.23, 25.07.05, 26.03.23
(510), (511) 35 Organizowanie i obsługa imprez targowych
i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych,
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, Przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów
reklamowych, takich jak: katalogi targowe, plakaty, druki,
prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne, Pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, Pośrednictwo handlowe, Wynajem powierzchni
na cele reklamowe, Wynajem powierzchni wystawienniczych, Dekoracja stoisk wystawienniczych, Wypożyczanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, Badanie rynku i opinii
publicznej, Pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji, Doradztwo specjalistyczne w zakresie reklamy,
41 Organizowanie i obsługa wystaw oraz targów związanych
z kulturą, edukacją lub rozrywką, Organizowanie i obsługa
konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów,
Usługi wydawnicze.
(210)
(731)
(540)
(540)

Nr ZT44/2021

z kulturą, edukacją lub rozrywką, Organizowanie i obsługa
konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów,
Usługi wydawnicze.
(210)
(731)
(540)
(540)

533807
(220) 2021 09 10
TARGI LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(znak słowno-graficzny)
LUBELSKIE TARGI PIW RZEMIEŚLNICZYCH

(531) 27.05.01, 29.01.13, 11.03.01, 11.03.20
(510), (511) 35 Organizowanie i obsługa imprez targowych
i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych,
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, Przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów
reklamowych, takich jak: katalogi targowe, plakaty, druki,
prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne, Pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, Pośrednictwo handlowe, Wynajem powierzchni
na cele reklamowe, Wynajem powierzchni wystawienniczych, Dekoracja stoisk wystawienniczych, Wypożyczanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, Badanie rynku i opinii
publicznej, Pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji, Doradztwo specjalistyczne w zakresie reklamy,
41 Organizowanie i obsługa wystaw oraz targów związanych
z kulturą, edukacją lub rozrywką, Organizowanie i obsługa
konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów,
Usługi wydawnicze.
(210)
(731)
(540)
(540)

533808
(220) 2021 09 10
TARGI LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(znak słowno-graficzny)
MOTO Session

533806
(220) 2021 09 10
TARGI LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(znak słowno-graficzny)
ONA&ON

(531) 27.05.01, 29.01.01, 24.17.25
(510), (511) 35 Organizowanie i obsługa imprez targowych
i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych,
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, Przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów
reklamowych, takich jak: katalogi targowe, plakaty, druki,
prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne, Pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, Pośrednictwo handlowe, Wynajem powierzchni
na cele reklamowe, Wynajem powierzchni wystawienniczych, Dekoracja stoisk wystawienniczych, Wypożyczanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, Badanie rynku i opinii
publicznej, Pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji, Doradztwo specjalistyczne w zakresie reklamy,
41 Organizowanie i obsługa wystaw oraz targów związanych

(531) 27.05.01, 29.01.13, 18.01.21
(510), (511) 35 Organizowanie i obsługa imprez targowych
i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych,
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, Przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów
reklamowych, takich jak: katalogi targowe, plakaty, druki,
prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne, Pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, Pośrednictwo handlowe, Wynajem powierzchni
na cele reklamowe, Wynajem powierzchni wystawienniczych, Dekoracja stoisk wystawienniczych, Wypożyczanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, Badanie rynku i opinii
publicznej, Pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji, Doradztwo specjalistyczne w zakresie reklamy,
41 Organizowanie i obsługa wystaw oraz targów związanych
z kulturą, edukacją lub rozrywką, Organizowanie i obsługa
konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów,
Usługi wydawnicze.

Nr ZT44/2021
(210)
(731)
(540)
(540)
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533809
(220) 2021 09 10
TARGI LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(znak słowno-graficzny)
LUBDREW & METALL Targi Obróbki Drewna i Metalu

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.08, 24.17.25
(510), (511) 35 Organizowanie i obsługa imprez targowych
i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych,
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, Przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów
reklamowych, takich jak: katalogi targowe, plakaty, druki,
prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne, Pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, Pośrednictwo handlowe, Wynajem powierzchni
na cele reklamowe, Wynajem powierzchni wystawienniczych, Dekoracja stoisk wystawienniczych, Wypożyczanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, Badanie rynku i opinii
publicznej, Pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji, Doradztwo specjalistyczne w zakresie reklamy,
41 Organizowanie i obsługa wystaw oraz targów związanych
z kulturą, edukacją lub rozrywką, Organizowanie i obsługa
konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów,
Usługi wydawnicze.
533832
(220) 2021 09 10
NOMENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOMENO

(210)
(731)

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 3 Środki toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do włosów, 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,
kosmetyczne preparaty fryzjerskie, kosmetyki do włosów,
kredy do włosów, 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,
neutralizatory do włosów, 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, odżywka do włosów dla dzieci,
odżywki do skóry głowy w formie sprayu, odżywki do włosów, odżywki do włosów w kostce, odżywki nawilżające
do włosów, odżywki pielęgnacyjne do włosów, odżywki
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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 barwienia włosów, preparaty
do falowania i kręcenia włosów, preparaty do koloryzacji
włosów, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do kuracji
włosów, preparaty do mycia włosów, preparaty do neutralizacji włosów, preparaty do ochrony włosów przed słońcem,
preparaty do ondulacji na zimno, preparaty do pielęgnacji
włosów, nie do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji brody, preparaty do prostowania włosów, preparaty
do rozjaśniania włosów, preparaty do skręcania włosów, preparaty do trwałej ondulacji, preparaty do układania włosów,
preparaty do układania włosów o długotrwałym działaniu
[texturizer], preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, preparaty kosmetyczne do włosów, preparaty nabłyszczające do włosów, preparaty odżywcze do włosów, preparaty wygładzające i prostujące włosy, produkty do ochrony
farbowanych włosów, produkty do pielęgnacji farbowanych
włosów, produkty do układania włosów dla mężczyzn, produkty do usuwania farby z włosów, produkty do wysuszania
włosów do użytku kosmetycznego, produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, produkty utrwalające do włosów, proszek do mycia włosów,
pudry do włosów, rozjaśniacze do włosów, serum do pielęgnacji włosów, serum do układania włosów, serum do włosów, środki do nawilżania włosów, środki do rozjaśniania
pasemek na włosach, środki do trwałej ondulacji, środki pomagające rozczesywać splątane włosy, środki rozjaśniające
do włosów, środki zmiękczające do włosów, suche szampony, szampon do włosów, szampon w piance dla niemowląt,
szampony, szampony dla niemowląt, szampony do użytku
osobistego, szampony do włosów, szampony do włosów dla
ludzi, szampony koloryzujące, szampony nielecznicze, szampony przeciwłupieżowe, szampony przeciwłupieżowe, nie do celów leczniczych, szampony w kostkach, szampony z odżywką
do włosów, szampony zmiękczające, tonik do włosów, tonik
do włosów [nieleczniczy], toniki do włosów, włosy (farby do -),
woda utleniona do celów kosmetycznych, woda utleniona do włosów, wosk do wąsów, wosk do włosów, woski
do układania włosów, wybielacze [odbarwiacze] do celów
kosmetycznych, żele do stylizacji włosów, żele do utrwalania fryzury, żele do włosów, żele ochronne do włosów, żele
w sprayu do układania włosów, zestaw do trwałej ondulacji,
8 Ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla
ludzi i zwierząt, Przybory do układania włosów, Elektryczne
karbownice do włosów, elektryczne przyrządy do kręcenia
włosów, elektryczne urządzenia do zaplatania włosów, lokówki, lokówki elektryczne, nieelektryczne lokówki, nieelektryczne ręczne przyrządy do kręcenia włosów, nieelektryczne trymery do brwi, oplatarki [narzędzia ręczne], prostownice do włosów, elektryczne, przybory ręczne do kręcenia
włosów, urządzenia do karbowania włosów [karbownice],
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Ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, przybory do obcinania i usuwania włosów,
Brzytwy, Brzytwy elektryczne, brzytwy japońskie, brzytwy
jednorazowe, dozowniki żyletek do maszynek do golenia,
elektryczne maszynki do golenia, etui na maszynki do golenia, golarki z wibrującym ostrzem, kasetki na żyletki, kasety
na żyletki, maszynki do golenia, nieelektryczne, maszynki do golenia z wibrującym ostrzem, maszynki do golenia
[zmniejszające ryzyko skaleczenia], ostrza do elektrycznych
maszynek do golenia, ostrza do golenia, paski do ostrzenia
brzytew [skórzane], pojemniki na żyletki, pojemniki przystosowane do żyletek, pojemniki zawierające żyletki, zestawy do golenia, żyletki, żyletki do maszynek do golenia,
25 Odzież: fartuchy fryzjerskie oraz peleryny fryzjerskie,
35 Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów
z branży fryzjerskiej i kosmetycznej, Usługi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów, usługi sklepów
detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, 41 Usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, Przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], 44 Usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi: fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], konsultacje dotyczące kosmetyków, kuracje do włosów, męskie salony fryzjerskie, mycie włosów szamponem,
odbudowa włosów, salony fryzjerskie, ścinanie włosów, stylizacja, układanie włosów, udzielanie informacji w dziedzinie
stylizacji włosów, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji
włosów, usługi farbowania włosów, usługi fryzjerskie, usługi kręcenia włosów, usługi męskich salonów fryzjerskich,
usługi obcinania włosów, usługi prostowania włosów, usługi
plecenia włosów w warkocze, usługi rozjaśniania włosów,
usługi salonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjerskich dla
kobiet, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, usługi salonu
fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi trwałej ondulacji włosów,
usługi w zakresie pielęgnacji włosów, zabiegi kosmetyczne
dla włosów.
(210)
(731)
(540)
(540)

533871
(220) 2021 09 10
DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, KROTOSZYN
(znak słowno-graficzny)
AQUA ZDRÓJ NATURALNA WODA MINERALNA
NIEGAZOWANA

(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.13.25, 25.01.15, 25.01.25
(510), (511) 32 Bezalkoholowe napoje w tym napoje gazowane i niegazowane, Wody mineralne, Wody stołowe, Wody
źródlane, Woda mineralna, niegazowane napoje, zwłaszcza
napoje chłodzące na bazie wody, Lemoniady, Napoje bezalkoholowe, Drinki bezalkoholowe.
(210)
(731)

533924
(220) 2021 09 14
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

Nr ZT44/2021

(540) (znak słowny)
(540) Bielenda BRONZING COCO
(510), (511) 3 Kosmetyki brązujące.
533925
(220) 2021 09 14
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Golden Placenta
(510), (511) 3 Kosmetyki, Serum do celów kosmetycznych,
maseczki kosmetyczne, niemedyczne kremy kosmetyczne.
(210)
(731)

533934
(220) 2021 09 13
ARGE PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARGE

(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 4 Paliwa, 35 Usługi prowadzenia hurtowni w zakresie sprzedaży paliw, olejów, płynów i kosmetyków samochodowych, Usługi eksportu i importu w zakresie paliw, olejów,
płynów i kosmetyków samochodowych, Usługi prowadzenia
przy stacji paliw sklepów z artykułami spożywczymi w tym alkoholami i papierosami oraz artykułami przemysłowymi takimi
jak kosmetyki, środki toaletowe, prasa a także z płynami i kosmetykami samochodowymi, 36 Dzierżawa majątku nieruchomego, 37 Usługi stacji paliw - prowadzenie stacji paliw, Usługi stacji
obsługi samochodów, Usługi budowlane, 39 Usługi w zakresie
transportu paliw, Magazynowanie paliw.
533939
(220) 2021 09 13
HEFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Woodpecker
(510), (511) 20 Meble, Składowe elementy do mebli, Akcesoria meblowe, Osprzęt do mebli, Fotele, Krzesła, Meble biurowe,
Meble szkolne, Taborety, Regały, Stoły, Fryzjerskie fotele, Kanapy,
Komody, Ławy, Siedzenia, Sofy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej,
hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz przez ofertę bezpośrednią towarów: meble, składowe elementy do mebli,
akcesoria meblowe, osprzęt do mebli, fotele, krzesła, meble biurowe, meble szkolne, taborety, regały, stoły, fryzjerskie fotele, kanapy,
komody, ławy, siedzenia, sofy, 40 Profilowanie mebli, Stolarstwo
meblowe, Zabezpieczanie przed płomieniami mebli, Usuwanie
powłok z mebli, Produkcja mebli na zamówienie, Stolarstwo meblowe (produkcja na zamówienie), Produkcja mebli na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, 42 Usługi projektowania
mebli, usługi projektowania wnętrz, usługi aranżacji wnętrz.
(210)
(731)

533943
(220) 2021 09 14
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAMPARA
(210)
(731)

(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 20 Meble kuchenne.
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533960
(220) 2021 09 15
AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń
(540) (znak słowny)
(540) Modena labs
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki zapachowe
do celów domowych, Środki do czyszczenia pojazdów,
Preparaty do prania, Preparaty do czyszczenia i polerowania skóry i butów, Środki ścierne i polerskie, Wosk krawiecki
i szewski, Preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(210)
(731)

533961
(220) 2021 09 15
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) HairBoom Rice Rehab
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji włosów.

(210)
(731)

533962
(220) 2021 09 15
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) FaceBoom Skin Harmony
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji twarzy.
(210)
(731)

533964
(220) 2021 09 15
AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hyggen SWISS QUALITY
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Płyny
do mycia, Środki do czyszczenia pojazdów, Preparaty do prania, Preparaty do czyszczenia i polerowania skóry i butów,
Środki zapachowe do celów domowych.
533966
(220) 2021 09 15
AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gavia Purity
(210)
(731)

(531) 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
Olejki zapachowe.
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533967
(220) 2021 09 15
JACOB’S VILLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jacob’s Villas Sp. z o.o.
(210)
(731)

(531) 01.03.17, 26.04.10, 26.03.01, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 37 Usługi budowlane, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków na zamówienie, Budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, Budowa części
budynków, Budowa domów, Budowa domów na zamówienie, Budowanie nieruchomości, Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa
nieruchomości przemysłowych, Budownictwo, Nadzór nad
robotami budowlanymi, Remont nieruchomości, Remontowanie budynków, Renowacja budynków, Stawianie fundamentów, Stawianie ogrodzeń zabezpieczających, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, Naprawy budynków, Usługi
budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu,
Usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, Usługi
doradcze dotyczące remontów budynków, Usługi doradcze
dotyczące renowacji budynków, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, Usługi doradcze w zakresie
budowania, Usługi generalnych wykonawców budowlanych, Usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków,
Usługi odnawiania budynków, Usługi odnawiania mieszkań,
Budowa [wznoszenie i szklenie] budynków ogrodowych,
Wznoszenie budynków i innych konstrukcji, Wznoszenie
budynków prefabrykowanych, Zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, Zarządzanie projektami
na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków,
Zarządzanie projektem budowy, Budowa ścian, Budowa
ścian osłonowych, Budowa ścian działowych we wnętrzach,
Montaż ścian działowych kartonowo-gipsowych, Izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów,
Wznoszenie strukturalnych konstrukcji stalowych, Instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych.
(210) 533980
(220) 2021 09 15
(731) KONSTAŃCZAK ARKADIUSZ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) duolingo
(510), (511) 9 Pobieralne gry komputerowe, Publikacje elektroniczne zawierające gry, Aplikacje do pobrania, Aplikacje
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje komputerowe
do pobrania, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie do aplikacji komputerowych do gier, Oprogramowanie do aplikacji
internetowych, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń
przenośnych, 41 Gry oferowane on-line (w sieci informatycznej), 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.
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533983
(220) 2021 09 15
MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Sambucus immuno
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów medycznych,
Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne, Suplementy
diety dla ludzi, Zioła lecznicze, Zioła lecznicze suszone lub
zakonserwowane.
(210)
(731)

(210) 533991
(220) 2021 09 14
(731) Liquip International Pty Ltd, Wetherill Park, AU
(540) (znak słowny)
(540) LIQUIP
(510), (511) 6 Metalowe zawory bezpieczeństwa, Pokrywy do włazów, Wyposażenie cystern samochodowych,
do transportu i magazynowania produktów naftowych,
LPG plus, chemikaliów w postaci zaworów, odpowietrzników i adapterów wylotowych do montażu na cysternach
w celu transportu płynów, Urządzenia do odpowietrzania
w postaci odpowietrzników aluminiowych umożliwiające
ciśnieniowe i podciśnieniowe odpowietrzanie gazów/oparów paliwowych, Zawory wylotowe będące aluminiowanymi zaworami do spuszczania paliwa z cystern samochodowych, Zawory i odpowietrzniki do odzyskiwania oparów
będące aluminiowymi, mechanicznymi i pneumatycznymi zaworami i odpowietrznikami do zbierania oparów
paliwa, 9 Monitory czujników optycznych, Elektroniczne systemy kontrolne, Komputery pokładowe i rejestry
elektroniczne, Systemy bezpieczeństwa, Wyposażenie
cystern samochodowych, do transportu i magazynowania produktów naftowych, LPG plus, chemikaliów będące urządzeniami do monitorowania płynów do montażu
na cysternach w celu transportu płynów, Ochrona przed
przepełnieniem w postaci elektronicznego czujnika płynu wyłączającego ładowanie, gdy wykryje przepełnienie,
Systemy szczelnie zamkniętych ładunków będące elektronicznymi systemami plombującymi dla cystern samochodowych monitorujące ruch odpływów i drukujące kwit
informujący, czy doszło do ingerencji, Urządzenia do monitorowania płynów stosowane w transporcie i magazynowaniu produktów naftowych, LPG i chemicznych, Elektroniczne czujniki płynów, Urządzenia zabezpieczające
i wykrywające przepełnienie (w tym urządzenia działające
w celu wyłączenia systemów ładowania w przypadku wykrycia przepełnienia), Elektroniczne systemy uszczelniające oraz systemy monitorowania ujścia płynów (w tym
systemy szczelnie zamkniętych ładunków dla cystern samochodowych monitorujące ruch odpływów i drukujące
kwit wskazujący, czy wykryto ingerencję), Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, Oprogramowanie komputerowe do przetwarzania danych, Oprogramowanie do przetwarzania danych do prezentacji
graficznych, Oprogramowanie do sterowania procesami,
39 Usługi doradcze związane z transportem drogowym,
Usługi doradcze związane z branżą transportową, Usługi
w zakresie transportu drogowego, Usługi dystrybucji paliw, Dostawa paliwa.
534003
(220) 2021 09 15
BEAUTYEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) BE

(531) 27.05.01, 05.05.19
(510), (511) 41 Usługa w postaci prowadzenia działalności
szkoleniowej polegającej na organizacji kursów z zakresu kosmetologii, Pozaszkolna forma edukacji i nauczania.
(210)
(731)
(540)
(540)

534030
(220) 2021 09 16
MUZEUM - ZAMEK W ŁAŃCUCIE, Łańcut
(znak słowno-graficzny)
Zamek Łańcut

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Etui na okulary, Hologramy, Karty magnetyczne, Magnetyczne nośniki danych z nagraniami, Dyski
audio-video, Podkładki pod myszy, Przeźrocza, 14 Biżuteria,
Breloczki, Budziki, Dzbanki z metali szlachetnych, Emblematy z metali szlachetnych, Figurki z metali szlachetnych,
Kamienie półszlachetne i szlachetne, Kubki i kufle z metali
szlachetnych, Medaliony, Ozdoby ze srebra, Pojemniki i pudełka z metali szlachetnych, Spinki do mankietów i krawatów, świeczniki, Zegarki, Zegary, 16 Afisze, Albumy, artykuły
biurowe za wyjątkiem mebli, Bibuły, Bilety, Broszury, Chorągiewki afisze, albumy, artykuły biurowe za wyjątkiem mebli,
bibuły, bilety, broszury, Chorągiewki papierowe, Czasopisma,
Długopisy, Druki, Emblematy, Folia z tworzywa sztucznego
do pakowania, Formularze, Fotografie, Gazety, Kalendarze,
Kalkomanie, Karty pocztowe, Kokardy papierowe, Komiksy,
Koperty, Książki, Litografie, Mapy, Materiały piśmienne, Modele, Makiety architektoniczne, Nalepki, Naklejki, Notatniki,
Notesy, Noże do papieru, Obrazy, Obrusy papierowe, Obwoluty, Okładki, Ołówki, Opakowania z papieru, Papier do pakowania, Palety dla malarzy, Papeterie, Papier listowy, Pastele,
Pędzle, Pióra wieczne, Plakaty, Plansze, Plany, Podstawki pod
kufle do piwa, Portrety, Prospekty, Pudełka kartonowe i papierowe, Publikacje, Reprodukcje graficzne, Rysunki, Serwetki papierowe, Sztychy, Ryty i sztalugi malarskie, Śpiewniki,
Teczki, Skoroszyty, Torby i torebki do pakowania z papieru,
kartonu i tworzyw sztucznych, Zakładki do książek, Zeszyty,
25 Koszulki, Nakrycia głowy, T-shirty, 41 Organizowanie, prowadzenie i obsługa wystaw, konferencji, kongresów, koncertów, pokazów, seminariów, spektakli, sympozjów i wystaw
z dziedziny kultury, edukacji i rozrywki, Publikowanie książek,
Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Wypożyczanie
sal koncertowych i wystawowych, Wynajmowanie kortów
tenisowych.
(210) 534092
(220) 2021 09 17
(731) GEDANIA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) 1922 GEDANIA GDAŃSK

(531)

27.05.01, 27.07.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.17,
26.04.18
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Ulotki, Albumy, Albumy fotograficzne, Pocztówki i widokówki, Mapy, Książki, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Szaliki, 35 Usługi reklamowe, Udostępnianie powierzchni reklamowej, Reklama, w tym promowanie
produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów
ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie obiektów sportowych [dla osób
trzecich], Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
miejsc wydarzeń sportowych [dla osób trzecich], Zarządzanie
na rzecz zawodowych sportowców, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami sportowymi, Marketing imprez i wydarzeń, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych
imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej świadczone on-line w zakresie następujących towarów: afisze, plakaty, ulotki, albumy, albumy fotograficzne, pocztówki i widokówki, mapy, książki, odzież, obuwie, nakrycia głowy, szaliki, 41 Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego,
Udostępnianie obiektów i sprzętu do utrzymywania dobrej
kondycji fizycznej, Udostępnianie kortów tenisowych, Nauka
gry w tenisa, Udostępnianie sal gimnastycznych, Udostępnianie obiektów i sprzętu do lekkoatletyki, Wypożyczanie sprzętu
do użytku na imprezach lekkoatletycznych, Wynajmowanie
stadionów, Strzelnice, Sport i fitness, Fitness kluby, Usługi siłowni, Usługi sportowe, Zajęcia sportowe, Usługi edukacyjne
i szkoleniowe, Szkolenia sportowe, Szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], Edukacja sportowa, Kursy edukacyjne z zakwaterowaniem związane z kajakarstwem,
Udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, Nauka pływania, Udostępnianie pływalni, Pływalnie [baseny], Szkolenia nauczycieli
pływania, Udostępnianie obiektów i sprzętu do nurkowania,
Organizowanie zawodów i imprez sportowych, Prowadzenie
zawodów sportowych, Organizowanie obozów sportowych,
Wynajmowanie obiektów sportowych, Dostarczanie sprzętu
sportowego, Szkolenia zawodników sportowych, Obozy sportowe, Wynajem sprzętu sportowego, Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, Organizacja imprez rozrywkowych,
Rozrywka w postaci turniejów tenisowych, Organizowanie
turniejów golfowych, Kultura fizyczna, Imprezy kulturalne.
(210) 534111
(220) 2021 09 17
(731) GRABEUS PATRYK, Pyskowice
(540) (znak słowny)
(540) VSETT
(510), (511) 12 Hulajnogi elektryczne.
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534214
(220) 2021 09 21
CZYŻYCKI TOMASZ, WIŚNIEWSKI SŁAWOMIR
FRANCUSKIE SMAKI SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CYRANO de BERGERAC
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 Serwowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości,
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
Oferowanie żywności i napojów dla gości, Przygotowywanie
posiłków i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych,
Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
Usługi barów i restauracji, Usługi restauracyjne.
(210) 534216
(220) 2021 09 20
(731) Estee Lauder Cosmetics Ltd., Agincourt, CA
(540) (znak słowny)
(540) ESTEE LAUDER
(510), (511) 3 Preparaty kosmetyczne i toaletowe, mianowicie: pomadki do ust, puder do twarzy, róż w kremie, róż w kamieniu, maseczki, kredki do cieniowania (barwienia) oczu,
olejki do oczyszczania skóry, płyny kosmetyczne (lotiony)
do skóry, krem do twarzy, krem do oczu, krem paczkowany,
woda kolońska (toaletowa), perfumy i płyny kosmetyczne
(lotiony) do rąk.
534236
(220) 2021 09 22
K-M IMPORT KOŻUCHOWSKI-MARCINIAK
SPÓŁKA JAWNA, Stara Łubianka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KM Rental WYNAJEM POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13, 18.01.23
(510), (511) 39 Wypożyczanie i wynajem pojazdów, Wypożyczanie części pojazdów, Wynajem pojazdów ciężarowych,
Wynajem przestrzeni parkingowej dla pojazdów, Transport
i składowanie towarów.
534252
(220) 2021 09 22
ZWINCZEWSKA WIKTORIA NEW BEAUTY EUROPE,
Skawina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NB NEW BEAUTY EUROPE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 44 Higiena i pielęgnacja urody, Gabinety pielęgnacji skóry, Pielęgnacja urody, Pielęgnacja urody dla ludzi,
Salony piękności, Świadczenie usług przez salony piękności,
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Udzielanie informacji o urodzie, Usługi doradcze dotyczące
urody, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Usługi
doradcze związane z pielęgnacją skóry, Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, Usługi kosmetyczne, Usługi
pielęgnacji urody, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi
kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz
i włosy, Zabiegi pielęgnacji urody, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy.
(210) 534266
(220) 2021 09 21
(731) ZAGÓRSKI JACEK FHU ZA-GÓRSKI, Zakopane
(540) (znak słowny)
(540) Za-Górski
(510), (511) 29 Mleko, Mleczne produkty, Jaja, Kiszone warzywa [kimchi], Jogurt, Masło, Substytuty mleka, 30 Zioła
do celów spożywczych, Przyprawy, Przyprawy korzenne, Syropy i melasa, Sól, Pieprz, Ocet, Marynaty, Majonez, Keczup,
Glukoza do celów kulinarnych, Drożdże, Dodatki smakowe
do napojów, inne niż olejki eteryczne, Cukier, Ciasto, Chleb,
Aromaty do żywności, 32 Drinki na bazie piwa, Napoje bezalkoholowe, Napoje serwatkowe, Piwo, Soki, Woda, 33 Alkoholowe wysokoprocentowe napoje, Destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, Likiery, Napoje alkoholowe, Napoje
alkoholowe zawierające owoce, Wino, Whisky, Wódka.
(210) 534318
(220) 2021 09 23
(731) PRZYJAZNE PAŃSTWO SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) buh
(510), (511) 29 Przekąski ziemniaczane, Przekąski ze skórek
wieprzowych, Przekąski z owoców, Przekąski z jadalnych wodorostów, Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski na bazie
warzyw strączkowych, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski
na bazie tofu, Przekąski na bazie suszonych owoców, Przekąski na bazie soi, Przekąski na bazie słodkiej kukurydzy, Przekąski na bazie sera, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie mleka, Przekąski na bazie
mięsa, Przekąski na bazie kokosu, Kandyzowane przekąski
owocowe, Paluszki serowe, Chipsy ziemniaczane, Chipsy bananowe, Chipsy jabłkowe, Chipsy na bazie warzyw, Chipsy
owocowe, Chipsy sojowe, Chipsy warzywne, Chipsy z batatów fioletowych, Chipsy z jarmużu, Chipsy z juki, Chipsy ziemniaczane w formie paluszków, Chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek, Paluszki z mozzarelli, Mieszanki owoców i orzechów, Mieszanki owoców suszonych, Mieszanki przekąsek
składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, Mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych
owoców i przetworzonych orzechów, Orzechy jadalne, Orzechy łuskane, Orzechy solone, Orzechy suszone, Orzechy
z przyprawami, Orzeszki piniowe, przetworzone, Orzeszki
arachidowe przetworzone, Orzeszki arachidowe preparowane, Orzechy ziemne przetworzone, Orzechy ziemne konserwowe, Orzechy przyprawione, Orzechy przetworzone, Orzechy preparowane, Orzechy prażone, Orzechy pekan, przetworzone, Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy kandyzowane, Orzeszki ziemne w polewie miodowej, 30 Wyciskane
przekąski zawierające kukurydzę, Przekąski zbożowe o smaku
sera, Przekąski z produktów zbożowych, Przekąski z pieczywa
chrupkiego, Przekąski z kukurydzy w formie kół, Przekąski
z kukurydzy w formie ciasta francuskiego, Przekąski z kukurydzy, Przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, Przekąski z ekstrudowanej pszenicy, Przekąski wytwarzane z muesli,
Przekąski wykonane ze sproszkowanych sucharów, Przekąski
wykonane ze skrobi zbożowej, Przekąski wykonane z ryżu,
Przekąski wykonane z pszenicy, Przekąski wykonane z mąki
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zbożowej, Przekąski wykonane z mąki sojowej, Przekąski wykonane z mąki ryżowej, Przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, Przekąski wykonane z mąki razowej, Przekąski wykonane z kukurydzy, Przekąski wieloziarniste, Przekąski w postaci ciast owocowych, Przekąski sporządzone z produktów
zbożowych, Przekąski słone na bazie kukurydzy, Przekąski
słone na bazie mąki, Przekąski słone na bazie zbóż, Przekąski
składające się głównie z chleba, Przekąski składające się z produktów zbożowych, Przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Przekąski składające się głównie z ryżu,
Przekąski składające się głównie z makaronu, Przekąski składające się głównie ze zboża, Przekąski składające się głównie
z wyciśniętych ziaren zbóż, Przekąski przyrządzone z mąki
ziemniaczanej, Przekąski przygotowane z mąki ziemniaczanej, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski na bazie wafli ryżowych, Przekąski na bazie tortilli, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie pszenicy, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Przekąski na bazie kukurydzy, Gotowe do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie, Dmuchane kuleczki serowe [przekąski kukurydziane], Chrupki serowe w kształcie kulek [przekąski], Chrupki serowe [przekąski],
Paluszki chlebowe, Cienkie paluszki chlebowe, Grube paluszki
chlebowe, Chipsy taco, Chipsy kukurydziane, Chipsy kukurydziane o smaku wodorostów, Chipsy kukurydziane o smaku
warzyw, Chipsy ryżowe, Chipsy [produkty zbożowe], Chipsy
tortilla, Chipsy zbożowe, Chrupki serowe, Chrupki kukurydziane, Chrupki ryżowe, Chrupki zbożowe, Chrupki z pełnego
ziarna pszenicy, Chrupki kukurydziane o smaku sera, Chrupki
ryżowe w kształcie kulek (arare), Czipsy na bazie zbóż, Czipsy
wonton, Czipsy z pity, Krakersy nadziewane serem, Krakersy
o smaku mięsnym, Krakersy o smaku przypraw, Krakersy
o smaku sera, Krakersy o smaku warzyw, Krakersy o smaku
ziołowym, Krakersy ryżowe, Krakersy z preparatów zbożowych, Krakersy krewetkowe, Nachos, Precelki, Wafle ryżowe,
Wafle ryżowe w polewie czekoladowej, 35 Usługi sprzedaży
detalicznej dotyczące takich towarów jak: przekąski ziemniaczane, przekąski ze skórek wieprzowych, przekąski z owoców,
przekąski z jadalnych wodorostów, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie warzyw strączkowych, przekąski
na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie
suszonych owoców, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie
słodkiej kukurydzy, przekąski na bazie sera, przekąski na bazie
owoców, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie
mleka, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie kokosu,
kandyzowane przekąski owocowe, paluszki serowe, chipsy
ziemniaczane, chipsy bananowe, chipsy jabłkowe, chipsy
na bazie warzyw, chipsy owocowe, chipsy sojowe, chipsy warzywne, chipsy z batatów fioletowych, chipsy z jarmużu, chipsy z juki, chipsy ziemniaczane w formie paluszków, chipsy
ziemniaczane w postaci przekąsek, paluszki z mozzarelli, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych,
mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców
i orzechów przetworzonych, mieszanki przekąsek składające
się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów,
orzechy jadalne, orzechy łuskane, orzechy solone, orzechy suszone, orzechy z przyprawami, orzeszki piniowe, przetworzone, orzeszki arachidowe przetworzone, orzeszki arachidowe
preparowane, orzechy ziemne przetworzone, orzechy ziemne konserwowe, orzechy przyprawione, orzechy przetworzone, orzechy preparowane, orzechy prażone, orzechy pekan,
przetworzone, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy kandyzowane, orzeszki ziemne w polewie miodowej, wyciskane
przekąski zawierające kukurydzę, przekąski zbożowe o smaku
sera, przekąski z produktów zbożowych, przekąski z pieczywa
chrupkiego, przekąski z kukurydzy w formie kół, przekąski
z kukurydzy w formie ciasta francuskiego, przekąski z kukurydzy, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przeką-
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ski z ekstrudowanej pszenicy, przekąski wytwarzane z muesli,
Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące takich towarów jak:
przekąski wykonane ze sproszkowanych sucharów, przekąski
wykonane ze skrobi zbożowej, przekąski wykonane z ryżu,
przekąski wykonane z pszenicy, przekąski wykonane z mąki
zbożowej, przekąski wykonane z mąki sojowej, przekąski wykonane z mąki ryżowej, przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, przekąski wykonane z mąki razowej, przekąski wykonane z kukurydzy, przekąski wieloziarniste, przekąski w postaci ciast owocowych, przekąski sporządzone z produktów
zbożowych, przekąski słone na bazie kukurydzy, przekąski
słone na bazie mąki, przekąski słone na bazie zbóż, przekąski
składające się głównie z chleba, przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski składające się głównie z ryżu,
przekąski składające się głównie z makaronu, przekąski składające się głównie ze zboża, przekąski składające się głównie
z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski przyrządzone z mąki
ziemniaczanej, przekąski przygotowane z mąki ziemniaczanej, przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie wafli ryżowych, przekąski na bazie tortilli, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie pszenicy, gotowe przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie kukurydzy, gotowe do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie, dmuchane kuleczki serowe [przekąski kukurydziane], chrupki serowe w kształcie kulek [przekąski], chrupki serowe [przekąski],
paluszki chlebowe, cienkie paluszki chlebowe, grube paluszki
chlebowe, chipsy taco, chipsy kukurydziane, chipsy kukurydziane o smaku wodorostów, chipsy kukurydziane o smaku
warzyw, chipsy ryżowe, chipsy [produkty zbożowe], chipsy
tortilla, chipsy zbożowe, chrupki serowe, chrupki kukurydziane, chrupki ryżowe, chrupki zbożowe, chrupki z pełnego ziarna pszenicy, chrupki kukurydziane o smaku sera, chrupki ryżowe w kształcie kulek (arare), czipsy na bazie zbóż, czipsy wonton, czipsy z pity, krakersy nadziewane serem, krakersy o smaku mięsnym, krakersy o smaku przypraw, krakersy o smaku
sera, krakersy o smaku warzyw, krakersy o smaku ziołowym,
krakersy ryżowe, krakersy z preparatów zbożowych, krakersy
krewetkowe, nachos, precelki, wafle ryżowe, wafle ryżowe
w polewie czekoladowej, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące takich towarów jak: środki toaletowe, preparaty toaletowe, środki perfumeryjne i zapachowe, perfumy, kosmetyki,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, olejki eteryczne, esencje eteryczne, woda kolońska, antyperspiranty, balsamy, inne
niż do celów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące takich towarów jak: piwo, piwo słodowe, bezalkoholowe napoje słodowe, syrop słodowy do napojów, produkty
piwowarskie, woda, wody mineralne, wody źródlane, napoje
owocowe, soki, aperitify bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowy poncz
ryżowy [sikhye], cola, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, likiery [bezalkoholowe], lemoniada, mieszanki
do sporządzania koktajli bezalkoholowych, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje na bazie piwa, napoje warzywne, napoje półmrożone, napoje zawierające witaminy, woda pitna z witaminami, napoje bezalkoholowe
wzbogacone witaminami, preparaty do sporządzania likierów, wina alkoholowe, napoje alkoholowe niskoprocentowe,
napoje alkoholowe aromatyzowane, napoje alkoholowe,
aperitify, brandy, cachaca, calvados, nalewki, dżin, cydr, koktajle, likiery, miody pitne, rum, sake, sangria, sznaps, whisky,
wina, wódki.
(210)
(731)

534330
(220) 2021 09 24
FRANKOWSKA MARTA ZWIERZAKOWE RANCZO,
Warszawa
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(540) (znak słowny)
(540) SFORA
(510), (511) 18 Smycze dla psów, Smycze dla zwierząt, Obroże dla kotów, Obroże dla psów, Obroże dla zwierząt, Obroże
dla zwierząt domowych, Gryzaki ze skóry surowej dla psów,
Odzież dla psów, Okrycia dla psów, Parki (okrycia) dla psów,
Płaszcze przeciwdeszczowe dla psów domowych, Okrycia dla kotów, Buty dla psów, Getry dla zwierząt, Kagańce,
Obroże, Obroże dla zwierząt domowych zawierające informacje medyczne, Odzież dla zwierząt, Odzież dla zwierząt
domowych, Okrycia dla zwierząt, Pasy do uprzęży, Skórzane
smycze, Smycze dla zwierząt domowych, Stroje dla zwierząt
domowych, Ubranka dla zwierząt, Worki do karmienia zwierząt, 31 Karma dla psów, Karma dla kotów, Kości do żucia dla
psów, Kości dla psów, Przysmaki dla psów [jadalne], Ciastka
dla kotów, Karmy dla kotów, Karmy w puszce przeznaczone
dla kotów, Napoje dla kotów, Przysmaki dla kotów [jadalne],
Preparaty spożywcze dla kotów, Pokarm dla kotów na bazie ryb lub składający się z ryb, Podściółka do kuwet dla kotów, Piasek do kuwet dla kotów, Żwirek dla kotów, Możliwe
do strawienia kości do żucia dla psów, Karmy w puszce przeznaczone dla psów, Karmy o smaku sera dla psów, Karma dla
psów biorących udział w gonitwach, Artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, Artykuły spożywcze
zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, Artykuły
spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów, Artykuły
spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, Napoje dla zwierząt z rodziny psów, Puszkowane pożywienie dla
psów, Suchary dla psów, Karmy i pasze dla zwierząt, Artykuły
jadalne do żucia dla psów, Artykuły spożywcze dla szczeniąt,
Artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia kotów,
Ciasteczka zbożowe dla zwierząt, Ciastka dla szczeniaków,
Ciastka dla zwierząt, Ciastka owsiane do spożycia przez zwierzęta, Jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, Jadalne
siemię lniane, nieprzetworzone, Jadalne smakołyki dla zwierząt, Karma dla zwierząt domowych, Kości i pałeczki jadalne
dla zwierząt domowych, Napoje dla zwierząt, Napoje dla
zwierząt domowych, Pokarm dla zwierząt domowych, Pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, Pokarmy
puszkowane lub konserwowane dla zwierząt.
(210) 534335
(220) 2021 09 24
(731) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, US
(540) (znak słowny)
(540) PROCORT DUO
(510), (511) 5 Fungicydy do stosowania w rolnictwie.
534337
(220) 2021 09 24
JASTRZĘBSKI ADAM PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO USŁUGOWE DAMBAT, Gawartowa Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ipro
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Pompy, Pompy powietrza, Pompy próżniowe,
Pompy smarownicze, Pompy osadowe, Pompy mułowe,
Pompy maszynowe, Pompy [maszyny], Pompy głębinowe,
Pompy membranowe, Pompy odśrodkowe, Pompy wysokociśnieniowe, Pompy obiegowe, Pompy wyporowe, Pompy
zębate, Pompy ssące, Pompy śrubowe, Pompy obrotowe,
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Pompy zasilające, Pompy hydrauliczne, Pompy wodne, Pompy pneumatyczne, Pompy osiowe, Pompy tłoczące, Pompy
dyfuzyjne, Pompy hydrauliczne serwosterowane, Pompy
próżniowe tłoczące, Pompy do instalacji grzewczych, Pompy membranowe do materiałów półciekłych, Wielofazowe
pompy śrubowe, Pompy próżniowe [maszyny], Pionowe
pompy turbinowe, Próżniowe pompy tłokowe, Silnikowe
pompy wodne, Elektryczne pompy głębinowe, Samozasysające odśrodkowe pompy, Zestawy generatorów elektrycznych, Pompy cieplne [części do maszyn], 9 Elektryczne
instalacje przeciwwłamaniowe, Elektryczne i elektroniczne
instalacje do wideo monitoringu, Elektryczne instalacje sterujące, Instalacje alarmowe, Instalacje elektryczne, Instalacje
szerokopasmowe, Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, Instalacje elektrycznego okablowania, Instalacje do komunikacji elektronicznej,
11 Instalacje grzewcze, Instalacje wentylacyjne, Instalacje
klimatyzacyjne, Instalacje kanalizacyjne, Instalacje sanitarne,
Instalacje do wentylacji, Instalacje centralnego ogrzewania,
Centralne instalacje klimatyzacyjne, Gazowe instalacje centralnego ogrzewania, Zbiorniki ciśnieniowe do wody, Wymienniki ciepła.
(210)
(731)
(540)
(540)

534340
(220) 2021 09 24
KRZEMIŃSKI MATEUSZ, Tarnów
(znak słowno-graficzny)
messimo.pl

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Sprzedaż ubrań i akcesoriów odzieżowych.
(210) 534350
(220) 2021 09 24
(731) KALICKA BEATA BELLEWAY JEWELLERY, Białystok
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 26.13.25, 26.04.03, 26.04.10, 26.04.16, 29.01.02
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Kamienie
jubilerskie, Biżuteria damska, Biżuteria do kapeluszy, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria do obuwia, Biżuteria osobista,
Ozdoby jubilerskie, Łańcuszki, Pierścionki, Naszyjniki, Medaliony, Perły, Bransoletki, Krzyżyki, Zawieszki, Szpilki biżuteryjne, Broszki, Amulety będące biżuterią, Biżuteria ze złotem, Złote nici, Klamry ze srebra, Oprawy będące częścią
biżuterii, Biżuteria z kości słoniowej, Koraliki do wyrobu
biżuterii, Pudełka na biżuterię, Zapięcia do biżuterii, Akcesoria do biżuterii, Części i akcesoria do biżuterii, Szkatułki
na biżuterię z pozytywką, Saszetki na biżuterię do składowania, Biżuteria do noszenia na głowie, Breloczki do kluczy jako biżuteria, Ozdoby na ubrania w postaci biżuterii,
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Zegary, Zegarki, Części do zegarów, Futerały do zegarów
i zegarków, Etui na zegarki, Żetony miedziane, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią i wyrobami
jubilerskimi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią i wyrobami jubilerskimi, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, Usługi w zakresie organizowania aukcji internetowych biżuterii, Udostępnianie
katalogów, informacji handlowych on-line w Internecie,
Organizowanie aukcji internetowych, Przeprowadzanie interaktywnych aukcji wirtualnych, Organizowanie
i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem Internetu,
Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, 36 Wycena biżuterii, 37 Ponowne oprawianie
biżuterii, Polerowanie biżuterii, 42 Usługi w zakresie projektowania biżuterii, Poświadczanie autentyczności biżuterii, Projektowanie biżuterii.
(210)
(731)
(540)
(540)

534400
(220) 2021 09 27
WOJDA LUDWIG, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
KOra

(531) 05.01.04, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Edukacja [nauczanie], Kursy szkoleniowe związane z medycyną.
534419
(220) 2021 09 27
RYWAL-RHC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PYXIS
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.05
(510), (511) 9 Osłony na twarz, Osłony na twarz z wymuszonym przepływem powietrza, Osłony ochronne na twarz, Osłony ochronne na twarz z wymuszonym przepływem powietrza,
Osłony ochronne na twarz dla robotników, Osłony ochronne
na twarz dla robotników z wymuszonym przepływem powietrza, Ochronne osłony na twarz dla spawaczy, Ochronne
osłony na twarz dla spawaczy z wymuszonym przepływem
powietrza, Osłony na twarz, inne niż do celów medycznych,
Osłony na twarz, inne niż do celów medycznych z wymuszonym przepływem powietrza, Osłony oczu, Osłony głowy, Maski twarzowe chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Maski twarzowe chroniące przed wypadkami,
napromieniowaniem i ogniem z wymuszonym przepływem
powietrza, Maski ochronne, Maski ochronne z wymuszonym
przepływem powietrza, Maski przeciwpyłowe, Maski przeciwpyłowe z wymuszonym przepływem powietrza, Maski do oddychania, Maski do oddychania z wymuszonym przepływem
powietrza, Maski na oczy (osłony oczu), Maski do spawania,
Maski do spawania z wymuszonym przepływem powietrza,
Maski ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony układu
oddechowego, Przyłbice do spawania, Przyłbice do spawania
z wymuszonym przepływem powietrza.
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534421
(220) 2021 09 27
TARGET SERVICE RADOSŁAW J. FRONC
SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) SŁODKA DZIURKA
(510), (511) 16 Katalogi i menu potraw, Serwetki papierowe,
Etykiety adresowe, Torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw sztucznych, Druki do wypełniania, Ryciny, grafika,
Ryciny, Fotografie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 35 Usługi
w zakresie reklamy i promocji, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych o restauracjach, Organizowanie prezentacji, wystaw handlowych i reklamowych, Prezentacja firm oraz
ich towarów i usług w Internecie, 38 Przesyłanie informacji głosowych, tekstowych, obrazowych i danych poprzez sieci informatyczne i telekomunikacyjne, Udostępnianie internetowego
forum dyskusyjnego, Przydzielanie dostępu do baz danych,
Łączność poprzez terminale komputerowe, Łączność poprzez
sieć światłowodów, Zapewnienie dostępu do portalu w Internecie, Usługi poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, Przekazywanie danych
przy pomocy terminali komputerowych, usługi przekazywania
poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, Udostępnianie połączeń
z sieciami informatycznymi, Udostępnianie stron internetowych
za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu przenośnego, 43 Usługi gastronomiczne
i hotelarskie świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele
i motele, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, Usługi cateringowe, Wynajmowanie sal
na posiedzenia, mityngi, narady, Udzielanie informacji dotyczących restauracji, Udzielanie informacji w zakresie barów.
(210)
(731)

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

534450
(220) 2021 09 28
WÓJCIK IZABELA ZAZIELENIACZE, Katowice
(znak słowno-graficzny)
zazieleniacze

(531) 02.07.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Ogrodnictwo krajobrazowe, Chirurgia drzew,
Niszczenie chwastów, Pielęgnacja trawników, Projektowanie
krajobrazów, Usługi ogrodnicze.
(210) 534452
(220) 2021 09 27
(731) ROSZKOWSKA JOANNA PAKOSFERA, Łomianki
(540) (znak słowny)
(540) Hoo! Trick or treats
(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.
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534455
(220) 2021 09 28
ESSENZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) CANNABIVIR
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i parafarmaceutyczne uzupełniające dietę w niezbędne pierwiastki, mikroelementy i witaminy, Suplementy żywnościowe, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy mineralne do żywności, witaminy i preparaty witaminowe, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty farmaceutyczne stosowane
w kosmetyce, maści do celów farmaceutycznych, sole do kąpieli mineralnych i leczniczych, zioła, nalewki, korzenie i oleje
lecznicze, wody mineralne do celów leczniczych, herbaty
i napoje ziołowe do użytku leczniczego, leki i środki uspokajające i uśmierzające, 29 Oleje i tłuszcze jadalne.
(210)
(731)

534466
(220) 2021 09 28
CZART MARIUSZ, CZART MATEUSZ MAX OLKUSZ
SPÓŁKA CYWILNA, Olkusz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEVILL
(210)
(731)

(531) 04.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 Czasomierze [zegarki], Chronografy [zegarki],
Chronografy do użytku jako zegarki, Etui na zegarki, Zegarki,
Wszelkiego rodzaju zegary i zegarki, Zegarki automatyczne,
Zegarki chronometryczne, Zegarki elektroniczne, Zegarki
kwarcowe, Zegarki mechaniczne nakręcane ręcznie, Zegarki mechaniczne z automatycznym nakręcaniem, Zegarki
na rękę, Zegarki na rękę z krokomierzem, Zegarki na rękę
z urządzeniami GPS, Zegarki damskie, Zegarki do użytku
w sporcie, Zegarki eleganckie, Etui na zegarki [prezentacja],
Futerały na zegarki [na miarę], Ozdobne etui na zegarki, Pudełka na zegarki, Skrzynki na zegarki, Zegarki cyfrowe z timerem automatycznym, Zegarki do użytku zewnętrznego,
Zegarki elektryczne, Zegarki kieszonkowe, Łańcuszki do zegarków, Zegarki na łańcuszku, Zegarki-pierścionki z diodami
elektroluminescencyjnymi, Zegarki podróżne, Zegarki posiadające funkcję gry, Zegarki sportowe, Zegarki stołowe, Szkiełka do zegarków, Zegarki wykonane z metali szlachetnych
lub nimi powlekane, Zegarki z budzikiem, Zegarki z funkcją
komunikacji na odległość, Zegarki z funkcją komunikacji bezprzewodowej, Zegarki zasilane energią słoneczną, Zegarki
zawierające funkcję gier elektronicznych, Zegarki zawierające
funkcję pamięci, Zegary i zegarki.
(210)
(731)
(540)
(540)

534479
(220) 2021 09 24
TOMASZEWSKA MARTA, Leszno
(znak słowno-graficzny)
moora

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 Wyroby jubilerskie wykonane z metali szlachetnych i półszlachetnych, zegary, zegarki, artykuły zegarmistrzowskie, części i akcesoria do przyrządów zegarmistrzowskich, biżuteria z metali szlachetnych i półszlachet-
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nych, części i akcesoria do biżuterii, etui na artykuły zegarmistrzowskie, pudełka na biżuterię, biżuteria osobista, biżuteria
i wyroby jubilerskie, imitacja biżuterii, biżuteria z tworzyw
sztucznych, breloki do kluczy (kółka do kluczy z ozdobami
lub dekoracjami zawieszkami), zawieszki biżuteryjne z metali
szlachetnych lub pokrywane nimi, paski elementy drewniane, zapięcia metalowe, obrączki, kolczyki, pierścionki, naszyjniki, bransoletki, broszki, łańcuszki, 35 Sprzedaż hurtowa,
detaliczna, wysyłkowa, internetowa następujących towarów:
okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, zegarki,
zegary, artykuły zegarmistrzowskie, breloki do kluczy (kółka
do kluczy z ozdobami lub dekoracjami zawieszkami), wyroby jubilerskie wykonane z metali szlachetnych i półszlachetnych, biżuteria z metali szlachetnych i półszlachetnych,
części i akcesoria do biżuterii, pudełka na biżuterię, biżuteria
osobista, biżuteria i wyroby jubilerskie, imitacja biżuterii, biżuteria z tworzyw sztucznych, zawieszki biżuteryjne z metali
szlachetnych lub pokrywane nimi, torebki, portfele, biżuteria
ze skóry, skóra i imitacja skóry, Usługi w zakresie administrowania punktami sprzedaży, sklepami, sieciami sklepów, hurtowniami, salonami sprzedającymi: kosmetyki, mydła, środki
perfumeryjne, Usługi w zakresie administrowania punktami
sprzedaży, sklepami, sieciami sklepów, hurtowniami, salonami sprzedającymi: okulary przeciwsłoneczne, oprawki
do okularów, zegary, zegarki, artykuły zegarmistrzowskie,
części i akcesoria do przyrządów zegarmistrzowskich, etui
na okulary zegarmistrzowskie, breloki do kluczy (kółka
do kluczy z ozdobami lub dekoracjami zawieszkami), Usługi
w zakresie administrowania punktami sprzedaży, sklepami,
sieciami sklepów, hurtowniami, salonami sprzedającymi:
wyroby jubilerskie wykonane z metali szlachetnych i półszlachetnych, biżuteria z metali szlachetnych i półszlachetnych,
części i akcesoria do biżuterii, pudełka na biżuterię, biżuteria
osobista, biżuteria i wyroby jubilerskie, imitacja biżuterii, biżuteria z tworzyw sztucznych, zawieszki biżuteryjne z metali
szlachetnych lub pokrywane nimi, Usługi w zakresie administrowania punktami sprzedaży, sklepami, sieciami sklepów,
hurtowniami, salonami sprzedającymi: papier, zawiadomienia, wizytówki, torebki, portfele, skóra i imitacja skóry, skóry
zwierzęce i skóry surowe, walizki i torby, odzież, paski, prezentacja towarów w Internecie, usługi reklamowe i promocyjne, reklama i promocja towarów on-line, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych.
534481
(220) 2021 09 27
READY_STEADY_GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) READY STEADY GO
(210)
(731)

(531) 03.07.07, 03.07.24, 20.05.25, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 Agencje pośrednictwa pracy, biura pośrednictwa pracy, 36 Usługi charytatywne, mianowicie
usługi finansowe, Zbiórki funduszy na cele charytatywne,
41 Edukacja.

Nr ZT44/2021

(210) 534487
(220) 2021 09 27
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) PULMOPECT
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, w szczególności
na kaszel, Suplementy diety, Preparaty dietetyczne i witaminowe.
534491
(220) 2021 09 28
OLSZEWSKA OLGA, KOŁAKOWSKI ARTUR SZKOŁA
PSYCHOTERAPII CRESCENTIA SPÓŁKA CYWILNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZKOŁA PSYCHOTERAPII CRESCENTIA

(210)
(731)

(531) 05.01.05, 05.01.16, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe
nauczanie, Kształcenie, Organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, kursów, seminariów, wydarzeń.
(210)
(731)
(540)
(540)

534493
(220) 2021 09 28
BENDKOWSKA ANNA, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
ACC DOG

(531) 27.05.01, 27.05.17, 03.01.08
(510), (511) 18 Obroże, Obroże dla zwierząt, Obroże dla
kotów, Obroże dla psów, Obroże dla zwierząt domowych,
Elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, Obroże dla
zwierząt domowych zawierające informacje medyczne,
Smycze dla psów, Smycze dla zwierząt, Smycze dla zwierząt domowych, Skórzane smycze, Wyroby rymarskie, bicze
i ubrania dla zwierząt, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, Nosidełka dla zwierząt [torby], Kokardy dla zwierząt domowych,
Stroje dla zwierząt domowych, Odzież dla zwierząt domowych, Wędzidła dla zwierząt [uprząż], Worki do karmienia
zwierząt, Ubranka dla zwierząt, Uprzęże dla zwierząt, Okrycia dla zwierząt, Odzież dla zwierząt, Wędzidła dla zwierząt,
Maski przeciw muchom dla zwierząt, Obroczniaki [worki
służące karmieniu zwierząt], Getry dla zwierząt, Torby, Torby
płócienne, Japońskie saszetki uniwersalne (shingen-bukuro),
Etui z imitacji skóry, Etui na pieluchy, Worki, sakiewki, Worki ze sznurkiem, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących
towarów: Obroże, Obroże dla zwierząt, Obroże dla kotów,
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Obroże dla psów, Obroże dla zwierząt domowych, Elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, Obroże dla zwierząt
domowych zawierające informacje medyczne, Smycze dla
psów, Smycze dla zwierząt, Smycze dla zwierząt domowych,
Skórzane smycze, Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, Nosidełka dla zwierząt
[torby], Kokardy dla zwierząt domowych, Stroje dla zwierząt
domowych, Odzież dla zwierząt domowych, Wędzidła dla
zwierząt [uprząż], Worki do karmienia zwierząt, Ubranka dla
zwierząt, Uprzęże dla zwierząt, Okrycia dla zwierząt, Odzież
dla zwierząt, Wędzidła dla zwierząt, Maski przeciw muchom
dla zwierząt, Obroczniaki [worki służące karmieniu zwierząt],
Getry dla zwierząt, Torby, Torby płócienne, Japońskie saszetki uniwersalne (shingen-bukuro), Etui z imitacji skóry, Etui
na pieluchy, Worki, sakiewki, Worki ze sznurkiem, Kosmetyki
dla zwierząt, Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Dezodoranty
dla zwierząt, Szampony dla zwierząt, Kosmetyki dla zwierząt, Dezodoranty dla zwierząt, Odświeżacze oddechu dla
zwierząt, Szampony dla zwierząt domowych, Odświeżacze
zapachów dla zwierząt, Aerozole pielęgnujące dla zwierząt,
Produkty do pielęgnacji skóry zwierząt, Preparaty do kąpieli dla zwierząt, Dezodoranty dla ludzi i zwierząt, Szampony
dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], Środki
do pielęgnacji zębów dla zwierząt, Środki do czyszczenia
klatek dla zwierząt, Środki do usuwania brzydkiego zapachu zwierząt domowych, Niemedyczne płyny do płukania
jamy ustnej dla zwierząt, Brelok do kluczy ze skóry, Brelok
do kluczy z imitacji skóry, Chowane breloki, Chowane breloki
do kluczy, Ręczniki, Lina do użytku w zabawkach dla zwierząt domowych, Nietekstylne torby do transportu żywności
dla zwierząt w dużych ilościach, Nietekstylne torby do składowania żywności dla zwierząt w dużych ilościach, Wkładki papierowe do kuwet dla zwierząt domowych, Podkłady
papierowe do kuwet dla zwierząt domowych, Jednorazowe
pochłaniające podkładki szkoleniowe dla zwierząt domowych, Papierowe podkładki do klatek dla zwierząt domowych, Jednorazowe pochłaniające podkładki dla zwierząt
domowych, Łopatki wykonane z kartonu do usuwania odchodów zwierząt domowych, Torebki z tworzyw sztucznych
do usuwania odchodów zwierząt domowych, Torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych, Podkłady
z tworzywa sztucznego do kuwet dla zwierząt domowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

534513
(220) 2021 09 28
PASTUSIAK RADOSŁAW JEDINE, Łódź
(znak słowno-graficzny)
Łoś Sieć sklepów spożywczych

paraty do pieczenia (m.in. proszek do pieczenia) i drożdże,
32 Napoje bezalkoholowe (soki, wody, napoje gazowane),
33 Napoje alkoholowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

534515
(220) 2021 09 28
HUDZIAK AGATA AC, Poznań
(znak słowno-graficzny)
asianclub

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Baza pod makijaż, Błyszczyk do ust, Cienie
do powiek, Emulsje do twarzy, Eyelinery, Fluid do makijażu,
Kolorowe kosmetyki do oczu, Korektor do twarzy, Kosmetyczne pudry do twarzy, Kosmetyki, Kosmetyki do brwi, Kosmetyki do makijażu twarzy, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki
do ust, Kosmetyki w postaci różu, Kredki do makijażu, Kredki d o oczu, Kredki do powiek, Kredki do ust, Krem bazowy,
Krem do jasnej karnacji, Kremy do twarzy, Kremy korygujące, Kremy samoopalające, Kremy BB, Makijaż do podwajania
powiek, Maski kosmetyczne, Mleczka do demakijażu, Palety
błyszczyków do ust, Palety cieni do powiek, Peelingi do twarzy, Pianki [kosmetyki], Płyny do demakijażu, Pomadki do ust,
Produkty kolorowe do polików, Toniki kosmetyczne do twarzy, Tusze do rzęs, Zestawy do makijażu, 35 Sprzedaż baz
pod makijaż, Sprzedaż błyszczyków do ust, Sprzedaż cieni
do powiek, Sprzedaż emulsji do twarzy, Sprzedaż eyelinerów,
Sprzedaż fluidów do makijażu, Sprzedaż kolorowych kosmetyków do oczu, Sprzedaż korektorów do twarzy, Sprzedaż
kosmetycznych pudrów do twarzy, Sprzedaż kosmetyków,
Sprzedaż kosmetyków do brwi, Sprzedaż kosmetyków
do makijażu twarzy, Sprzedaż kosmetyków do rzęs, Sprzedaż
kosmetyków do ust, Sprzedaż kosmetyków w postaci różu,
Sprzedaż kredek do makijażu, Sprzedaż kredek do oczu,
Sprzedaż kredek do powiek, Sprzedaż kredek do ust, Sprzedaż kremów bazowych, Sprzedaż kremów do jasnej karnacji,
Sprzedaż kremów do twarzy, Sprzedaż kremów korygujących, Sprzedaż kremów samoopalających, Sprzedaż kremów
BB, Sprzedaż makijażu do podwajania powiek, Sprzedaż
masek kosmetycznych, Sprzedaż mleczek do demakijażu,
Sprzedaż palet błyszczyków do ust, Sprzedaż palet cieni
do powiek, Sprzedaż peelingów do twarzy, Sprzedaż pianek
[kosmetyki], Sprzedaż płynów do demakijażu, Sprzedaż pomadek do ust, Sprzedaż produktów kolorowych do policzków, Sprzedaż toników kosmetycznych do twarzy, Sprzedaż
tuszów do rzęs, Sprzedaż zestawów do makijażu.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 03.04.07, 25.01.01, 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Nabiał i substytuty nabiału (m.in. mleko, masło, sery), Mięso i wyroby mięsne, Ryby, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych,
30 Przyprawy, Wypieki, wyroby cukiernicze (m.in. ciastka,
batony, czekolada i desery), Lód, lody spożywcze, mrożone
jogurty i sorbety, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Mąka, makarony, ryż i kasza, Ziarna przetworzone (m.in.
płatki śniadaniowe), skrobia i wyroby tych towarów, pre-
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534528
(220) 2021 09 29
KIELAN WERONIKA ALLWELL, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
AllWell.pl

(531) 26.11.03, 26.11.05, 27.05.01, 24.17.02, 29.01.03
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami
diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi w zakresie de-
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talicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych,
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, Usługi sklepów
detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi
i pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi informacyjne
i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie
produktów kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego
związane z preparatami do włosów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapachowymi, Usługi handlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami higienicznymi dla ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

534534
(220) 2021 09 29
WÓJCIK IZABELA ZAZIELENIACZE, Katowice
(znak słowno-graficzny)
zazieleniacze

(531) 02.07.14, 27.05.01, 26.04.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Ogrodnictwo krajobrazowe, Chirurgia drzew,
Niszczenie chwastów, Pielęgnacja trawników, Projektowanie
krajobrazów, Usługi ogrodnicze.
(210) 534539
(220) 2021 09 29
(731) SZAFRAŃSKA ALEKSANDRA, Myszków
(540) (znak słowny)
(540) L’OLA BIANKA
(510), (511) 16 Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych,
Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, 24 Tkaniny, Wyroby tekstylne i substytuty
wyrobów tekstylnych, Materiały do filtrowania [tkaniny], Tkaniny do filtrowania, Materiały do filtrowania z tekstylnych materiałów, Materiały tekstylne do filtrowania, 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież,
26 Dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły
tekstylne, Zawieszki [nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub
łańcuszków].
534551
(220) 2021 09 28
WANEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WANEKO
(210)
(731)
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.01.06
(510), (511) 16 Powieści, Powieści graficzne, Powieści graficzne typu manga, Komiksy japońskie [manga], Komiksy, Komiksy [książki], 41 Udostępnianie on-line komiksów i powieści graficznych nie do pobrania, Usługi klubów książki udzielających informacji z zakresu książek, Wydawanie czasopism
i książek w postaci elektronicznej, Wydawanie audiobooków,
Wydawanie czasopism.
534558
(220) 2021 09 28
JERZYK GRZEGORZ AGENCJA OCHRONY OSÓB
I MIENIA LION, Śrem
(540) (znak słowny)
(540) LIONTOWER
(510), (511) 45 Usługi bezpieczeństwa dla ochrony osób
i mienia.
(210)
(731)

534566
(220) 2021 09 28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE WITMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Witkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WITMET
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.03, 14.03.09, 26.13.25
(510), (511) 6 Metalowe elementy budowlane i konstrukcyjne: odrzwia górnicze z kształtowników korytkowych, elementy
metalowe do górniczej obudowy odrzwiowej i skrzyżowań, stojaków górniczych w tym strzemiona, złącza łuku stropnicowego
i ociosowego, łuku ociosowego i spągnicy, stojaków pośrednich
i stropnicy, łączników kątowych (stropnica-podciąg), śruby kabłąkowe, śruby specjalne, rozpory górnicze, stopy podporowe,
jarzma, stabilizatory stropnic, blokady strzemion górniczych
ograniczające zsuw w złączu, blokady strzemion z magnesem,
obejmy, kotwy, pręty nagwintowane, uchwyty kabli, rurociągów,
31 Ziarna i produkty rolne: pszenica, jęczmień, rzepak, kukurydza,
warzywa, 40 obróbka metali: obróbka mechaniczna metali, obróbka materiałów wiązką laserową, obróbka materiałów wiązką
plazmową, gięcie profili na zimno, usługi spawalnicze.
534567
(220) 2021 09 28
NATIONALE-NEDERLANDEN USŁUGI FINANSOWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) welbi
(510), (511) 35 Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Publikowanie tekstów
reklamowych, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie
świadczeń emerytalnych, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, 41 Usługi trenerskie, Informacja o rekreacji, Kultura
fizyczna, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
43 Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 44 Usługi doradcze w zakresie zdrowia,
Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Pomoc medyczna, Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, Porady
w zakresie farmakologii, Usługi medyczne, Usługi psychologów,
Usługi telemedyczne, Usługi terapeutyczne.
(210)
(731)

Nr ZT44/2021
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534571
(220) 2021 09 28
NATIONALE-NEDERLANDEN USŁUGI FINANSOWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) welbi
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.13, 26.13.01
(510), (511) 35 Handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, Publikowanie
tekstów reklamowych, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, Usługi związane
z majątkiem nieruchomym, 41 Usługi trenerskie, Informacja
o rekreacji, Kultura fizyczna, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, 43 Informacje i doradztwo w zakresie
przygotowywania posiłków, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 44 Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Doradztwo w zakresie żywienia
i odżywiania, Pomoc medyczna, Porady medyczne dla osób
niepełnosprawnych, Porady w zakresie farmakologii, Usługi
medyczne, Usługi psychologów, Usługi telemedyczne, Usługi terapeutyczne.
534572
(220) 2021 09 28
NATIONALE-NEDERLANDEN USŁUGI FINANSOWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)
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(540) REKITRAN
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów medycznych,
Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne, Suplementy
diety dla ludzi, Zioła lecznicze, Zioła lecznicze suszone lub
zakonserwowane.
(210) 534600
(220) 2021 09 30
(731) KILANOWSKA KATARZYNA KONEKTIA, Jelenia Góra
(540) (znak słowny)
(540) konektia
(510), (511) 35 Biura pośrednictwa pracy, Wyszukiwanie
miejsc pracy, Agencja public relations, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Agencje zatrudnienia, Agencje zatrudnienia tymczasowego, Agencje pośrednictwa pracy.
(210)
(731)
(540)
(540)

534606
(220) 2021 09 30
OLCHAWA DARA, Wierzchosławice
(znak słowno-graficzny)
Me. Me&We

(210)
(731)

(531) 29.01.01, 26.11.13, 26.13.01
(510), (511) 35 Handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, Publikowanie
tekstów reklamowych, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, Usługi związane
z majątkiem nieruchomym, 41 Usługi trenerskie, Informacja
o rekreacji, Kultura fizyczna, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, 43 Informacje i doradztwo w zakresie
przygotowywania posiłków, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 44 Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Doradztwo w zakresie żywienia
i odżywiania, Pomoc medyczna, Porady medyczne dla osób
niepełnosprawnych, Porady w zakresie farmakologii, Usługi
medyczne, Usługi psychologów, Usługi telemedyczne, Usługi terapeutyczne.
534580
(220) 2021 09 30
MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 24 Ręczniki, Ręczniki kąpielowe, Ręczniki
do jogi, Tekstylne ręczniki do ćwiczeń, Koce bawełniane, Koce do użytku na wolnym powietrzu, Koce do jogi,
Pokrowce na poduszki, Wsypy (pokrowce na materace
i poduszki), Poszewki na poduszki, Bielizna pościelowa
i koce, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, Odzież i obuwie do jogi, Buty do jogi, Koszulki do jogi, Spodnie do jogi,
Topy do jogi, Skarpety do jogi, Odzież sportowa, Obuwie
sportowe, Bandany, Czapki i czapeczki sportowe, Paski,
27 Maty do jogi, Maty do ćwiczeń gimnastycznych, Maty
antypoślizgowe, Maty korkowe, Słomiane maty, 28 Paski
do jogi, Bloczki do jogi, Koła do jogi, Chusty do jogi, Hamaki [chusty] do jogi, Piłki gimnastyczne do jogi, Klocki
do jogi, Torby na maty i akcesoria do jogi, Wałki do ćwiczeń
mięśni brzucha do celów utrzymywania formy fizycznej,
Taśmy do ćwiczeń, Pasy na talię, do ćwiczeń, Wałki do jogi,
Woreczki relaksacyjne na oczy do jogi, Woreczki na oczy
wypchane ziarenkami, Poduszki do jogi jako artykuły gimnastyczne, Artykuły sportowe i gimnastyczne, 35 Usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej w ramach sklepu internetowego oraz sklepów stacjonarnych w związku z: odzieżą,
obuwiem, nakryciami głowy, odzieżą i obuwiem do jogi,
odzieżą sportową, obuwiem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w ramach sklepu internetowego
oraz sklepów stacjonarnych w związku z matami do jogi,
Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w ramach sklepu
internetowego oraz sklepów stacjonarnych w związku
z akcesoriami do jogi, a mianowicie: Paskami, bloczkami,
kołami, chustami, hamakami, woreczkami na oczy, piłkami, klockami, torbami, wałkami, taśmami, pasami, Usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej w ramach sklepu internetowego oraz sklepów stacjonarnych w związku z ręcz-
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nikami, ręcznikami do jogi, ręcznikami do ćwiczeń, kocami, kocami do jogi, poduszkami, poduszkami do jogi,
Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w ramach sklepu
internetowego oraz sklepów stacjonarnych w związku
z artykułami sportowymi i gimnastycznymi, Usługi importowo-eksportowe, 41 Trening jogi, Usługi edukacyjne
związane z jogą, Trening medytacji, Usługi edukacyjne
dotyczące medytacji, Nauczanie praktyk medytacyjnych,
Sport i fitness, Nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, Zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, Instruktaże i szkolenia w zakresie ćwiczeń fizycznych, Udzielanie informacji
związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem
strony internetowej on-line, Wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, Usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Organizacja
i przeprowadzanie warsztatów i seminariów w zakresie
samoświadomości, Organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, Przygotowywanie imprez sportowych
i rekreacyjnych, Wynajem sprzętu sportowego i obiektów
sportowych, Warsztaty do celów rekreacyjnych, Kursy
szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, Prowadzenie
imprez edukacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych i sportowych, Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi sportowe i kulturalne.
534619
(220) 2021 09 30
HELPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Henryków-Urocze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIO SUCHY PROWIANT

Nr ZT44/2021

(540) FAGUS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.05.20, 26.04.15
(510), (511) 37 Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, 42 Działalność usługowa
związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
534626
(220) 2021 09 30
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Salto
(510), (511) 5 Pestycydy, Herbicydy, Fungicydy, Insektycydy.

(210)
(731)

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

534658
(220) 2021 10 01
CHARUBIN RADOSŁAW, Grabówka
(znak słowno-graficzny)
CRAZY DOG

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 Owoce przetworzone.
534621
(220) 2021 09 30
HELPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Henryków-Urocze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUCHY PROWIANT

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 07.15.05
(510), (511) 29 Owoce przetworzone.
534624
(220) 2021 09 30
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Klapton
(510), (511) 5 Pestycydy, Herbicydy, Fungicydy, Insektycydy.
(210)
(731)

534625
(220) 2021 09 29
FAGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 03.01.16, 08.05.03
(510), (511) 29 Hot dogi w cieście kukurydzianym, Zapiekanki [żywność], Dania gotowe i wytrawne przekąski na bazie
mięsa i warzyw, 30 Wyroby piekarnicze typu hot-dog wypełnione frytkami, Kanapki z parówką [hot dog], Wyroby i potrawy na bazie mąki przeznaczone do zapiekania, takie jak: zapiekanki, bułki, kanapki, bagietki z dodatkami, hot dog, bułki,
chleb, pieczywo do hot-dogów i hamburgerów, pieczywo
chrupkie, spody do pizzy, kanapki, bułki, majonez, keczup,
musztarda, sos czosnkowy i pomidorowy, 35 Sprzedaż detaliczna artykułów spożywczych, napojów, gotowych potraw,
hot-dogów, 43 Usługi w zakresie obsługi gastronomicznej
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe i barów szybkiej obsługi, snack-barów, usługi restauracji
samoobsługowych, usługi gastronomiczne, Kawiarnie, Usługi mobilnych barów, Usługi mobilnych restauracji, Usługi barów typu fast-food na wynos, Usługi restauracji fast-food, Bar
szybkiej obsługi [snack-bary]-oferujący głównie zapiekanki,
frytki i hot dogi oraz napoje, Usługi związane z wyżywieniem w turystyce, przygotowywanie dań na zamówienie,
podawanie potraw i napojów oraz ich dostarczanie.
(210) 534664
(220) 2021 10 01
(731) OSÓBKA RENATA, Laski
(540) (znak słowny)
(540) SweetVegy
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
Batony zbożowe i energetyczne, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, Batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, Batony gotowe do spożycia na bazie
czekolady.
534666
(220) 2021 10 01
KVAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ogorzele
(540) (znak słowny)

(210)
(731)

Nr ZT44/2021
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(540) AŁ
(510), (511) 31 Dodatki do pasz nie do celów leczniczych,
pasza, mieszanka paszowa dietetyczna, mieszanka paszowa
uzupełniająca, prefiks paszowy.
534667
(220) 2021 10 01
KVAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ogorzele
(540) (znak słowny)
(540) ViroRex
(510), (511) 31 Dodatki do pasz nie do celów leczniczych,
pasza, mieszanka paszowa dietetyczna, mieszanka paszowa
uzupełniająca, prefiks paszowy.

(210)
(731)

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

534669
(220) 2021 10 01
WERBLIŃSKI PIOTR DAPPI, Mączniki
(znak słowno-graficzny)
dappi WNĘTRZA Z CHARAKTEREM

(531) 26.01.03, 26.01.18, 26.05.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, Skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości,
Doradztwo w zakresie zwrotu podatku - rachunkowość,
Planowanie podatkowe - rachunkowość, Przygotowywanie
zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie rozliczeń, Usługi w zakresie sporządzania listy płac, Administrowanie listami płac na rzecz
osób trzecich.
(210)
(731)
(540)
(540)

534696
(220) 2021 10 03
TRAN VAN PHUONG, Mroków
(znak słowno-graficzny)
L&Y

(531) 26.04.04, 26.04.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu.
(210) 534682
(220) 2021 10 02
(731) KONSTAŃCZAK MIROSŁAW, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) PerVitin
(510), (511) 5 Lecznicze napoje mineralne, Napoje ziołowe
do użytku leczniczego, Napoje elektrolityczne do celów
medycznych, Napoje witaminizowane, Napoje wzbogacone
witaminami do celów medycznych, Lekarstwa, Suplementy
diety, Eliksiry jako preparaty farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne, Dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, Napoje zastępujące elektrolity do celów medycznych, 32 Napoje zawierające witaminy, Woda gazowana
wzbogacona witaminami - napoje, Napoje bezalkoholowe
wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, Smakowa
woda mineralna, Woda mineralizowana - napoje, Woda mineralna, Woda mineralna - napoje, Napoje energetyzujące,
Napoje izotoniczne, Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi.
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(531) 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 18 Torebki.
(210)
(731)
(540)
(540)

534697
(220) 2021 10 03
TRAN VAN PHUONG, Mroków
(znak słowno-graficzny)
S&L

534695
(220) 2021 10 02
FINEXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X TaxWise.pl Doradztwo Podatkowe

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 18 Torebki.
(210) 534698
(220) 2021 10 03
(731) TRAN VAN PHUONG, Mroków
(540) (znak słowno-graficzny)
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Nr ZT44/2021

(540) VICTORIA-GT

(540) G&T

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 Torebki.

(531) 03.01.14, 03.01.15, 03.01.24, 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 18 Torebki.

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

534699
(220) 2021 10 03
TRAN VAN PHUONG, Mroków
(znak słowno-graficzny)
G&T

(531) 03.07.11, 03.07.24, 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 18 Torebki.
(210)
(731)
(540)
(540)

534700
(220) 2021 10 03
TRAN VAN PHUONG, Mroków
(znak słowno-graficzny)
G&T

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

534702
(220) 2021 10 03
TRAN VAN PHUONG, Mroków
(znak słowno-graficzny)
G&T

(531) 26.01.16, 26.01.01, 26.01.03, 24.17.25, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 18 Torebki.
(210)
(731)
(540)
(540)

534703
(220) 2021 10 03
TRAN VAN PHUONG, Mroków
(znak słowno-graficzny)
G&T

(531) 27.05.01, 24.17.25, 03.01.14, 03.01.15, 03.01.24
(510), (511) 18 Torebki.

(531) 24.17.25, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 18 Torebki.

(210) 534701
(220) 2021 10 03
(731) TRAN VAN PHUONG, Mroków
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 534704
(220) 2021 10 03
(731) TRAN VAN PHUONG, Mroków
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT44/2021
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(540) G&T

(531) 26.13.25, 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 18 Torebki.
(210)
(731)
(540)
(540)

534707
(220) 2021 10 03
CIECIORKO RADOSŁAW, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
PBC PHARMA

warsztatów [szkolenia], Obozy letnie [rozrywka i edukacja],
Obozy rekreacyjne, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja przyjęć, Obozy sportowe,
Warsztaty do celów rekreacyjnych, Warsztaty w celach edukacyjnych, Warsztaty w celach kulturalnych, Warsztaty w celach szkoleniowych, Koncerty muzyczne, Kursy edukacyjne
dotyczące projektowania, Rozrywka on-line, Organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], Organizacja i prezentacja widowisk, Organizacja
atrakcji na obozach letnich, Organizowanie festynów w celach rozrywkowych, Organizowanie festynów w celach edukacyjnych, Organizowanie festynów w celach rekreacyjnych,
Organizowanie festynów w celach kulturalnych, Organizowanie przedstawień, Organizowanie społecznych imprez
sportowych i kulturalnych, Rozrywka interaktywna on-line,
Usługi agencyjne w zakresie rozrywki, Usługi rozrywkowe
dla dzieci, Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne,
Zajęcia sportowe i kulturalne.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 5 Odczynniki do użytku laboratoryjnego in vitro
[do celów medycznych], Preparaty diagnostyczne in vitro
do celów medycznych.
(210) 534722
(220) 2021 09 30
(731) HAITAO CHEN, Kajetany
(540) (znak słowny)
(540) RIRT
(510), (511) 25 Odzież.
534732
(220) 2021 09 30
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Adel
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, fungicydy, insektycydy.

(210)
(731)

534740
(220) 2021 10 04
KASZYŃSKA AGNIESZKA AKADEMIA WOLNEGO
CZASU HORTICOLOR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AKADEMIA WOLNEGO CZASU
(510), (511) 41 Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Usługi w zakresie firmowych imprez
dla klientów lub pracowników (rozrywka), Edukacja, rozrywka i sport, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
(210)
(731)

55

534745
(220) 2021 10 04
SKROBAŃSKA MAGDALENA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
Love Balonowe

02.09.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.14, 26.04.22,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z balonami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z balonami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ozdobami
na przyjęcia z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ozdobami na przyjęcia z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kokardami,
rozetami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kokardami,
rozetami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z konfetti, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z konfetti, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z torebkami tekstylnymi
na prezenty, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torebkami tekstylnymi na prezenty, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kartkami urodzinowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kartkami urodzinowymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z girlandami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z girlandami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z banerami wystawowymi z papieru, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z banerami wystawowymi z papieru, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z banerami wystawowymi wykonanymi z kartonu, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z banerami wystawowymi wykonanymi z kartonu,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z okularami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z okularami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku tekstylnymi wstążkami ozdobnymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku tekstylnymi wstążkami
ozdobnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tablicami rejestracyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z tablicami rejestracyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z krawatami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z krawatami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z szarfami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z szarfami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z tatuażami zmywalnymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tatuażami zmywalnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pompkami
ręcznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pompkami
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ręcznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obrusami papierowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obrusami papierowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z obrusami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z naszyjnikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z naszyjnikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze spódnicami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze spódnicami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z bransoletkami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z bransoletkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztucznymi kwiatami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sztucznymi kwiatami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kieliszkami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z kieliszkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obrusami, 41 Usługi dekorowania
balonami, Wypożyczanie scenografii.
(210) 534746
(220) 2021 10 04
(731) DHARMA PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Karta Mocy
(510), (511) 9 Kodowane karty członkowskie, Elektroniczne
karty chipowe kodowane, Elektroniczne karty chipowe, Elektroniczne karty-klucze, Elektroniczne kodowane karty z mikroprocesorem, Identyfikacji osób (Karty magnetyczne do -),
Karty chipowe, Karty kodowane z funkcjami zabezpieczenia
do celów identyfikacyjnych, Karty kontroli dostępu [magnetyczne lub kodowane], Karty z mikrochipami, Kodowane
karty chipowe, Kodowane karty-klucze, Kodowane karty
lojalnościowe, Kodowane karty plastikowe, Platformy oprogramowania komputerowego dla sieci społecznościowych,
35 Administrowanie programami członkowskimi, Zarządzanie programem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie
z rabatowych kart członkowskich, Doradztwo zawodowe
(inne niż związane z edukacją i szkoleniami), Administrowanie programami lojalności konsumenta, Administrowanie
programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, Administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub
zachęty, Obsługa programów lojalnościowych, Organizacja,
prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych
dla klientów i programów motywacyjnych, Organizowanie
programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, Organizowanie, prowadzenie
i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów,
Promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, Promowanie towarów i usług
osób trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, Usługi administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi programów lojalnościowych
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych,
Usługi w zakresie programów lojalnościowych, Udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pomocą mediów społecznościowych, Usługi zarządzania
społecznością on-line, Porady odnośnie biznesowej obsługi
klubów zdrowia, Porady odnośnie biznesowej obsługi klubów fitness, Zarządzanie biznesowe klubami sportowymi,
Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, Promowanie towarów i usług innych
podmiotów za pośrednictwem programów kart rabatowych,
36 Udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach innych
osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, Usługi
w zakresie kart rabatowych na cele kulturalne dla młodych
ludzi, Usługi w zakresie kart rabatowych na cele rekreacyjne
dla młodych ludzi, Usługi w zakresie kart rabatowych na cele
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podróżnicze dla młodych ludzi, Wydawanie kuponów rabatowych, 41 Sport i fitness, Doradztwo w zakresie szkolenia
i doskonalenia zawodowego, Kursy samoświadomości [szkolenia], Nauczanie i szkolenia, Organizowanie i prowadzenie
seminariów i warsztatów [szkolenia], Doradztwo w zakresie
szkolenia zawodowego, Kształcenie i szkolenia w dziedzinie
muzyki i rozrywki, Nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, Pokazy [szkolenia]
technik malowania i dekoracji, Organizowanie programów
szkolenia młodzieży, Prowadzenie warsztatów [szkolenia],
Przekazywanie know-how [szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia
biznesowe, Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia dla rodziców
w zakresie organizacji grup wsparcia dla rodziców, Szkolenia dotyczące obsługi sprzętu fotograficznego, Szkolenia
edukacyjne, Szkolenia ruchowe dla dzieci, Szkolenia sportowe, Szkolenia w dziedzinie biznesu, Szkolenia w dziedzinie
medycyny, Szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych
i ich leczenia, Szkolenia w zakresie cateringu, Szkolenia w zakresie filozofii, Szkolenia w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci, Szkolenia w zakresie obchodzenia się z jedzeniem, Szkolenia w zakresie odżywiania, Szkolenia w zakresie
pielęgnacji urody, Szkolenia w zakresie sprawności fizycznej,
Szkolenia w zakresie sztuk wizualnych, Szkolenia w zakresie
technik komunikacyjnych, Szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, Szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej
kondycji fizycznej, Szkolenia w zakresie zajęć sportowych,
Szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
Szkolenia z prezentacji żywności, Szkolenia z zakresu rozumienia muzyki, Szkolenia z zakresu użytkowania dźwigów,
Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, Fitness kluby,
Usługi fitness klubów, Usługi klubów sportowych, Usługi klubów zdrowia [fitness], Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi klubowe [rozrywka], Usługi klubowe
[rozrywka lub nauczanie].
(210) 534752
(220) 2021 10 04
(731) CIECHAROWSKA KINGA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Centrum Ajna
(510), (511) 41 Kursy szkoleniowe, Organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, Organizacja szkoleń, Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych,
Medyczne usługi edukacyjne, Usługi edukacji medycznej,
44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi poradnictwa medycznego, Usługi pomocy medycznej, Usługi opieki medycznej
świadczone przez kliniki i szpitale, Usługi opieki medycznej
świadczone przez uzdrowiska [spa], Usługi opieki medycznej, Usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi
medyczne, Usługi medyczne do celów diagnostyki chorób
ciała człowieka, Usługi leczenia medycznego świadczone
przez domy opieki, Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi
informacyjne w zakresie opieki medycznej, Usługi informacji
medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi
informacji medycznej, Usługi doradztwa medycznego świadczone przez domy opieki, Usługi doradztwa dietetycznego
[medyczne], Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej
[medyczne], Kliniki, Kliniki dla zwierząt, Kliniki medyczne, Medyczne badania osób, Pomoc medyczna, Poradnictwo medyczne, Świadczenie pomocy medycznej, Świadczenie usług
medycznych, Udzielanie informacji medycznej, Usługi klinik
medycznych, Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej,
Usługi medycyny alternatywnej, Usługi paramedyczne.
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(210) 534756
(220) 2021 10 04
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) NUTRIAMINOBIOTINUM
(510), (511) 1 Witaminy do użytku w produkcji żywności,
Aktywne składniki chemiczne do użycia w produkcji preparatów farmaceutycznych, Składniki do użytku w produkcji
żywności, 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy
diety dla ludzi.

biurka, pulpity [meble], pulpity do pracy w pozycji stojącej,
skrzynie na narzędzia, niemetalowe, puste, spusty [zawory]
z tworzyw sztucznych, stojaki, półki, stoły, stoły warsztatowe, stoły metalowe, szaliki zamykane, szuflady [części mebli],
taborety, tace niemetalowe, toaletki, umywalki obudowane
szafką, zawory niemetalowe, inne niż części maszyn, wyroby stolarskie, 40 Obróbka materiału w tym chromowanie,
grawerowanie, heblowanie materiałów, lutowanie obróbka
drewna, obróbka metali, polerowanie materiałami ściernymi,
powlekanie metalu, szlifowanie, ścinanie i obróbka drewna,
usługi spawalnicze.

534758
(220) 2021 10 05
E-DYM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLDEN JUICE

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.13.01, 01.15.15, 27.05.01
(510), (511) 5 Papierosy beztytoniowe do celów medycznych,
Wkłady do papierosów beztytoniowych do celów medycznych,
Płyny do napełniania wkładów do papierosów beztytoniowych
do celów medycznych, 34 Papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, Papierosy elektroniczne, Wkłady do papierosów elektronicznych, Płyn do papierosów elektronicznych,
35 Usługi prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży przez Internet i sprzedaży wysyłkowej:
papierosów beztytoniowych, papierosów elektronicznych oraz
akcesoriów do elektronicznych papierosów.
(210)
(731)
(540)
(540)

534836
(220) 2021 10 04
FASIŃSKI DANIEL, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
VENTO BEAUTY SALON DESIGN

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 7 Maszyny i obrabiarki w tym części do napędów i silników (wszystkich typów), elektryczne maszyny
i urządzenia czyszczące, frezarki, instalacje do centralnego
odkurzania, maszyny do przetwórstwa metali, gładziarki [maszyny], maszyny do wysysania powietrza, maszyny
i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], maszyny kuchenne, elektryczne, ssawki do odkurzaczy, stoły do maszyn,
szczotki do odkurzaczy, szczotki do odkurzaczy, urządzenia
do czyszczenia parowe, węże do odkurzaczy, odkurzacze,
maszyny wydmuchowe, 20 Meble w tym blaty stołowe,
drzwi do mebli, fiszbin, surowiec lub półprodukt, fotele fryzjerskie, kanapo-tapczany, kanapy, komody, konsole, kozły
[stojaki meblowe], kredensy, krzesła, ławy [meble], meble
biurowe, nogi do mebli, osprzęt niemetalowy do mebli,
panele drewniane do mebli, podgłówki, wałki, przenośne

534837
(220) 2021 10 04
CZANIECKIE MAKARONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czaniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORYGINALNY CZANIECKI Rok założenia 1990
TRADYCJA JAKOŚĆ DOŚWIADCZENIE

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 05.07.03, 07.01.13,
26.11.01, 24.01.05, 09.01.10
(510), (511) 30 Batony zbożowe, Chałwa, Chipsy [produkty
zbożowe], Ciasto na wypieki, Bułka tarta, Mąka, Makaron nitki, Makaron rurki, Makaroniki [wyroby cukiernicze], Makarony,
Muesli, Wafle ryżowe, Tortille, Wysokoproteinowe batoniki
zbożowe, Chrupki zbożowe, Ciasta [słodkie lub słone], Ciasto
na bazie jaj, Ciasto makaronowe nadziewane, Gotowe pizze,
Gotowe posiłki w formie pizzy, Gotowe do spożycia solone
przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie,
Krakersy z preparatów zbożowych, Makaron z serem, Makarony zawierające nadzienia, Nadziewany makaron, Pizza,
Pizze [gotowe], Placki, Potrawy gotowe na bazie makaronu,
Potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, Puszkowana żywność zawierająca makaron, Spaghetti i klopsy, Spaghetti w sosie pomidorowym
w puszce, spody z ciasta do pizzy, Suche i płynne potrawy
gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów,
Chleb, Cienkie naleśniki (popadoms), Krakersy, Naleśniki,
Ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki
do jego przygotowywania, 35 Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Informacje na temat
metod sprzedaży, Konsultacje w zakresie technik sprzedaży
i programów sprzedaży, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Organizowanie zakupu towarów na rzecz
osób trzecich, Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, Pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż
towarów, Pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów
i usług, Przygotowanie prezentacji do celów handlowych,
Telemarketing, Skomputeryzowane zamówienia towarów,
Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, Usługi agencji zakupu, Usłu-
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gi agencji importowo-eksportowych, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich,
Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie
sprzedaży produktów i świadczenia usług, Usługi w zakresie
promocji eksportu, Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży
dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi w zakresie zamówień na rzecz
osób trzecich, Usługi w zakresie zamówień on-line w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą
na miejsce, Usługi zarządzania sprzedażą, Badanie rynku, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Marketing bezpośredni, Marketing internetowy, Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży
dla osób trzecich, Promowanie działalności gospodarczej,
Promocyjne usługi handlowe, Promowanie towarów i usług
osób trzecich, Reklama i marketing, Reklamowanie towarów
innych sprzedawców, umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedawców, Usługi
reklamowe, promocyjne i public relations, Usługi w zakresie
marketingu produktów, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Usługi
wprowadzania produktów na rynek, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Przygotowywanie
prezentacji w celach handlowych, Usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej, Usługi zarządzania hotelami [dla osób trzecich], Wsparcie w dziedzinie zarządzania
biznesowego w zakresie otwierania restauracji i ich działalności, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością handlową,
Zarządzanie przedsiębiorstwami handlu detalicznego dla
osób trzecich, Zarządzanie restauracjami dla osób trzecich,
Badania rynkowe, Informacja lub badania w zakresie działalności gospodarczej i marketingu, Udostępnianie informacji
dotyczących handlu zagranicznego, Udostępnianie informacji handlowych, Nabywanie towarów i usług dla innych firm,
Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów
i usług, 43 Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Doradztwo kulinarne, Imprezy firmowe
[zapewnianie jedzenia i napojów], Informacja o usługach
restauracyjnych, Kafeterie [bufety], Lodziarnie, Oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, Organizacja
przyjęć weselnych [żywność i napoje], Pizzerie, Przygotowywanie posiłków, Puby, Serwowanie jedzenia i napojów,
Serwowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, Udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, Usługi barowe, Usługi doradcze
dotyczące żywności, Usługi doradcze związane z technikami
pieczenia, Usługi herbaciarni, Usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi koktajlbarów, Usługi
mobilnych restauracji, Usługi restauracji szybkiej obsługi,
Usługi restauracyjne, Usługi świadczone przez bary bistro,
Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Catering w kafeteriach szybkiej obsługi, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Restauracje dla turystów.

(540) collab

534839
(220) 2021 10 04
COLLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

(210)
(731)
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(531) 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 35 Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Usługi przypominania o spotkaniach (prace biurowe), Usługi umawiania spotkań (prace biurowe), Usługi biur
w zakresie pisania na maszynie, Usługi sekretarskie, Fotokopiowanie, Obróbka tekstów, Usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, 36 Wynajem powierzchni biurowej, Zarządzanie nieruchomością, Organizowanie wynajmu
nieruchomości, Wynajem biur do coworkingu, 43 Wynajmowanie sal na zebrania, Obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem (catering), Usługi cateringu zewnętrznego, Usługi w zakresie jedzenia na wynos,
Usługi w zakresie przygotowania jedzenia i napojów.
534842
(220) 2021 10 04
VIRALAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) viralab INFLUENCER MARKETING
(210)
(731)

(531) 26.01.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Badania opinii publicznej, Badania w zakresie biznesu, Doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach
wydawania oprogramowania, Negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie
umów biznesowych dla osób trzecich, Obróbka tekstów,
Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pisanie scenariuszy
do celów reklamowych, Pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, Produkcja filmów reklamowych, Profilowanie
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych,
Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama
zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych,
Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie materiałów
reklamowych, Usługi ekspertów w zakresie efektywności
biznesowe, Usługi marketingowe, Usługi modelek i modeli
do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, Usługi relacji z mediami, Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
Zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców
pracujących jako wolni strzelcy.
534843
(220) 2021 10 04
VIRALAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT44/2021
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(540) viralab INFLUENCER MARKETING

(531) 26.01.05, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Badania opinii publicznej, Badania w zakresie biznesu, Doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach
wydawania oprogramowania, Negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie
umów biznesowych dla osób trzecich, Obróbka tekstów,
Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pisanie scenariuszy
do celów reklamowych, Pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, Produkcja filmów reklamowych, Profilowanie
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych,
Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama
zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych,
Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie materiałów
reklamowych, Usługi ekspertów w zakresie efektywności
biznesowe, Usługi marketingowe, Usługi modelek i modeli
do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, Usługi relacji z mediami, Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
Zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców
pracujących jako wolni strzelcy.
(210) 534849
(220) 2021 10 04
(731) SOBCZYK ARTUR SOB-PROJEKT, Świętochłowice
(540) (znak słowny)
(540) SOB-PROJEKT
(510), (511) 6 Metale nieszlachetne i ich stopy, Budowlane
materiały metalowe, Przenośne metalowe konstrukcje budowlane, Materiały metalowe do budowy dróg żelaznych,
Przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych, Drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, Rury i rurki
metalowe, Kasy pancerne, Towary z metali nieszlachetnych
nie ujęte w innych klasach, Rudy (kruszce).
(210)
(731)
(540)
(540)

534850
(220) 2021 10 04
SOBCZYK ARTUR SOB-PROJEKT, Świętochłowice
(znak słowno-graficzny)
SOBPROJEKT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 17.05.05
(510), (511) 6 Metale nieszlachetne i ich stopy, Budowlane
materiały metalowe, Przenośne metalowe konstrukcje budowlane, Materiały metalowe do budowy dróg żelaznych,
Przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachet-
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nych, Drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, Rury i rurki
metalowe, Kasy pancerne, Towary z metali nieszlachetnych
nie ujęte w innych klasach, Rudy (kruszce).
534868
(220) 2021 10 04
GIGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GIGA
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.01.25, 07.03.11
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej budowlanej i handlowej, Usługi
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą budowlaną i handlową, Usługi doradztwa w zakresie organizowania
i zarządzania działalnością gospodarczą budowlaną i handlową, Usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach
działalności gospodarczej budowlanej i handlowej, Pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej budowlanej i handlowej, Sprzedaż hurtowa i detaliczna
materiałów budowlanych, Promocja sprzedaży, Organizowanie targów i wystaw celach handlowych i reklamowych,
Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych,
Usługi w zakresie marketingu i prezentacji, Pokazy towarów
i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych,
Wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, Wycena działalności gospodarczej, Audyt działalności
gospodarczej, Pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej energii
elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej paliw
stałych, ciekłych, gazowych i ich produktów pochodnych,
36 Usługi w zakresie nieruchomości, Doradztwo finansowe
związane z inwestowaniem w nieruchomości, Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, Usługi w zakresie
wyceny nieruchomości, Wynajmowanie i dzierżawa majątku
nieruchomego, Wynajmowanie powierzchni mieszkalnej,
biurowej, handlowej i usługowej, Usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościami mieszkalnymi,
biurowymi i handlowymi, Zarządzanie i administrowanie
budynkami mieszkalnymi, biurowymi i handlowymi, Usługi
developerskie zawarte w tej klasie, polegające na tworzeniu,
pozyskiwaniu i pośredniczeniu w pozyskiwaniu kapitałów,
tworzeniu wzajemnego funduszu inwestycyjnego, pozyskiwaniu nieruchomości gruntowych pod inwestycje budowlane i ich sprzedaży, Usługi doradcze dotyczące inwestycji
kapitałowych, Zarządzanie funduszem inwestycyjno-kapitałowym, 37 Budownictwo, Usługi budowlane, Rozbiórka
budynków, Konserwacja i naprawa budynków, Budowa domów wielo- oraz jednorodzinnych, Budowa obiektów przemysłowych, Budowa obiektów usługowo-handlowych, Usługi budowlane dotyczące infrastruktury technicznej, Prace
remontowe w zakresie usług budowlanych, Prace konserwacyjne w zakresie usług budowlanych, Prace wykończeniowe
w zakresie usług budowlanych, Usługi budowlane instalacyjne, Usługi informacji oraz nadzoru budowlanego, Instalowanie i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, Tynkowanie, Malowanie,
wewnętrzne i zewnętrzne, Uszczelnianie budynków, Asfaltowanie, Układanie nawierzchni dróg, Instalowanie i naprawa
urządzeń przeciwwłamaniowych, Usługi generalnego wy-
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konawcy robót budowlanych, Usługi inwestora zastępczego
robót budowlanych, Wynajem sprzętu budowlanego, Instalowanie i naprawa wind, Usługi doradcze w zakresie konserwacji budynków, Usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, Konserwacja nieruchomości, Remont nieruchomości, 42 Projektowanie budynków, Projektowanie centrów
magazynowo-produkcyjnych, Projektowanie parków logistycznych, Usługi architektoniczne, Doradztwo architektoniczne, Usługi dotyczące wykonywania badań technicznych,
Opracowywanie projektów technicznych, Usługi inżynierii
technicznej, Usługi wykonywania projektów budowlanych,
Planowanie urbanistyczne, Pomiary geodezyjne, Badania,
ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartograficzne, Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, Dekoracja
wnętrz.
534872
(220) 2021 10 06
TAMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Rumia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAMBUD

(210)
(731)

(531) 26.07.25, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 Finansowanie projektów deweloperskich,
37 Budowanie nieruchomości, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

534881
(220) 2021 10 06
SZAFRANIEC GRZEGORZ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
& POLSKA SZKOŁA HANDLOWA

16.01.06, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25, 26.01.01,
26.11.25
(510), (511) 16 Wydawnictwa papierowe, Publikacje o treści edukacyjnej, Podręczniki, Książki, Kalendarze, Albumy,
Blankiety, Broszury, Druki, Karty pocztowe, Katalogi, Koperty, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Notatniki, Notesy,
Okładki, Obwoluty, Papiery listowe, Papeteria, Skrypty, Ulotki,
35 Usługi marketingowe, Informacja marketingowa, 41 Usługi w zakresie edukacji, nauki, kultury, sportu i rekreacji, Organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów, zjazdów, warsztatów, Organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi wydawnicze,
Publikowanie książek i innych tekstów, Tłumaczenia, Wypożyczanie książek, Usługi biblioteczne.
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(210) 534890
(220) 2021 10 06
(731) NIARODA ALIAKSANDR AGROSERVIS, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) BLOGGERS
(510), (511) 25 Odzież męska, damska i dziecięca.
534892
(220) 2021 10 06
FOODS BROTHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) xyz
(510), (511) 29 Jaja ptasie i produkty z jaj, Mięso i wyroby
mięsne, Nabiał i substytuty nabiału, Naturalne i sztuczne
osłonki do kiełbas, Oleje i tłuszcze jadalne, Przetworzone owady i larwy, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa,
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Ryby, owoce morza
i mięczaki, nieżywe, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Oleje
i tłuszcze, Burgery, Burgery mięsne, Burgery sojowe, Burgery
warzywne, Burgery z indyka, Burgery z tofu, Produkty mięsne w formie burgerów, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, Gotowe dania składające się głównie z kotletów
rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), Gotowe
dania warzywne, Gotowe dania z mięsa, 30 Cukry, naturalne
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele,
Ciasto kruche z szynką, Ciastka z prosa, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Lód, lody
spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Kawa, herbata, kakao
i namiastki tych towarów, Dania gotowe suche lub w płynie,
zawierające głównie ryż, Gotowe dania z ryżu, 32 Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Napoje bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie, Napoje odalkoholizowane,
Napoje orzeźwiające.
(210)
(731)

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

534904
(220) 2021 10 07
CHARUBIN RADOSŁAW, Grabówka
(znak słowno-graficzny)
BuBu BUBBLE TEA

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 30 Herbata, nielecznicze napoje herbaciane,
herbata mrożona, napoje na bazie herbaty z owocowymi
dodatkami smakowymi, tapioka, Kawa, herbata, kakao, kawa
nienaturalna, Herbaty i produkty podobne do herbaty (herbaty ziołowe i owocowe), jako artykuły spożywcze, zarówno wzbogacone w witaminy, jak i aromatyzowane, instant
lub wzbogacone w minerały, ekstrakty herbaty, preparaty
składające się głównie z ekstraktów herbaty lub ekstraktów
produktów podobnych do herbaty w formie sproszkowanej
lub granulowanej lub instant, nawet aromatyzowane lub
wzbogacone witaminami lub minerałami lub przyprawami korzennymi lub składnikami mleka lub innymi dodatkami, herbata mrożona, napoje z herbatą/herbatą ziołową/
herbatą owocową lub na jej bazie, nawet w postaci gotowej do picia i nawet zawierające napoje owocowe lub soki
owocowe lub aromatyzowane kulki puree owocowego,
32 Napoje bezalkoholowe wszelkiego rodzaju, Inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki, syropy i inne preparaty do sporządzania napojów, Koktajle [bezalkoholowe
napoje owocowe], napoje bezalkoholowe na bazie owoców,
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o smaku herbaty, napoje owocowe, mrożone napoje owocowe, syropy owocowe, 40 Przetwarzanie żywności i napojów,
43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Tymczasowe zakwaterowanie, gastronomia i hotelarstwo, bary i restauracje
z posiłkami i napojami, Obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem (catering), organizacja
cateringu na imprezy urodzinowe, herbaciarnie, 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
na targi i wystawy.
(210)
(731)
(540)
(540)

534908
(220) 2021 10 04
BĄK ANNA DATASTORY, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
Janina Daily

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 03.11.17, 03.11.24
(510), (511) 14 Akcesoria do biżuterii, Biżuteria, Biżuteria
i wyroby jubilerskie, Breloczki do kluczy, Kolczyki, Łańcuszki [biżuteria], Naszyjniki (biżuteria), Pierścionki [biżuteria],
16 Torby papierowe, Torby na zakupy z tworzywa sztucznego, Artykuły biurowe, Artykuły papiernicze do pisania, Długopisy kolorowe, Kołonotatniki, Naklejki, Notatniki, Notesy,
Organizery osobiste, Pamiętniki, dzienniki, Przybory szkolne
[artykuły piśmienne], Terminarze, Zakładki do książek, Zeszyty, Artykuły piśmiennicze, Wyroby przeznaczone do wymazywania, Broszury, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane materiały ilustracyjne, Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane materiały piśmienne, Fiszki, Kalendarze,
Książki, Plakaty reklamowe, Podręczniki, 21 Kubki, Naczynia, Szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe,
25 Odzież, Odzież męska, damska i dziecięca, Koszulki z krótkim rękawem, Bluzy z kapturem, Bluzy dresowe, Nakrycia
głowy, 28 Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne gadżety
na imprezy, Zabawki, Przytulanki w postaci zwierząt, Maskotki, 35 Marketing internetowy, Pisanie tekstów reklamowych
do celów reklamowych i promocyjnych, Produkcja materiałów reklamowych, Promowanie towarów i usług osób
trzecich w Internecie, Przygotowywanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych on-line, Publikowanie tekstów reklamowych, Publikowanie materiałów
reklamowych, Redagowanie tekstów reklamowych, Reklamy
on-line, Udzielanie informacji związanych z reklamą, Usługi
reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe
i marketingowe on-line, Usługi zarządzania społecznością
on-line, Wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów,
Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Opracowywanie statystyk biznesowych, Opracowywanie statystyk gospodarczych, Zestawienia statystyczne,
Analizy i raporty statystyczne, Opracowywanie statystyk
handlowych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym
sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak:
akcesoria do biżuterii, biżuteria, biżuteria i wyroby jubilerskie,
breloczki do kluczy, kolczyki, łańcuszki [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], pierścionki [biżuteria], torby papierowe, torby
na zakupy z tworzywa sztucznego, artykuły biurowe, artyku-
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ły papiernicze do pisania, długopisy kolorowe, kołonotatniki,
naklejki, notatniki, notesy, organizery osobiste, pamiętniki,
dzienniki, przybory szkolne [artykułu piśmienne], terminarze, zakładki do książek, zeszyty, artykuły piśmiennicze, wyroby przeznaczone do wymazywania, broszury, drukowane
materiały dydaktyczne, drukowane materiały ilustracyjne,
drukowane materiały szkoleniowe, drukowane materiały piśmienne, fiszki, kalendarze, książki, plakaty reklamowe, podręczniki, kubki, naczynia, szklanki, kieliszki, naczynia do picia
i akcesoria barowe, odzież, odzież męska, damska i dziecięca,
koszulki z krótkim rękawem, bluzy z kapturem, bluzy dresowe, nakrycia głowy, śmieszne gadżety do zabawy, śmieszne
gadżety na imprezy, zabawki, przytulanki w postaci zwierząt,
maskotki, 41 Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Pisanie tekstów [innych
niż teksty reklamowe], Publikacja materiałów edukacyjnych,
Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
Publikowanie tekstów, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych
do podcastów, Udostępnianie elektronicznych publikacji
on-line, Usługi pisania tekstów, Usługi w zakresie publikowania on-line, Organizowanie i prowadzenie wykładów,
Produkcja szkoleniowych filmów wideo, Kursy edukacyjne
dotyczące finansów, Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe
w dziedzinie bankowości, Kursy szkoleniowe dotyczące księgowości, Kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Udostępnianie filmów on-line
nie do pobrania, Warsztaty w celach szkoleniowych, Warsztaty w celach edukacyjnych, Zapewnianie szkoleń on-line,
Organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Kursy szkoleniowe w dziedzinie nauk ścisłych, Prowadzenie
konferencji biznesowych, Prowadzenie kursów, seminariów
i warsztatów, Szkolenia biznesowe, Udostępnianie informacji
dotyczących szkoleń, Usługi edukacyjne i szkoleniowe.
534911
(220) 2021 10 06
SALOMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Hotel King Salomon
(510), (511) 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty],
Domy turystyczne, Kafeterie [bufety], Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
Restauracje samoobsługowe, Rezerwacje miejsc w hotelach,
Usługi barowe, Usługi hotelowe, Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi restauracyjne, Usługi rezerwacji pokojów,
Wynajmowanie sal na zebrania, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.
(210)
(731)

534916
(220) 2021 10 07
PRZYSTANEK TLEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tleń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TLENIANKA
(210)
(731)

(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 32 Gazowana woda mineralna, Smakowa woda
mineralna, Woda mineralna, Woda mineralna [napoje], Woda,
Woda aromatyzowana, Woda gazowana, Woda niegazowana, Woda źródlana, Woda stołowa.
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534917
(220) 2021 10 06
ALLINTELLECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ALLINTELLECT
(510), (511) 35 Usługi nawiązywania kontaktów zawodowych,
Usługi tworzenia kontaktów sprzedażowych, Usługi konsultingowe związane z personelem, Usługi konsultingowe związane
z zarządzaniem, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, Rekrutacja personelu,
Rekrutacja personelu informatycznego, Optymalizacja stron
internetowych, Badania dla celów działalności gospodarczej,
Badania i analizy rynkowe, Dobór personelu [dla osób trzecich],
Dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, Biura
pośrednictwa pracy, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Doradztwo biznesowe, Doradztwo dotyczące działalności
gospodarczej, Doradztwo dotyczące zatrudnienia, Doradztwo
handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo
profesjonalne w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo
w zakresie planowania kariery’, Doradztwo w zakresie zarządzania
kadrami, Doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji
personelu, Doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, Doradztwo
w zakresie zatrudnienia, Dostarczanie informacji dotyczących
rekrutacji pracowników, Dostarczanie informacji dotyczących
działalności gospodarczej, Dostarczanie skomputeryzowanych
informacji w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Informacje i opinie ekspertów dotyczące firm i przedsiębiorstw,
Informacja o działalności gospodarczej, Konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej dla firm, Konsultacje w zakresie zatrudnienia, Pomoc i porady dotyczące organizacji i zarządzania
działalnością gospodarczą, 41 Tłumaczenia, Tłumaczenia językowe, Tłumaczenia językowe ustne, Tłumaczenia specjalistyczne,
Tłumaczenia techniczne, Usługi edukacyjne związane z nauką
języków obcych, Szkolenia w zakresie języków obcych, Nauczanie i szkolenia, Szkolenia psychologiczne, Usługi szkoleniowe dotyczące stosowania technologii informatycznej, 42 Umożliwianie
tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego
on-line, nie do pobrania, do tłumaczenia języków, Usługi doradztwa informatycznego, Poradnictwo informatyczne, Projektowanie stron internetowych, Tworzenie stron internetowych, Hosting
stron internetowych, Aktualizowanie stron internetowych, Tworzenie witryn internetowych, Usługi utrzymywania stron internetowych, 44 Porady psychologiczne, Doradztwo psychologiczne.

(531)

534918
(220) 2021 10 04
STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
DIPLOMÁTICO RON ANTIGUO RESERVA
EXCLUSIVA PRODUCIDO POR / PRODUCED BY
DESTILERIAS UNIDAS S.A. RIF: J-30940783-0
Registered in the M.P.P.S. under No. L-18.039 www.
rondiplomatico.com RON - RUM - RHUM D PUERTO
de ORIGIEN PRODUCT OF VENEZUELA - PRODUIT DU
VENEZUELA

(210)
(731)

(210)
(731)

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

Nr ZT44/2021

29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.15, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.11, 24.17.01, 24.17.05,
24.17.07, 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 02.01.01, 02.01.05,
02.01.23, 05.13.25, 22.05.01, 24.03.01, 24.03.07, 24.03.18,
25.01.15
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
534919
(220) 2021 10 04
VIRALAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VIRALAB
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Badania opinii publicznej, Badania w zakresie biznesu, Doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach
wydawania oprogramowania, Negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie
umów biznesowych dla osób trzecich, Obróbka tekstów,
Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pisanie scenariuszy
do celów reklamowych, Pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, Produkcja filmów reklamowych, Profilowanie
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych,
Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama
zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych,
Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie materiałów
reklamowych, Usługi ekspertów w zakresie efektywności
biznesowej, Usługi marketingowe, Usługi modelek i modeli
do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, Usługi relacji z mediami, Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
Zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców
pracujących jako wolni strzelcy.
(210)
(731)

534931
(220) 2021 10 06
RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARPATHIAN STARTUP FEST

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 16 Adresarki, Afisze, plakaty, Albumy do wklejania, Almanachy [roczniki], Artykuły biurowe z wyjątkiem
mebli, Bibuły, Bilety, Biuletyny informacyjne, Bloki [artykuły
papiernicze], Broszury, Chorągiewki papierowe, Czasopisma
[periodyki], Długopisy kolorowe, Pojemniki na długopisy,
Formularze [blankiety, druki], Fotografie [wydrukowane], Indeksy, skorowidze, Kartki z życzeniami, Karton, Karty, Karty
pocztowe, Katalogi, Koperty [artykuły piśmienne], Książki,
Materiały do pisania, Materiały piśmienne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Matryce, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Notatniki [notesy], Obrazy i zdjęcia, Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Ołówki,
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Papier, Papier do pisania [listowy], Periodyki [czasopisma],
Pieczątki z adresem, Pióra i długopisy [artykuły biurowe],
Podręczniki [książki], Prospekty, Przyrządy do pisania, Przyrządy do rysowania, Publikacje drukowane, Pudełka z papieru lub kartonu, Rejestry, księgi główne [książki], Reprodukcje graficzne, Segregatory na luźne kartki, Serwetki stołowe
papierowe, Skoroszyty, Skoroszyty do dokumentów, Teczki
z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy],
Torby papierowe, Ulotki, Wieczne pióra, Zakładki do książek, Zakładki do stron, Zakreślacze, Zeszyty do pisania lub
rysowania, Znaczki pocztowe, 20 Balony reklamowe, Balony
reklamowe nadmuchiwane powietrzem, 35 Agencje informacji handlowej, Agencje reklamowe, Badania biznesowe,
Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Bezpośrednia reklama pocztowa, Doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, Dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, Ekonomiczne prognozy, Fotokopiowanie, Informacja o działalności gospodarczej, Marketing ukierunkowany, Obróbka tekstów, Obsługa
administracyjna firm na zlecenie, Organizowanie targów
handlowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pokazy
towarów, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
Poszukiwania w zakresie patronatu, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja
filmów reklamowych, Profilowanie konsumentów do celów
komercyjnych lub marketingowych, Promocja sprzedaży
dla osób trzecich, Projektowanie materiałów reklamowych,
Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama zewnętrzna,
Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpowszechnianie reklam, Statystyczne zestawienia,
Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
Telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], Telemarketing, Tworzenie tekstów reklamowych,
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa
w handlu, Usługi public relations, Usługi relacji z mediami,
Usługi umawiania spotkań [prace biurowe], Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług
dla innych przedsiębiorstw], Usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, Usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie materiałów
reklamowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
41 Doradztwo zawodowe, Fotografia, Fotoreportaże, Informacja o edukacji, Informacja o imprezach rozrywkowych,
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, Kształcenie praktyczne [pokazy], Organizowanie
balów, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie kolokwiów,
Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie
kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i pro-
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wadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], Organizowanie loterii, Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie zawodów
sportowych, Produkcja filmów innych niż reklamowe, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk, Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie
książek, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
Rezerwowanie miejsc na pokazy, Telewizyjne usługi rozrywkowe, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi
przekwalifikowania zawodowego, Wynajmowanie obiektów
sportowych, Wynajmowanie stadionów.
534933
(220) 2021 10 06
LUBELSKI REGIONALNY FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUBELSKI REGIONALNY FUNDUSZ ROZWOJU
(210)
(731)

(531) 26.03.04, 26.03.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 Ubezpieczenia, Sprawy finansowe, Sprawy
monetarne, Sprawy nieruchomości.
534941
(220) 2021 10 05
ITALIAN PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Słonik JUMBO
(210)
(731)

(531) 26.01.20, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 3 Produkty toaletowe, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, 16 Papier higieniczny, papier toaletowy, Ręczniki papierowe, Chusteczki do nosa [papierowe].
534956
(220) 2021 10 07
GROSZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) groszek Pełny zakupów. Pełny radości.
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.04.02, 26.04.12, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi w zakresie prowadzenia hurtowni
i sklepów z towarami: sole do konserwowania żywności,
filmy do aparatów fotograficznych, ziemia do upraw, artykuły malarskie: bejce do drewna, farby, kity, kleje, pigmenty,
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podkłady, preparaty do konserwacji drewna, rozcieńczalniki,
rozpuszczalniki, szpachle, artykuły do mycia i czyszczenia:
chusteczki nasączane płynem kosmetycznym, kostki sanitarne i zapachowe, mydła i kremy do golenia, pasty do butów,
pasty do podłóg, pasty i mydła do prania, patyczki z watą
do celów kosmetycznych, płyny do kąpieli, płyny do mycia
naczyń i szyb, płyny do prania i płukania, proszki, pumeksy,
szampony, środki do czyszczenia mebli i dywanów, środki
do pielęgnacji ciała kremy i balsamy, środki do pielęgnacji
jamy ustnej, środki do pielęgnacji paznokci, środki do wybielania i krochmalenia, środki przeciwpotowe, środki upiększające do celów kosmetycznych: cienie, dezodoranty, kosmetyki do włosów, kredki, ozdoby do celów kosmetycznych,
pudry, wyroby perfumeryjne, spirytus denaturowany, świece
i znicze, węgiel i podpałka, materiały opatrunkowe - bandaże, pieluchy, pieluchomajtki, plastry, podpaski, tampony, parafarmaceutyki, preparaty do niszczenia szkodników, środki
higieniczne - dezynfekujące, środki ochrony roślin, żywność
dla niemowląt, maszyny i elektryczny sprzęt domowy: depilatory, kosiarki, krajarki do chleba i warzyw, kuchnie elektryczne, kuchnie mikrofalowe, maszynki do mięsa, maszyny
do szycia, miksery, młynki do kawy, obieraczki do owoców
i warzyw, obrabiarki do metali i drewna, odkurzacze i nawilżacze powietrza, podgrzewacze wody pralki, prasownice,
roboty kuchenne, rozdrabniarki do śmieci, silniki do łodzi,
sprężarki, suszarki do włosów, urządzenia do malowania,
urządzenia do mycia naczyń, urządzenia elektromechaniczne do przygotowania napojów, aparaty, nożyki i akcesoria
do golenia, narzędzia ręczne ogrodnicze, narzędzia ręczne
i przyrządy dla gospodarstw domowych, noże, sztućce, narzędzia ręczne: dłuta, lutownice, nożyce, obcinacze, pilniki,
piły, przecinaki, rozpylacze, siekiery, śrubokręty, świdry, tarki,
wiertła, tasaki, młotki, sprzęt elektroniczny: odbiorniki audio - video, odbiorniki radiowo - telewizyjne, artykuły elektryczne:
baterie, bezpieczniki, dzwonki do drzwi, lampy błyskowe,
lutownice elektryczne, odkurzacze elektryczne, przełączniki
elektryczne, przewody elektryczne, przyciski do dzwonków,
puszki przełącznikowe, wtyczki elektryczne, wyłączniki elektryczne, zamki elektryczne, złącza elektryczne, aparaty fotograficzne, aparaty telefoniczne, kalkulatory, lornetki, lunety,
oprawki do okularów, taśmy magnetyczne, taśmy video,
wagi, taśmy i płyty kompaktowe z nagraną muzyką, artykuły
szkolno - biurowe papiernicze: bloki, farby, gumki, kleje, korektory, linijki, notesy, okładki, piórniki, plastelina, przybory
do pisania i malowania, długopisy, flamastry, kredki, ołówki,
pędzelki, pisaki, taśma klejąca, teczki, temperówki, zeszyty,
chusteczki higieniczne, folie spożywcze, informatory, kalendarze, koperty, książki, mapy i plany, naczynia jednorazowe, opakowania papierowe, papeterie, papier śniadaniowy, papier toaletowy, pocztówki, prasa - gazety i tygodniki,
reklamówki i woreczki, worki na śmieci, torby na mrożonki, woreczki do lodu, woreczki śniadaniowe, transportery
na butelki z tworzyw sztucznych i papieru, pojemniki z tworzyw sztucznych na: pieczywo, ciasto, wyroby mleczarskie,
mięso, drób, warzywa, materiały do uszczelniania: uszczelki
do okien, taśmy uszczelniające, uszczelki, opaski kauczukowe
do wieczek słoi, butelki, cukiernice, deski do prasowania, druciaki do szorowania kuchni, dzbanki, gąbki do celów domowych, grzebienie, kosze na śmieci, miotły, naczynia kuchenne szklane, naczynia kuchenne metalowe, naczynia kuchenne z tworzyw sztucznych, naczynia z porcelany i porcelitu,
naczynia gliniane i kamionkowe, naczynia żaroodporne, pojemniki kuchenne, pojemniki do bielizny, rękawice gumowe,
słoje, suszarki do bielizny, szczoteczki do zębów, szczotki
do mycia butelek, szczotki do mycia sedesów, szczotki do rąk,
szczotki do włosów, szkło stołowe, ściągaczki do czyszczenia
szyb, termometry, wiadra, nakrycia na stoły - obrusy, ręcz-

Nr ZT44/2021

niki, serwetki, ściereczki, firanki, koce, kołdry, pościel, tapety
z materiału, zasłony, artykuły krawieckie, pasmanteryjne, haftki, igły, sznurowadła, szpilki, zamki błyskawiczne, zatrzaski,
sztuczne kwiaty, wstążki, artykuły zabawkarskie: gry, zabawki, artykuły sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt wędkarski,
gry komputerowe, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, mięso,
ryby, jaja, mleko, wyroby z mleka, owoce i warzywa konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, galaretki, konfitury,
dżemy, konserwy, pikle, sosy do sałat, zupy i buliony, dania
obiadowe, przystawki, żelatyna spożywcza, kawa, herbata,
kakao, cukier, ryż, mąka, tapioka, sago, namiastki kawy, chleb,
wyroby cukiernicze: czekolady, batony, bombonierki, gumy
do żucia, chałwa, wyroby piekarnicze, miód, syropy, drożdże,
proszki do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, kisiel, budyń,
przyprawy, artykuły dla palących: tytoń, cygara, fajki, papierosy, zapałki, zapalniczki, Pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu
nimi, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Promocja sprzedaży
dla osób trzecich.
(210)
(731)
(540)
(540)

534959
(220) 2021 10 04
JOHN JAKUB, Kraków
(znak słowno-graficzny)
swiatksiazki.pl

(531) 20.07.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i wysyłkowej za pośrednictwem wszelkich dostępnych metod dystrybucji książek, czasopism, gazet, artykułów użytku kulturalnego,
obrazów, pomocy naukowych, artykułów piśmiennych i wyposażenia biurowego, nośników dźwięku i obrazu, multimediów,
komputerów, komputerowych urządzeń peryferyjnych, akcesoriów komputerowych i sprzętu telekomunikacyjnego, nośników
danych optycznych, magnetycznych, elektrycznych i cyfrowych,
płyt, dysków, nagranych programów i oprogramowania komputerowego, urządzeń do transmisji danych, kart pamięci, publikacji elektronicznych, publikacji w formie elektronicznej do pobrania, nagranych plików danych, w szczególności dźwiękowych
graficznych, filmowych oraz tekstowych, gier komputerowych,
Usługi sprzedaży za pośrednictwem sieci komputerowej
(e-sklep) książek, czasopism, gazet, artykułów użytku kulturalnego, obrazów, pomocy naukowych, artykułów piśmiennych
i wyposażenia biurowego, nośników dźwięku i obrazu, multimediów, komputerów, komputerowych urządzeń peryferyjnych,
akcesoriów komputerowych i sprzętu telekomunikacyjnego,
nośników danych optycznych, magnetycznych, elektrycznych
i cyfrowych, płyt, dysków, nagranych programów i oprogramowania komputerowego, urządzeń do transmisji danych, kart
pamięci, publikacji elektronicznych, publikacji w formie elektronicznej do pobrania, nagranych plików danych, w szczególności
dźwiękowych, graficznych, filmowych oraz tekstowych, gier
komputerowych, Sprzedaż produktów multimedialnych w formie streakingu, Fulltracków, audiobooków, e-booków, utworów
muzycznych i słowno-muzycznych w dowolnych formatach,
Badania marketingowe, Badania opinii publicznej, Badania rynku, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Oferowanie
w mediach produktów dla detalicznego handlu, Doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Dystrybucja materiałów reklamowych, próbek, druków, prospektów,
broszur, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
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Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
Komputerowe zarządzanie plikami, Organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, Outsourcing, Doradztwo handlowe, Prezentowanie produktów z branży księgarskiej
i wydawniczej w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów z branży księgarskiej, wydawniczej, branży artykułów piśmiennych, drobnych
akcesoriów komputerowych oraz czystych i nagranych nośników dźwięku i obrazu pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary poprzez katalog różnych artykułów wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub używając środków
telekomunikacyjnych, Usługi reklamowe, Reklama, Reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklamy korespondencyjne, Przygotowanie reklam prasowych, Udostępnianie miejsca
na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, Usługi
marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych,
Wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych,
Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako stron internetowych, Przygotowywanie materiałów marketingowych
w zakresie reprezentowanych katalogów, Działalność w zakresie świadczenia usług umożliwiających sprzedaż i dystrybucję
utworów muzycznych i słowno-muzycznych w dowolnych
formatach, z wykorzystaniem dowolnych kanałów i sposobów
dystrybucji, Komputerowe zarządzanie plikami za pośrednictwem Internetu, Usługi wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu, Badania rynku za pośrednictwem Internetu,
Usługi informacji statystycznych za pośrednictwem Internetu,
Zarządzanie zbiorami informatycznymi za pośrednictwem
Internetu, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych
na rzecz osób trzecich, Sprzedaż biletów na koncerty i imprezy
okolicznościowe, Usługi rozprowadzania biletów, Usługi reklamy,
Promocja wydarzeń kulturalnych, artystycznych, społecznych
i sportowych różnego rodzaju, Usługi baz danych, a mianowicie
zbieranie, przetwarzanie.
(210) 534965
(220) 2015 01 20
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, DE
(540) (znak słowny)
(540) IBUDOLOR
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
Środki sanitarne do celów medycznych, Preparaty dietetyczne do celów medycznych, żywność dla niemowląt, Plastry,
materiały opatrunkowe, Materiały do plombowania zębów,
woski dentystyczne, Środki odkażające, Wszystkie wymienione towary za wyjątkiem produktów do medycznej opieki
stomatologicznej i jamy ustnej.
(210) 534970
(220) 2021 10 07
(731) RYBINSKI MACIEJ LIFE ROTATION, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

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

534971
(220) 2021 10 07
KUBICA DIANA, Zabrze
(znak słowno-graficzny)
SAVVY ED

(531) 03.01.14, 16.03.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Urządzenia i nośniki do rejestracji, transmisji
i odtwarzania dźwięku oraz obrazu i dźwięku, Magnetyczne i optyczne nośniki dźwięku oraz obrazu i dźwięku, Taśmy i kasety magnetofonowe, Kasety video, Taśmy filmowe,
Płyty fonograficzne, Kompaktowe dyski audio-video, Kompaktowe dyski optyczne: w tym płyty CD i DVD, Wszystkie
nośniki dźwięku oraz obrazu i dźwięku z nagraniami materiałów szkoleniowych i edukacyjnych, Urządzenia i instrumenty do celów dydaktycznych, Programy i systemy
komputerowe do celów szkoleniowych i edukacyjnych,
16 Papier, Książki, Podręczniki, Katalogi, Broszury, Druki,
Publikacje oraz wydawnictwa cykliczne i okazjonalne, Materiały instruktażowe, szkoleniowe i edukacyjne zawarte
w tej klasie, Afisze, Plakaty, Fotografie, Kalendarze, Notatniki, Okładki, Obwoluty, Teczki i torby z papieru lub tworzyw sztucznych, Nalepki, Plansze, Reprodukcje graficzne,
41 Świadczenie usług edukacyjnych, Nauczanie bezpośrednie, korespondencyjne oraz internetowe, Świadczenie
usług w zakresie organizacji szkoleń i edukacji oraz udostępniania opracowanych i licencjonowanych programów
nauczania, Udostępnianie opracowanych i licencjonowanych programów nauczania w drodze franczyzy, Usługi
szkół językowych w oparciu o specjalistyczne programy
nauczania własne i licencjonowane, w tym metodami bezpośrednimi, korespondencyjnymi i elektronicznymi, Kursy
językowe z wykorzystaniem technik relaksacyjnych, Kursy
języków obcych o różnych poziomach zaawansowania,
w tym przygotowujące do egzaminów w standardach
międzynarodowych, Szkolenia podnoszące skuteczność
uczenia się i efektywności pracy, Kursy języków obcych
dla dzieci oraz nauki dzieci ortografii, sprawnego czytania,
skutecznego notowania, ćwiczenia pamięci i koncentracji,
Warsztaty dla rodziców małych dzieci i przyszłych rodziców
oraz pedagogów i nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, Przygotowywanie oraz produkcja materiałów szkoleniowych przez nagrywanie dźwięku, obrazu oraz
obrazu i dźwięku, w tym techniką cyfrową, Publikowanie
książek i podręczników, Usługi tłumaczenia, Świadczenie
usług w dziedzinie rozrywki.
534987
(220) 2021 10 08
TREND SPIRITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowny)
(540) Pan Twardowski
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wódka, Likiery, Whisky, Wino.
(210)
(731)

(531) 21.03.25, 26.01.01
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy.
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534988
(220) 2021 10 08
HELPHERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HH HelpHero

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, 45 Pośrednictwo
w procedurach prawnych.
(210) 534993
(220) 2021 10 07
(731) JOHN JAKUB, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) ROCKS-e
(510), (511) 12 Pojazdy elektryczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

534996
(220) 2021 10 08
MARCINKOWSKI SŁAWOMIR COLD TRIP, Łódź
(znak słowno-graficzny)
P PASKONE

(210)
(731)
(540)
(540)
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535022
(220) 2021 10 08
PERZYNA WOJCIECH, Grzędy
(znak słowno-graficzny)
WT Wagi Tarczyn

(531) 26.11.01, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.09, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyrządami do pomiaru wagi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyrządami do pomiaru wagi.
(210)
(731)
(540)
(540)

535026
(220) 2021 10 08
PERZYNA WOJCIECH, Grzędy
(znak słowno-graficzny)
WAGOPOL Wagi Elektroniczne

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyrządami do pomiaru wagi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyrządami do pomiaru wagi.
(531) 27.05.01, 29.01.11, 24.05.25
(510), (511) 18 Portfele skórzane, Skórzane etui na karty, Paski skórzane [inne niż odzież], Torby skórzane, 25 Paski skórzane [odzież].
535001
(220) 2021 10 08
CIEŚLAR DAMIAN, DROŻDŻOWICZ ALEKSANDRA
OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO OMEGA
SPÓŁKA CYWILNA, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OMEGA Ośrodek Szkolenia Zawodowego

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Edukacja, rozrywka i sport.
(210) 535015
(220) 2021 10 08
(731) MRÓZ JAROSŁAW, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WAKE UP YOUR MIND
(510), (511) 11 Elektryczne ekspresy do kawy, Elektryczne
filtry do kawy, 16 Filtry do kawy papierowe, 30 Kawa, Kawa
aromatyzowana, Kawa bezkofeinowa, Kawa, herbata, kakao
i namiastki tych towarów, Kawa liofilizowana, Kawa mielona, Kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach],
Kawa rozpuszczalna.

535028
(220) 2021 10 08
TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE
POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AMPITAR
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne a mianowicie antybiotyki, przeciwbakteryjne preparaty do celów medycznych
i weterynaryjnych.
(210)
(731)

(210) 535036
(220) 2021 10 08
(731) WASIELEWSKI SŁAWOMIR SW DIRECT, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) Vitaliamedic
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki w formie mleczek,
Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki
w postaci płynów.
(210) 535041
(220) 2021 10 09
(731) CZOPIK MAŁGORZATA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) KAŻDOZWIERZ
(510), (511) 20 Meble dla zwierząt domowych.
535050
(220) 2021 10 10
KOCJAN JANUSZ POLSKA AKADEMIA FIZJOTERAPII,
Olkusz
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) PRAKTYKA ZAWODOWA I EDUKACJA
Polska Akademia Fizjoterapii

netowych, Programowanie oprogramowania do platform
internetowych, Tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie
informatyki, Oprogramowanie jako usługa[SaaS], Projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, Programowanie aplikacji multimedialnych,
Opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, Tworzenie i utrzymanie stron internetowych,
Usługi w zakresie projektowania marki.

(531) 09.07.22, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące
się do służby zdrowia, 44 Fizjoterapia.

(210)
(731)

535057
(220) 2021 10 08
ROMAŃCZUK PAWEŁ, ADAMCZYK ROMAN BONZOO
SPÓŁKA CYWILNA, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1DOG

535056
(220) 2021 10 07
TOP On-line SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Top On-line
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.02.01, 27.05.01
(510), (511) 35 Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych,
Produkcja filmów reklamowych, Tworzenie komputerowych
baz danych, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe on-line, Optymalizacja stron
internetowych, Indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, Reklama w Internecie dla
osób trzecich, Marketing internetowy, Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, Usługi w zakresie pozycjonowania marki, Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, Doradztwo marketingowe w zakresie
mediów społecznościowych, Marketing cyfrowy, Tworzenie
tekstów reklamowych, Obróbka tekstów, Promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, Zarządzanie relacjami z klientami, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingowe, Publikowanie tekstów reklamowych, Testowanie marki, Usługi w zakresie tworzenia marki,
Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Usługi reklamowe
w celu stworzenia rozpoznawalności marki na rzecz innych,
Usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, Usługi w zakresie oceny marki, Usługi
w zakresie wyceny marki, Pozycjonowanie stron internetowych w celach handlowych i reklamowych, Usługi content
marketing, Copywriting, Sporządzanie raportów do celów
marketingowych, Analizy w zakresie reklamy, Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron
internetowych, Usługi marketingowe w dziedzinie optymalizacji ruchu na stronie internetowej, 42 Projektowanie
stron internetowych, Aktualizowanie stron internetowych,
Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron
internetowych, Tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych dla osób trzecich, Usługi projektowania grafiki
komputerowej, Usługi w zakresie grafiki komputerowej, Projektowanie grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości
firm, Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Platforma jako usługa [PaaS], Pisanie programów inter-

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.17, 26.04.19, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz przez Internet wszelkich artykułów przeznaczonych do hodowli, żywienia, pielęgnacji, ozdabiania, bezpieczeństwa, higieny, rozrywki, nauki, odpoczynku, przechowywania zwierząt.
(210)
(731)
(540)
(540)

535058
(220) 2021 10 08
ZAHORODNII YEVHEN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
HILIGHT

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego
związane ze sprzedażą mebli, akcesoriów meblowych oraz
elementów dekoracji wnętrz, Usługi internetowej sprzedaży detalicznej i hurtowej mebli, akcesoriów meblowych
oraz elementów dekoracji wnętrz, 42 Usługi projektowania,
Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie mebli, Doradztwo projektowe, Usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Usługi projektowe związane z nieruchomościami, Projektowanie przestrzeni biurowych, Projektowanie wnętrz budynków, Planowanie [projektowanie]
kuchni, Usługi projektowania łazienek, Projektowanie wnętrz
komercyjnych, Projektowanie produktu, Planowanie przestrzenne wnętrz, Projektowanie architektoniczne dekoracji
wnętrz, Usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie projektowania wnętrz, Usługi dekoratora wnętrz, Usługi doradcy zakupowego w zakresie aranżacji i wyposażenia wnętrz, Usługi
przygotowywania wizualizacji wnętrz na zamówienie.
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535062
(220) 2021 10 11
MARTYNIUK MICHAŁ DIVLOY, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
Divloy

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Badania rynku i badania
marketingowe, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, Projektowanie materiałów reklamowych, Reklama, Przygotowywanie reklam
prasowych, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
Agencja public relations, Doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dokonywanie
uzgodnień w zakresie reklamy, Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, Dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, Gromadzenie informacji związanych z reklamą, Kampanie marketingowe, Informacja marketingowa, Kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe,
Kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie,
Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, Opracowywanie kampanii promocyjnych, Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja dla wyszukiwarek
internetowych, Marketing bezpośredni, Reklama za pomocą
marketingu bezpośredniego, Marketing dotyczący promocji,
Marketing internetowy, Promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Marketing w ramach
wydawania oprogramowania, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, Organizacja
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizacja
i przeprowadzanie imprez reklamowych, Organizacja konkursów w celach reklamowych, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie losowania
nagród w celach promocyjnych, Organizowanie losowania
nagród w celach reklamowych, Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Planowanie strategii marketingowych,
Pośrednictwo w zakresie reklamy, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, Pomoc
w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tożsamości
korporacyjnej, Pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji
działalności gospodarczej, Produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, Prezentacja firm oraz ich towarów
i usług w internecie, Projektowanie logo reklamowych, Produkcja reklam, Produkcja reklam telewizyjnych i radiowych,
Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, Produkcja nagrań wideo
w celach marketingowych, Promocja sprzedaży, Promowanie działalności gospodarczej, Promowanie towarów i usług
osób trzecich w Internecie, Przygotowanie i rozmieszczanie
reklam, Promowanie wydarzeń specjalnych, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Reklama i marketing, Reklama
i usługi reklamowe, Reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Udostępnianie powierzchni reklamowej,
czasu reklamowego i mediów, Udostępnianie raportów
marketingowych, Umieszczanie reklam, Przygotowywanie
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i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, Usługi agencji
marketingowych, Usługi informacyjne dotyczące reklamy,
Usługi w zakresie pozycjonowania marki, Usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, Usługi
w zakresie tożsamości korporacyjnej, Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi w zakresie reklamy, Usługi planowania w zakresie reklamy.
(210)
(731)
(540)
(540)

535064
(220) 2021 10 11
MASAR LUBOMIR, Lutynia
(znak słowno-graficzny)
Mototechna

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, 37 Naprawy samochodów.
(210) 535065
(220) 2021 10 11
(731) WIŚNIEWSKI DARIUSZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CUKIERNIA WIŚNIEWSCY
(510), (511) 30 Chleb i bułki, Świeży chleb, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Dekoracje cukiernicze do ciast, Wyroby cukiernicze.
(210) 535066
(220) 2021 10 08
(731) ZAHORODNII YEVHEN, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HILIGHT.GROUP
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego
związane ze sprzedażą mebli, akcesoriów meblowych oraz
elementów dekoracji wnętrz, Usługi internetowej sprzedaży detalicznej i hurtowej mebli, akcesoriów meblowych
oraz elementów dekoracji wnętrz, 42 Usługi projektowania,
Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie mebli, Doradztwo projektowe, Usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Usługi projektowe związane z nieruchomościami, Projektowanie przestrzeni biurowych, Projektowanie wnętrz budynków, Planowanie [projektowanie]
kuchni, Usługi projektowania łazienek, Projektowanie wnętrz
komercyjnych, Projektowanie produktu, Planowanie przestrzenne wnętrz, Projektowanie architektoniczne dekoracji
wnętrz, Usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie projektowania wnętrz, Usługi dekoratora wnętrz, Usługi doradcy zakupowego w zakresie aranżacji i wyposażenia wnętrz, Usługi
przygotowywania wizualizacji wnętrz na zamówienie.
(210) 535067
(220) 2021 10 08
(731) ZAHORODNII YEVHEN, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HILIGHT.DESIGN
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego
związane ze sprzedażą mebli, akcesoriów meblowych oraz
elementów dekoracji wnętrz, Usługi internetowej sprzedaży detalicznej i hurtowej mebli, akcesoriów meblowych
oraz elementów dekoracji wnętrz, 42 Usługi projektowania,
Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie mebli, Doradztwo projektowe, Usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Usługi projektowe związane z nieruchomościami, Projektowanie przestrzeni biurowych, Projektowanie wnętrz budynków, Planowanie [projektowanie]
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kuchni, Usługi projektowania łazienek, Projektowanie wnętrz
komercyjnych, Projektowanie produktu, Planowanie przestrzenne wnętrz, Projektowanie architektoniczne dekoracji
wnętrz, Usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie projektowania wnętrz, Usługi dekoratora wnętrz, Usługi doradcy zakupowego w zakresie aranżacji i wyposażenia wnętrz, Usługi
przygotowywania wizualizacji wnętrz na zamówienie.
535068
(220) 2021 10 08
ROMAŃCZUK PAWEŁ, ADAMCZYK ROMAN BONZOO
SPÓŁKA CYWILNA, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1 DOG
(210)
(731)

(531)

26.04.02, 26.04.17, 26.04.18, 26.04.19, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.02
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz przez Internet wszelkich artykułów przeznaczonych do hodowli, żywienia, pielęgnacji, ozdabiania, bezpieczeństwa, higieny, rozrywki, nauki, odpoczynku, przechowywania zwierząt.
535069
(220) 2021 10 11
EUREDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WorkRebels

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 Coaching w zakresie życia osobistego [life
coaching], Doradztwo zawodowe i coaching, Testy edukacyjne.
535070
(220) 2021 10 11
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY
SŁUPSK, Głobino
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zagroda Swołowo
(210)
(731)

43 Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem.
535077
(220) 2021 10 11
ŻAKIEWICZ MACIEJ ONECASE RADCA PRAWNY
MACIEJ ŻAKIEWICZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ONECASE
(510), (511) 9 Aplikacje biurowe i biznesowe, Pobieralne aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania informacjami,
Aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami
komputerowymi do noszenia na sobie, Aplikacje komputerowe do pobrania, Oprogramowanie komputerowe [programy]
do zarządzania bazami danych, Oprogramowanie komputerowe [programy], Programy komputerowe, Programy komputerowe do przetwarzania danych, Programy komputerowe
do zarządzania projektami, Programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, Programy komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line,
Oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa
[ERP], Programy do przetwarzania danych, Programy do magazynowania danych, Programy na smartfony, Komputerowe
programy użytkowe do zarządzania plikami, 45 Doradztwo
prawne, Porady prawne i zastępstwo procesowe, Usługi
prawne, Usługi radców prawnych, Usługi w zakresie doradztwa prawnego, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi
wsparcia prawnego, Mediacja [usługi prawne], Profesjonalne
usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Udzielanie informacji dotyczących
usług prawnych, Udzielanie informacji związanej ze sprawami
prawnymi, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Usługi informacji prawnej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, Usługi informacyjne
w odniesieniu do kwestii prawnych, Usługi adwokackie, Usługi
adwokatów, Badania prawne, Usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, Usługi rejestracyjne (prawne), Usługi
prawne związane z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych, Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów
dla osób trzecich, Usługi prawne związane z zarządzaniem
prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw, Usługi prawne związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej, Usługi prawne w zakresie testamentów, Usługi prawne świadczone w związku z procesami
sądowymi, Usługi doradcze związane z prawami konsumenta
[doradztwo prawne], Udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, Rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], Rejestracja nazw domen w celu identyfikacji użytkowników w globalnej sieci komputerowej [usługi
prawne], Programy komputerowe (licencjonowanie -) [usługi
prawne], Profesjonalne konsultacje prawne dotyczące franchisingu, Usługi prawne dotyczące testamentów, Usługi prawne
dotyczące praw własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące licencji.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)
(531) 26.03.11, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, Organizowanie widowisk [impresariat],
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535084
(220) 2021 10 11
ZALEŚKIEWICZ KATARZYNA LICHO, Karłowo
(znak słowno-graficzny)
LICHO
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(531) 27.05.01
(510), (511) 16 Akwaforty [grafika], Akwarele, Dekoracje
ścienne 3D wykonane z papieru, Drukowane reprodukcje
obrazów, Dekoracje ścienne 3D wykonane z tektury, Graficzne (Reprodukcje -), Grawiury [litografia], Obrazy, Obrazy
i zdjęcia, Obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, Odbitki artystyczne graficzne, Odbitki sitodrukowe, Oleodruki, Ozdoby
ścienne z papieru, Papierowe wyroby artystyczne, Reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], Reprodukcje graficzne, Reprodukcje obrazów, Ryciny [grafika], Ryciny i ich reprodukcje,
Rysunki, Rysunki graficzne, Ryty artystyczne, Sztychy, ryty
[grawiura], Wydruki Giclée, Zdjęcia w postaci rysunków, Drukowane materiały ilustracyjne, Druki, Druki litograficzne, Druki w formie obrazów, Drukowane wzory, Wykroje drukowane
do szycia, Drukowane wykroje kostiumów, Wykroje do celów
krawiectwa damskiego, Wykroje do szycia, Wykroje do wykonywania odzieży, Wykroje krawieckie, Wykroje krawieckie
do rysowania, Wykroje ubrań, Odbitki, Odbitki fotograficzne,
Odbitki kolorowe, Odbitki na płótnie, Kalendarze drukowane,
Kalendarze, Kalendarze na biurko, Kalendarze ścienne, Podkładki na biurko z kalendarzem, Kalendarze z kartkami do wyrywania, Aktówki [artykuły biurowe], Etui na paszporty,
18 Aktówki, dyplomatki, Aktówki wykonane z imitacji skóry,
Aktówki wykonane ze skóry, Bagaż, Kufry bagażowe, Zawieszki, etykiety na bagaż [wyroby ze skóry], Etui, futerały
na dokumenty, Etui na banknoty, Etui na karty kredytowe
(portfele), Etui na karty kredytowe wykonane ze skóry, Etui
na karty kredytowe z imitacji skóry, Etui na klucze, Etui na klucze z imitacji skóry, Etui na klucze wykonane ze skóry, Etui
na prawo jazdy, Etui na wizytówki, Etui z imitacji skóry, Koperty ze skóry do pakowania, Kosmetyczki bez wyposażenia,
Nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, Nosidełka
[plecaki] do noszenia niemowląt, Plecaki, Plecaki [małe], Plecaki sportowe, Plecaki turystyczne, Artykuły podróżne [walizki, torby], Duże, lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, Płócienne torby na zakupy, Podróżne (Torby -), Podróżne torby na garderobę wykonane ze skóry, Skórzane
torby na zakupy, Sportowe torby, Szkolne (Torby -), Tekstylne
torby na zakupy, Torby, Torby do pracy, Torby i portfele skórzane, Torby na książki, Torby na obuwie, Torby na odzież
sportową, Torby na pas i na biodra [nerki], Torby na ramię,
Torby na zakupy, Torby naramienne dla dzieci, Torby plażowe, Torby płócienne, Torby podręczne do samolotu, Torby
podróżne, Torby podróżne wykonane ze skóry, Torby podróżne wykonane z imitacji skóry, Torby robione na drutach,
nie z metali szlachetnych, Torby sportowe, Torby turystyczne,
Torby uniwersalne, Torby w kształcie walca, Torby z imitacji
skóry, Torby wykonane ze skóry, Torby ze sznurka na zakupy,
Małe portmonetki, Portmonetki do noszenia na nadgarstku,
Portmonetki skórzane, Torebki, portmonetki i portfele, Randsels [japońskie tornistry szkolne], Sakwy, Saszetki biodrowe,
Kopertówki [małe torebki], Torebki damskie, Torebki do noszenia przy pasku, Torebki do przewieszania przez ramię,
Szkockie torebki futrzane lub skórzane [sporran], Skórzane
torebki, Stylowe torebki, Małe torebki kopertówki, Małe damskie torebki bez rączki, Torebki do ręki, Torebki-kuferki [Boston bag], Torebki męskie, Torebki na biodra [nerki], Torebki
na ramię, Torebki-paski, Torebki typu hobo, Torebki wieczorowe, Torebki-worki, Torebki wykonane z imitacji skóry, Torebki wykonane ze skóry, Worki marynarskie na podróż, Worki podróżne, Worki, sakiewki, Worki ze sznurkiem, Walizki,
Parasole, Parasole dla dzieci, Parasole i parasolki, Parasole
[parasole przeciwsłoneczne], Parasole plażowe, Parasole (Pokrowce na -), Torby na parasole, 25 Bandany, Bandany na szyję, Berety, Chustki na głowę, Chustki [apaszki], Cylindry [kapelusze], Czapki z pomponem, Czapki z daszkiem, Czapki wełniane, Czapki sportowe, Czapki [nakrycia głowy], Czapki
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dziane, Daszki [nakrycia głowy], Kapelusze, Kapelusze plażowe, Kapelusze przeciwdeszczowe, Kapelusze słomkowe,
Duże luźne kaptury [odzież], Kaptury, Maski na oczy do spania, Mufki [odzież], Nakrycia głowy dla dzieci, Opaski na głowę [odzież], Opaski na szyję [części odzieży], Turbany, Botki,
Botki niemowlęce, Buciki dla niemowląt (z wełny), Buty damskie, Buty dla niemowląt, Buty do biegania, Buty do jogi, Buty
do wody, Buty dziecięce, Buty gimnastyczne, Buty na płaskim obcasie, Buty na platformie, Buty nieprzemakalne, Buty
płócienne, Buty skórzane, Buty tenisowe [obuwie sportowe],
Buty zimowe, Dziane buty dla niemowląt, Getry [ochraniacze] zakładane na buty, Sandały i buty plażowe, Walonki
[buty filcowe], Chodaki drewniane, Damskie kapcie składane,
Kapcie skórzane, Kalosze [obuwie], Japonki, Obuwie, Obuwie
codzienne, Obuwie damskie, Obuwie dla dzieci, Obuwie dla
mężczyzn, Obuwie dla niemowląt, Obuwie inne niż sportowe, Obuwie na plażę, Obuwie przeciwdeszczowe, Obuwie
wykonane z winylu, Tenisówki [obuwie], Pantofle domowe,
Pantofle domowe ze skóry, Sandały, Drewniaki i sandały
w stylu japońskim, Skórzane sandały w stylu japońskim, Sandały z paskiem na palec w stylu japońskim (asaura-zori), Sandały w stylu japońskim (zori), Bermudy, Bezrękawniki, Kamizelki [bezrękawniki], Bielizna, Bielizna dla kobiet, Bielizna dla
mężczyzn, Bielizna dla niemowląt, Bielizna nocna, Body [bielizna], Bokserki damskie [bielizna], Gorsety [bielizna], Halki
[bielizna], Bikini, Biustonosze, Blezery, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzki, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe,
Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem, Kurtki bluzy,
Szale boa [odzież], Bojówki, Bolerka, Bonżurki, Bryczesy, Burnusy, Cheongsams (chińskie sukienki), Chinosy, Poszetki,
Chusty [odzież], Chusty pareo, Szale i chusty na głowę, Chusty plażowe, Damskie luźne topy, Topy ciążowe, Topy do biegania, Topy do jogi, Topy [odzież], Topy z dzianin, Damskie
sukienki na uroczystości, Letnie sukienki, Luźne sukienki ciążowe, Luźne sukienki o prostym kroju, Skórzane sukienki, Sukienki damskie, Sukienki dla niemowląt i małych dzieci, Kimona, Długie kimona (nagagi), Długie kurtki, Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], Grube kurtki, Krótkie kurtki ciepłe,
Krótkie luźne kurtki do pasa, Kurtki, Kurtki bez rękawów, Kurtki dresowe, Kurtki dwustronne, Kurtki futrzane, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki [odzież], Kurtki pikowane [odzież], Kurtki
pilotki, Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Kurtki puchowe, Kurtki skórzane, Kurtki zamszowe, Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Ocieplane kurtki, Pikowane
kurtki [odzież], Płaszcze i kurtki futrzane, Dzianina [odzież],
Dżinsy, Eleganckie spodnie, Krótkie spodnie, Spodnie,
Spodnie do joggingu [odzież], Spodnie do jogi, Spodnie
do piżamy, Spodnie dresowe, Spodnie dziecięce, Spodnie
od dresu, Spodnie pumpy [alladynki], Spodnie przeciwdeszczowe, Spodnie skórzane, Spodnie sztruksowe, Spodnie
sportowe, Spodnie wierzchnie, Spodnie ze stretchu, Etole
[futra], Gabardyna [odzież], Body [odzież], Dolne części ubrań
[odzież], Fartuchy [odzież], Futra [odzież], Golfy [odzież], Jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, Galowa
odzież wieczorowa, Garnitury, Garnitury trzyczęściowe
[odzież], Garnitury męskie, Garnitury damskie, Garnitury
w sportowym stylu, Getry, Ocieplacze na nogi [getry], Golfy,
Płaszcze, Peleryny [płaszcze], Płaszcze plażowe, Płaszcze z bawełny, Płaszcze ze skóry owczej, Płaszcze zimowe, Płaszcze
wieczorowe, Płaszcze sportowe, Płaszcze skórzane, Płaszcze
przeciwdeszczowe, Płaszcze kąpielowe z kapturem, Kamizelki, Kamizelki pikowane, Kamizelki puchowe, Kamizelki skórzane, Kąpielówki, Kombinezony, Kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], Kombinezony dla niemowląt i małych
dzieci, Kominiarki, Kostiumy, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, Kostiumy kąpielowe dla dzieci, Damskie koszule nocne, Koszule, Koszule z dzianiny, Koszule z długimi
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rękawami, Koszule z krótkimi rękawami, Koszule sportowe,
Koszule nocne, Koszule eleganckie, Koszule hawajskie, Tkane
koszule, Koszulki bez rękawów, Koszulki dla dzieci, Koszulki
polo, Koszulki z dzianiny typu pique, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, Koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, Kożuchy, Krawaty, Legginsy, Majtki, Mufki, Muszki, Narzutki na ramiona, Okrycia
[narzutki] nakładane na koszule nocne, Peleryny [narzutki],
Ocieplacze, Nauszniki [odzież], Odzież, Odzież ciążowa,
Odzież codzienna, Odzież damska, Odzież do spania, Odzież
dziana, Odzież dziecięca, Odzież lniana, Odzież męska,
Odzież niemowlęca, Odzież papierowa, Odzież przeciwdeszczowa, Odzież puchowa, Odzież skórzana, Odzież sportowa,
Odzież tkana, Odzież wełniana, Odzież wieczorowa, Odzież
z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież ze skóry, Pajacyki dla
dzieci [odzież], Paski materiałowe [odzież], Paski [odzież], Paski skórzane [odzież], Ogrzewacze rąk [odzież], Pulowery bez
rękawów [odzież], Rękawiczki [odzież], Śpioszki, pajacyki
[odzież], Stroje ludowe [odzież], Swetry [odzież], Szaliki
[odzież], Sztormiaki [odzież], Tradycyjna odzież japońska, Palta, Pelerynki, Podkoszulki, Podkoszulki z długimi rękawami,
Podkoszulki sportowe, Podkoszulki bez rękawów, Podomki,
Poncza, Prochowce, Pulowery, Pulowery bez rękawów, Pulowery z długimi rękawami, Pulowery z kapturem, Rampersy,
Rękawiczki, Rękawiczki bez palców, Rękawiczki dziane, Rękawiczki z jednym palcem, Rękawiczki zimowe, Sarongi, Skarpetki, Skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, Śpioszki, pajacyki, Spodenki, Spodenki kąpielowe, Spódnice, Swetry, Swetry rozpinane, Szale, T-shirty z krótkim rękawem, Trencze, Tuniki, Ubrania codzienne, Żakiety męskie, Żakiety z dzianiny.
(210) 535089
(220) 2021 10 12
(731) GABRYŚ MAGDALENA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Face Face Baby
(510), (511) 41 Nauczanie i szkolenia, Nauczanie indywidualne, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przekazywanie know-how
[szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], Skomputeryzowane szkolenia, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody,
44 Doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo dotyczące
urody, Doradztwo w zakresie urody, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Usługi salonów piękności, Usługi
w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi zabiegów pielęgnacji
twarzy, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Informacje
dotyczące masażu, Masaż, Masaż tkanek głębokich, Usługi
konsultacji związane z masażami.
(210)
(731)
(540)
(540)

535098
(220) 2021 10 12
WIŚNIOWSKI JAROSŁAW JURIMO, Kraków
(znak słowno-graficzny)
JuriMo

(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Prowadzenie kursów, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Udzielanie kursów szkolenia zawodowego, Kursy
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szkoleniowe, Kursy szkoleniowe związane z obsługą klienta,
Prowadzenie kursów korespondencyjnych, Prowadzenie kursów szkoleniowych na temat zarządzania działalnością gospodarczą, 44 Masaż, Masaż i masaż terapeutyczny shiatsu,
Masaż gorącymi kamieniami, Masaż shiatsu, Masaż sportowy,
Masaż tajski, Masaż tkanek głębokich, Masaże, Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, Tradycyjny masaż japoński, Udzielanie informacji związanych z tradycyjnym
masażem japońskim, Usługi konsultacji związane z masażami, Usługi masażu stóp, Usługi masażu w trakcie ciąży.
(210)
(731)
(540)
(540)

535136
(220) 2021 10 12
GNIADEK ANDRZEJ, Dolice
(znak słowno-graficzny)
fine lashes

(531) 27.05.05
(510), (511) 3 Rzęsy, Rzęsy sztuczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

535141
(220) 2021 10 12
MODECKA PAULINA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Atelier Varsovie

(531) 27.05.01, 04.02.11, 26.01.03
(510), (511) 3 Balsamy do opalania jako kosmetyki, Balsamy
samoopalające jako kosmetyki, Baza podkładowa do paznokci
jako kosmetyki, Błyszczyki do ust jako kosmetyki, Eyelinery jako
kosmetyki, Kolorowe kosmetyki dla dzieci, Kolorowe kosmetyki do oczu, Kompaktowe kosmetyki do makijażu, Koncentraty
nawilżające jako kosmetyki, Kosmetyki, Korektory jako kosmetyki, Kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, Kosmetyki brązująco-opalizujące, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki dla
zwierząt, Kosmetyki do brwi, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do makijażu do kompaktów, Kosmetyki do makijażu skóry, Kosmetyki do makijażu
twarzy, Kosmetyki do ozdabiania, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do pielęgnacji urody,
Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do samoopalania, Kosmetyki
do stosowania na skórę, Kosmetyki do ust, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki funkcjonalne,
Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki koloryzujące do skóry, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe,
Kosmetyki organiczne, Kosmetyki przeznaczone do suchej
skóry, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki w formie mleczek,
Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w formie sproszkowanej jako pudry, Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki w postaci cieni do powiek, Ko-
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smetyki w postaci kremów, Kosmetyki w postaci płynów, Kosmetyki w postaci różu, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Kosmetyki zawierające
pantenol, Kremy chroniące przed słońcem jako kosmetyki,
Kremy do ciała jako kosmetyki, Kremy do pielęgnacji skóry jako
kosmetyki, Kremy do twarzy i ciała jako kosmetyki, Kremy
do twarzy jako kosmetyki, Kremy na noc jako kosmetyki, Kremy samoopalające jako kosmetyki, Kremy tonizujące jako kosmetyki, Maseczki do skóry jako kosmetyki, Maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, Mieszanki do rozjaśniania
skóry jako kosmetyki, Mleczka do opalania jako kosmetyki,
Nawilżające balsamy do ciała jako kosmetyki, Nawilżające balsamy do skóry jako kosmetyki, Nawilżające kremy do skóry
jako kosmetyki, Odżywki utwardzające do paznokci jako kosmetyki, Olejki blokujące promieniowanie słoneczne jako kosmetyki, Olejki do ciała jako kosmetyki, Olejki do opalania jako
kosmetyki, Olejki do pielęgnacji skóry jako kosmetyki, Olejki
mineralne jako kosmetyki, Olejki po opalaniu jako kosmetyki,
Paski do wybielania zębów nasączone preparatami do wybielania zębów jako kosmetyki, Peelingi do twarzy jako kosmetyki,
Perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, Perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, Pianki jako kosmetyki, Płynne kremy jako kosmetyki, Płyny do mycia twarzy jako kosmetyki,
Płyny do pielęgnacji skóry jako kosmetyki, Płyny do twarzy
jako kosmetyki, Podkłady do paznokci jako kosmetyki, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne jako kosmetyki, Preparaty do samoopalania jako kosmetyki, Preparaty do wybielania skóry jako kosmetyki, Preparaty samoopalające jako kosmetyki, Preparaty zmiękczające jako kosmetyki, Produkty powlekające usta jako kosmetyki, Produkty przeciwsłoneczne
do ust jako kosmetyki, Puder w kamieniu do kompaktów jako
kosmetyki, Pudry w kamieniu jako kosmetyki, Środki do oczyszczania skóry twarzy jako kosmetyki, Środki nawilżające do twarzy jako kosmetyki, Środki nawilżające jako kosmetyki, Środki
nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki,
Środki wyszczuplające jako kosmetyki inne niż do celów medycznych, Szminki blokujące promieniowanie słoneczne jako
kosmetyki, Tipsy jako kosmetyki, Toniki do twarzy jako kosmetyki, Toniki jako kosmetyki, Wymienne wkłady pudru do puderniczek jako kosmetyki, Żele do twarzy i ciała jako kosmetyki,
Żele nawilżające jako kosmetyki, Żele po opalaniu jako kosmetyki, Zmywacze do paznokci jako kosmetyki, Zmywacze lakieru do paznokci jako kosmetyki, Ekstrakty kwiatowe jako perfumy, Perfumy, Perfumy o zapachu drewna cedrowego, Perfumy
do zastosowań przemysłowych, Perfumy w płynie, Perfumy
w postaci stałej, Preparaty do odymiania jako perfumy, Perfumy do ceramiki, Perfumy do tektury, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty do czyszczenia i odświeżania,
Środki toaletowe, Preparaty toaletowe, Aromaty, Aromaty jako
olejki aromatyczne, Aromaty jako olejki eteryczne, Aromatyczne olejki eteryczne, Cytronowe olejki eteryczne, Cytrynowe
olejki eteryczne, Emulgowane olejki eteryczne, Esencja badianowa, Esencja mięty jako olejek eteryczny, Esencje eteryczne,
Esencje i olejki eteryczne, Geraniol, Kadzidła zapachowe
oczyszczające jako kunko, Kocanka jako olejki eteryczne, Kremy na bazie olejków eterycznych do użytku w aromaterapii,
Olej lawendowy, Naturalne olejki eteryczne, Olej kokosowy
do celów kosmetycznych, Olej rycynowy do celów kosmetycznych, Olejek golteriowy, Olejek jaśminowy, Olejek lawendowy, Olejek miętowy surowy, Olejek migdałowy, Olejek różany, Olejek sosnowy, Olejek z drzewa herbacianego, Olejek
z wyciągiem z owoców amla do celów kosmetycznych, Olejki
destylowane do pielęgnacji urody, Olejki do aromaterapii
do użytku kosmetycznego, Olejki do celów perfumeryjnych,
Olejki do perfum i zapachów, Nielecznicze olejki do pielęgnacji skóry, Olejki eteryczne, Olejki eteryczne cytronowe, Olejki
eteryczne cytrynowe, Olejki eteryczne do stosowania w aro-
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materapii, Olejki eteryczne do stosowania w wytwarzaniu roztworu inhalacyjnego, Olejki eteryczne do użytku osobistego,
Olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym, Olejki eteryczne do użytku w procesach produkcyjnych, Olejki eteryczne do użytku przemysłowego, Olejki eteryczne do użytku
w produkcji wyrobów zapachowych, Olejki eteryczne na kojenie nerwów, Olejki eteryczne z cytryny, Olejki eteryczne
z drzewa cedrowego, Olejki eteryczne z drzewa sandałowego,
Olejki naturalne do celów kosmetycznych, Olejki nielecznicze,
Olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, Olejki zapachowe, Olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, Produkty perfumeryjne, Olejki
esencjonalne, Preparaty aromaterapeutyczne, Roślinne olejki
eteryczne, Safrol, Terpeny jako olejki eteryczne, Woda kwiatowa, Żel lawendowy, Zmieszane olejki eteryczne, 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 jako dhoop, Kadzidła w aerozolu, Kadzidła w formie
stożków, Knoty wydzielające zapachy do odświeżaczy powietrza, Mieszaniny zapachowe potpourri, Perfumowane mieszanki suszonych ziół i kwiatów jako potpourri, Perfumowane
saszetki, Poduszki aromaterapeutyczne zawierające potpourri
w saszetkach tkaninowych, Poduszki nasączone substancjami
zapachowymi, Poduszki nasączone substancjami perfumowanymi, Poduszki wypełnione substancjami perfumowanymi,
Pokojowe spraye zapachowe, Potpourri jako mieszanki zapachowe ziół i kwiatów, Preparaty zapachowe do pomieszczeń,
Produkty do perfumowania pomieszczeń, Rozpylacze zapachowe do bielizny jako 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, Zapachowe środki odświeżające
powietrze, Środki zapachowe do pomieszczeń, Wkłady
do elektrycznych dozowników zapachów do pomieszczeń,
Wkłady do nieelektrycznych dozowników zapachów do pomieszczeń, Zapachowe kamienie ceramiczne, Zapachowe
szyszki sosnowe, Barwniki do celów kosmetycznych, Dezodoranty i antyperspiranty, Mydła i żele, Antyperspiranty do użytku osobistego, Antyperspiranty jako przybory toaletowe, Antyperspiranty w aerozolach, Dezodoranty, Dezodoranty dla
ludzi, Dezodoranty dla ludzi i zwierząt, Dezodoranty do pielęgnacji ciała, Dezodoranty do stóp, Dezodoranty do stóp jako
aerozole, Dezodoranty do użytku osobistego w postaci sztyftów, Dezodoranty do użytku osobistego, Dezodoranty
do użytku osobistego jako wyroby perfumeryjne, Dezodoranty przeciwpotne, Dezodoranty w kulce jako przybory toaletowe, Dezodoranty w sprayu dla kobiet, Mydło dezodoryzujące,
Nielecznicze antyperspiranty, Preparaty do ciała w sprayu, Preparaty przeciwpotne, Nielecznicze pudry do stóp, Baza pod
makijaż, Bazy pod makijaż w postaci past, Biały puder kosmetyczny do twarzy, Błyszczyk do ust, Błyszczyki do ust, Brokat
do twarzy, Brokat do twarzy i ciała, Brokat kosmetyczny, Ołówki do brwi, Chusteczki do twarzy nasączane kosmetykami, Cienie do powiek, Etui na szminkę, Eyelinery, Eyelinery w ołówku,
Farby do ciała, Farby do malowania twarzy, Fluid do makijażu,
Kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, Kleje
do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, Korektor do twarzy,
Korektory do plam i wyprysków, Korektory do wgłębień
i zmarszczek, Korektory pod oczy, Kosmetyczne kredki
do oczu, Kosmetyczne pudry do twarzy, Kreda do makijażu,
Kredka do oczu, Kredka do powiek, Kredki do makijażu, Kredki
do makijażu oczu, Kredki do oczu, Kredki do oczu w płynie,
Kredki do powiek, Kredki do ust, Krem bazowy, Krem do jasnej
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karnacji, Krem do opalania, Kremy do opalania, Kremy do opalania skóry, Kremy korygujące, Kremy kosmetyczne, Kremy samoopalające, Makijaż do podwajania powiek, Makijaż teatralny, Makijaż wielofunkcyjny, Puder do makijażu, Maski kosmetyczne, Maski w arkuszach do celów kosmetycznych, Matujący
krem w żelu, Mleczka do demakijażu, Mleczko do demakijażu,
Naklejki do liftingu twarzy do celów kosmetycznych, Naklejki
do ozdabiania ciała, Nawilżane ręczniki papierowe do rąk nasączane balsamem kosmetycznym, Nieleczniczy puder do twarzy, Olejek do skórek wokół paznokci, Ołówki do brwi, Ołówki
do makijażu, Ołówki do powiek, Ołówki kosmetyczne, Ołówki
kosmetyczne do policzków, Ołówki jako kredki kosmetyczne,
Palety błyszczyków do ust, Palety cieni do powiek, Pasta kosmetyczna do nakładania na twarz w celu przeciwdziałania
świeceniu się skóry, Patyczki bawełniane nasączone preparatami do demakijażu, Płynne farby lateksowe do ciała do celów
kosmetycznych, Płyny do demakijażu, Płyny kosmetyczne
do demakijażu, Podkład do makijażu, Podkład w kremie, Podkład w płynie jako mizu-oshiroi, Podkłady do makijażu, Podkłady kosmetyczne do twarzy, Pomadki do ust, Prasowany puder
do twarzy, Preparaty do demakijażu, Preparaty do demakijażu
oczu, Preparaty do makijażu twarzy i ciała, Preparaty do sztucznego opalania, Preparaty koloryzujące do brwi, Preparaty likwidujące opuchliznę i cienie pod oczami, Produkty do makijażu brwi w postaci ołówków i proszków, Produkty do makijażu do twarzy i ciała, Produkty kolorowe do policzków, Puder
do brwi, Puder do makijażu, Puder do twarzy, Puder do twarzy
w postaci bibułek z pudrem, Puder sypki do makijażu, Puder
sypki do twarzy, Róż, Róż do twarzy, Róż do ust, Róż kremowy,
Róż w kremie, Róż w płynie, Róż w sztyfcie, Róże, Róże kosmetyczne, Spraye chłodzące do celów kosmetycznych, Środki
do demakijażu, Środki do demakijażu oczu, Środki do makijażu
oczu, Środki do usuwania makijażu, Stemple kosmetyczne napełnione, Szminka do charakteryzacji, Szminki do ust, Sztyfty
kryjące, Tatuaże zmywalne do celów kosmetycznych, Tusz
do brwi, Tusze do rzęs, Waciki nasączone środkami do demakijażu, Wydłużające tusze do rzęs, Zasypki do twarzy, Żel do brwi,
Żele do demakijażu, Zestawy do makijażu, Gąbki nasączone
mydłem, 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 granulowane, Mydła karbolowe, Mydła kosmetyczne, Mydła nielecznicze, Mydła perfumowane, Mydła przeciwpotowe do stóp, Mydła robione ręcznie, Mydła toaletowe,
Mydła w kostce, Mydła w kremie, Mydła w kremie do mycia,
Mydła w płynie, Mydła w płynie do kąpieli, Mydła w płynie
do rąk i twarzy, Mydła w postaci żelu, Mydła w żelu, Mydła
z gąbką roślinną luffą, Mydło aloesowe, Mydło do skóry, Mydło
migdałowe, Mydło niewymagające użycia wody, Mydło perfumowane, Mydło pielęgnacyjne, Mydło pod prysznic, Mydło
przemysłowe, Mydło w listkach do użytku osobistego, Mydło
w płatkach, Mydło w płynie do kąpieli stóp, 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, Kosmetyczne przeciwtrądzikowe środki myjące,
Roztwory mydła, Środek do mycia rąk, Nielecznicze środki
czyszczące do higieny intymnej, Środki do mycia rak, Szampony do ciała, Żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, Żele do użytku kosmetycznego, Żele pod prysznic,
Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty do kąpieli, Preparaty
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do włosów,
Barwniki kosmetyczne, Basma jako barwnik kosmetyczny,
Bazy do ust neutralizujące odcień ust, Brokat do ciała, Brokat
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w formie sprayu do użytku jako kosmetyk, Chusteczki dla niemowląt nasączone preparatami do czyszczenia, Chusteczki
do twarzy, Chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami
oczyszczającymi do twarzy, Chusteczki nasączone olejkami
eterycznymi do użytku kosmetycznego, Chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, Chusteczki nawilżane
do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Ekstrakty ziołowe
do celów kosmetycznych, Balsam do brody, Balsam po goleniu, Balsamy do golenia, Emulsje do depilacji, Emulsje po goleniu, Kamień ałun jako środek ściągający, Kamyki po goleniu,
Kremy do depilacji, Kremy do golenia, Kremy do usuwania
owłosienia, Kremy nawilżające po goleniu, Kremy po goleniu,
Kremy przed goleniem, Mleczko po goleniu, Mydło do golenia, Olejki do brody, Olejki do golenia, Paski z woskiem do usuwania owłosienia, Pasty do pasków do ostrzenia brzytwy, Pianka do golenia, Pianki do golenia, Płyn do golenia, Płyny do golenia, Płyny kosmetyczne przed goleniem, Płyny po goleniu,
Preparaty do depilacji, Preparaty do golenia, Preparaty do stosowania przed goleniem, Preparaty kosmetyczne po goleniu,
Preparaty w aerozolu do golenia, Produkty do golenia w płynie, Środki depilujące, Środki stosowane po goleniu, Sztyfty
do golenia jako preparaty, Wosk do depilacji, Woski do depilacji, Woski do epilacji, Żel po goleniu, Żele do golenia, Zestawy
do golenia składające się z kremu do golenia i środków stosowanych po goleniu, Aromatyczne olejki do kąpieli, Herbata
do kąpieli do celów kosmetycznych, Nielecznicze kryształki
do kąpieli, Kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami
i barwnikami, Mleczko kąpielowe, Musująca piana do kąpieli,
Mydło do kąpieli, 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 środki do namaczania ciała, Nielecznicze żele do kąpieli,
Niemedyczne preparaty do kąpieli, Olejek do kąpieli, Olejki
do kąpieli do celów kosmetycznych, Olejki do kąpieli nielecznicze, Oliwki 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, Płatki
kąpielowe, Płyny do kąpieli w pianie, Płyny do kąpieli w pianie
dla niemowląt, Preparaty do kąpieli nie zawierające substancji
leczniczych, Nielecznicze preparaty do kąpieli, Preparaty
do kąpieli w pianie, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, Sole zapachowe do kąpieli, Środki do namaczania do kąpieli do użytku kosmetycznego, Żel do kąpieli, Zioła do kąpieli, Aerozole do odświeżania
i oczyszczania skóry, Balsam do ciała, Balsamy do celów kosmetycznych, Balsamy dla niemowląt, Balsamy do cery z wypryskami, Balsamy do ciała, Balsamy do opalania, Balsamy
do pielęgnacji pupy niemowlęcia, Balsamy do rąk, Balsamy
do rąk nielecznicze, Balsamy do redukcji cellulitu, Nielecznicze
balsamy do stóp, Balsamy do ust, Balsamy inne niż do celów
medycznych, Balsamy oczyszczające, Balsamy po opalaniu,
Bibułki z pudrem do twarzy, Błoto kosmetyczne do ciała, Brokat do paznokci, Chusteczki nasączone preparatem do oczyszczania skóry, Chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, Dwustronne tasiemki do podklejania powiek, Emalia do paznokci,
Emalie do paznokci, Emulsja opóźniająca starzenie, Emulsje
jako balsamy do ochrony przeciwsłonecznej, Emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, Emulsje do ciała,
Emulsje do twarzy do użytku kosmetycznego, Emulsje
do wzmacniania paznokci, Emulsje na dzień, Emulsje wygładzające do skóry, Emulsje z filtrem przeciwsłonecznym
do użytku kosmetycznego, Esencje do pielęgnacji skóry, Farba
do rzęs, Kalkomanie do ozdabiania paznokci, Klej do utwardzania paznokci, Kleje do mocowania sztucznych paznokci,
Kleje do mocowania sztucznych rzęs, Kleje do mocowania
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sztucznych brwi, Kleje do przymocowywania sztucznych paznokci, Kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, Kompresy na oczy do celów kosmetycznych, Kosmetyczne emulsje
do opalania, Kosmetyczne maski błotne, Kosmetyczne peelingi do ciała, Kosmetyczne środki nawilżające, Kosmetyczne żele
pod oczy, Krem chłodzący cold cream inny niż do celów medycznych, Krem do rak, Krem do twarzy, Nieleczniczy krem
na odparzenia pieluszkowe, Krem pod oczy, Krem przeciwzmarszczkowy, Krem z retinolem do celów kosmetycznych,
Kremy chłodzące do użytku kosmetycznego, Inne niż lecznicze kremy dermatologiczne, Nielecznicze kremy dla niemowląt, Kremy do aromaterapii, Kremy do ciała, Kremy do demakijażu, Kremy do jasnej karnacji, Kremy do oczyszczania skóry,
Nielecznicze kremy do oczyszczania skóry, Kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, Kremy do paznokci, Kremy
do pielęgnacji skóry inne niż do użytku medycznego, Kremy
do pielęgnacji skóry na bazie końskiego oleju, Kremy do rąk,
Kremy do redukcji cellulitu, Kremy do rozjaśniania skóry, Kremy
do skóry, Nielecznicze kremy do skóry, Kremy do twarzy, Kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, Kremy do twarzy
i ciała, 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 nawilżające, Kremy nawilżające do użytku
kosmetycznego, Kremy nielecznicze, Kremy ochronne, Kremy
oczyszczające, Kremy odżywcze nielecznicze, Kremy perfumowane, Kremy półtłuste, Kremy po opalaniu do użytku kosmetycznego, Kremy przeciw piegom, Kremy przeciw starzeniu się skóry, Kremy przeciwzmarszczkowe, Kremy redukujące
plamy starcze, Kremy ujędrniające ciało, Kremy ujędrniające
skórę, Kremy wybielające do skóry, Kremy z filtrem przeciwsłonecznym, Kremy złuszczające, Kryształki do kąpieli, Lakier
do paznokci do celów kosmetycznych, Lakiery do paznokci,
Lakiery do paznokci w pisaku, Lakiery nawierzchniowe do paznokci, Nielecznicze maści, Maseczki do ciała, Maseczki do ciała w kremie, Maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, Maseczki
do stóp do pielęgnacji skóry, Maseczki do twarzy, Maseczki
do twarzy do celów toaletowych, Maseczki nawilżające, Maseczki nawilżające do skóry, Maseczki oczyszczające, Maseczki
upiększające do twarzy, Maseczki z glinki do skóry, Maska
do ciała w proszku do użytku kosmetycznego, Maski do ciała
w płynie do użytku kosmetycznego, Maski do twarzy, Masło
do ciała, Masło do rąk i ciała, Masło kakaowe do celów kosmetycznych, Materiały na powłoki do paznokci u rąk, Mieszanki
do pielęgnacji skóry po wystawieniu na działanie promieni
słonecznych, Mleczka do ciała, Mleczka do ciała dla niemowląt, Mleczka do pielęgnacji skóry, Mleczka kosmetyczne,
Mleczka nawilżające, Mleczka oczyszczające do pielęgnacji
skóry, Mleczko do opalania, Mleczko do rąk, Mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, Mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, Mleczko oczyszczające do twarzy, Mleczko po opalaniu, Mus do pielęgnacji skóry, Naklejane ozdoby
do paznokci, Nawilżacze do skóry, Nawilżacze skóry, Nielecznicze balsamy, Nielecznicze balsamy do skóry, Nielecznicze balsamy do stóp, Nielecznicze balsamy do ust, Nielecznicze kremy do ciała, Nielecznicze kremy do kuracji skóry głowy, Nielecznicze kremy do skóry, Nielecznicze kremy do stóp, Nielecznicze kremy pod oczy, Nielecznicze kremy oczyszczające,
Nielecznicze mleczka, Nielecznicze mleczka do skóry, Nielecznicze olejki do rąk, Nielecznicze peelingi do twarzy, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, Nielecznicze płyny stymulujące do skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, Nielecznicze produkty do pielęgnacji
twarzy, Nielecznicze produkty ochronne do ust, Nielecznicze
produkty powlekające usta, Nielecznicze serum do skóry, Nie-
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lecznicze środki nawilżające, Nielecznicze środki oczyszczające w kremie, Nieleczniczy krem do twarzy, Nieleczniczy krem
na wysypkę pieluszkową, Nieleczniczy puder do ciała, Odświeżacze do skóry, Odżywki do paznokci, Odżywki do ust,
Olejki cytronelowe do użytku kosmetycznego, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki do ciała, Olejki do ciała w sprayu,
Olejki do nawilżania skóry po opalaniu, Olejki do opalania,
Olejki do opalania do celów kosmetycznych, Olejki eteryczne
do pielęgnacji skóry, Olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza, Olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, Olejki eukaliptusowe do użytku kosmetycznego, Olejki
kosmetyczne do naskórka, Olejki oczyszczające, Olejki perfumowane do pielęgnacji skóry, Olejki rozmarynowe do użytku
kosmetycznego, Oliwki dla niemowląt, Opakowania uzupełniające do dozowników zawierające produkty do mycia ciała,
Opakowania uzupełniające do dozowników zawierające krem
do twarzy, Opatrunki do rekonstrukcji paznokci, Otręby ryżowe do wygładzania skóry arai-nuka, Papier ścierny do paznokci, Papier ścierny szmerglowy do paznokci, Lakiery do paznokci, Preparaty do polerowania paznokci, Peeling w żelu, Peelingi
złuszczające do celów kosmetycznych, Peelingi złuszczające
do ciała, Peelingi złuszczające do twarzy, Perfumowane płyny
pielęgnacyjne do ciała, Perfumowany puder do użytku kosmetycznego, Pianka do czyszczenia, Pianka oczyszczająca,
Pianki kosmetyczne zawierające środki chroniące przed słońcem, Pianki oczyszczające, Pilniczki kartonowe, Plastry kosmetyczne zawierające środek chroniący przed słońcem i blokujący promieniowanie słoneczne do stosowania na skórze, Płukanki do oczu nie do celów medycznych, Płyn do kąpieli, Płyn
do twarzy, Płyn tonizujący do twarzy, ciała i rąk, Płyny do aromaterapii, Płyny do ciała z błyszczącymi drobinkami, Płyny
do oczu, Płyny do oczyszczania skóry, Płyny do pielęgnacji
twarzy i ciała, Płyny do stóp nielecznicze, Płyny oczyszczające,
Płyny redukujące zmarszczki wokół oczu, Podkłady do lakierów do paznokci, Powłoki do nadawania kształtu paznokciom
u rąk, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne, Preparaty do kuracji paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Kosmetyczne preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej do użytku kosmetycznego, Preparaty do opalania, Preparaty do opalania
w sprayu z filtrem przeciwsłonecznym, Preparaty do pielęgnacji skóry usuwające zmarszczki, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Preparaty do rozjaśniania skóry, Preparaty do wybielania skóry, Preparaty do wzmacniania paznokci, Preparaty
do zmywania twarzy, Preparaty kosmetyczne chroniące przed
promieniowaniem słonecznym, Preparaty kosmetyczne
do samoopalania, Preparaty kosmetyczne do złuszczania naskórka, Preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia
lakieru na paznokciach, Preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, Preparaty kosmetyczne do odnowy skóry, Preparaty kosmetyczne do skóry suchej do stosowania w ciąży, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, Preparaty kosmetyczne do pod
prysznic, Preparaty kosmetyczne minimalizujące zmarszczki
do użytku miejscowego na twarzy, Preparaty kosmetyczne
zabezpieczające skórę przed oparzeniem słonecznym, Preparaty nawilżające do ciała, Kosmetyczne preparaty nawilżające,
Preparaty nielecznicze do oczyszczania skóry, Preparaty odżywiające skórę, Preparaty pielęgnacyjne spowalniające proces
starzenia się skóry, Preparaty po opalaniu do celów kosmetycznych, Preparaty przeciwsłoneczne, Preparaty ściągające
do celów kosmetycznych, Preparaty w aerozolu do stosowania miejscowego na skórę do celów kosmetycznych, Preparaty
złuszczające do pielęgnacji skóry jako peelingi, Nielecznicze
produkty do pielęgnacji oczu, Produkty kosmetyczne
do ochrony ust, Produkty kosmetyczne w postaci aerozolu
do pielęgnacji skóry, Produkty oczyszczające do oczu, Produk-
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ty poprawiające teksturę skóry, Produkty wodoodporne z filtrem przeciwsłonecznym, Proszek do polerowania paznokci,
Proszki do kąpieli, Proszki do nadawania kształtu sztucznym
paznokciom, Puder dla niemowląt, Puder do ciała, Rozjaśniacze do paznokci, Rzęsy, Serum do korekcji oczu, Rzęsy sztuczne, Serum do twarzy do celów kosmetycznych, Serum kojące
dla skóry, Serum łagodzące dla skóry jako kosmetyki, Serum
zapobiegające starzeniu się, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, Sole do kąpieli, Sole pod prysznic nie do celów
medycznych, Środki do mikrodermabrazji, Środki do oczyszczania skóry twarzy, Środki do usuwania paznokci żelowych,
Środki nawilżające po opalaniu, Środki nawilżające przeciwdziałające starzeniu się skóry, Nielecznicze środki oczyszczające do skóry, Środki oczyszczające skórę, Środki przeciwsłoneczne z filtrem ochronnym, Środki złuszczające skórę, Środki
zmiękczające, Środki zmiękczające do skóry, Nielecznicze środki zmiękczające skórę, Środki zmiękczające skórę jako emolienty, Środki zmiękczające skórki przy paznokciach, Suflety do ciała, Szminki w kremie do ust, Sztuczne brwi, Sztuczne brwi samoprzylepne, Sztuczne paznokcie, Sztuczne paznokcie do celów kosmetycznych, Sztuczne paznokcie do stóp, Sztuczne
paznokcie wykonane z metali szlachetnych, Sztyfty przeciwsłoneczne, Talk do ciała, Talk do użytku toaletowego, Talk kosmetyczny, Talk perfumowany, Nieleczniczy talk w proszku dla
niemowląt, Talki do ciała, Tipsy, Toniki do skóry, Toniki do rozpylania, Toniki do skóry nielecznicze, Toniki do użytku kosmetycznego, Toniki kosmetyczne do ciała, Toniki kosmetyczne
do twarzy, Utwardzacze do paznokci, Wazelina kosmetyczna,
Wielofunkcyjne preparaty kosmetyczne do skóry, Wzmacniające preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry, Zapachowe
kremy do ciała, Zasypki do ciała talk, Zboża do oczyszczania
twarzy, Żel do paznokci, Żele do opalania, Żele do twarzy, Żele
oczyszczające, Żele opóźniające starzenie, Żele pod oczy, Żelowe maseczki na oczy, Ziarna do polerowania, Zmywacze
do paznokci, Zmywacze do paznokci w sztyfcie, Balsam odżywczy, Balsam do włosów, 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, Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, Kredy do włosów, 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, Neutralizatory do włosów, 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, Odżywka do włosów dla dzieci,
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 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
jako przybory toaletowe do stylizacji włosów, Płukanki do włosów do użytku kosmetycznego, Płukanki do włosów jako
szampon z odżywką, Płyny do kuracji wzmacniających włosy,
Płyny do ondulacji włosów, Płyny do pielęgnacji włosów, Płyny
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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 barwienia włosów, Preparaty
do falowania i kręcenia włosów, Preparaty do koloryzacji włosów, Preparaty do kręcenia włosów, Preparaty do kuracji włosów, Preparaty do mycia włosów, Preparaty do neutralizacji
włosów, Preparaty do ochrony włosów przed słońcem, Preparaty do ondulacji na zimno, Preparaty do pielęgnacji włosów
nie do celów medycznych, Preparaty do pielęgnacji brody,
Preparaty do prostowania włosów, Preparaty do rozjaśniania
włosów, Preparaty do skręcania włosów, Preparaty do trwałej
ondulacji, Preparaty do układania włosów, Preparaty do układania włosów o długotrwałym działaniu texturizer, Preparaty
kosmetyczne do włosów i skóry głowy, Preparaty kosmetyczne do włosów, Preparaty nabłyszczające do włosów, Preparaty
odżywcze do włosów, Preparaty wygładzające i prostujące
włosy, Produkty do ochrony farbowanych włosów, Produkty
do pielęgnacji farbowanych włosów, Produkty do układania
włosów dla mężczyzn, Produkty do usuwania farby z włosów,
Produkty do wysuszania włosów do użytku kosmetycznego,
Produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, Produkty utrwalające do włosów, Proszek
do mycia włosów, Pudry do włosów, Rozjaśniacze do włosów,
Serum do pielęgnacji włosów, Serum do układania włosów,
Serum do włosów, Środki do nawilżania włosów, Środki do rozjaśniania pasemek na włosach, Środki do trwałej ondulacji,
Środki rozjaśniające do włosów, Środki pomagające rozczesywać splątane włosy, Środki zmiękczające do włosów, Suche
szampony, Szampon do włosów, Szampon w piance dla niemowląt, Szampony, Szampony dla niemowląt, Szampony
do użytku osobistego, Szampony do włosów, Szampony
do włosów dla ludzi, Szampony koloryzujące, Szampony nielecznicze, Szampony przeciwłupieżowe nie do celów leczniczych, Szampony przeciwłupieżowe, Szampony w kostkach,
Szampony z odżywką do włosów, Szampony zmiękczające,
Tonik do włosów, Nieleczniczy tonik do włosów, Toniki do włosów, Farby do włosów, Woda utleniona do celów kosmetycznych, Woda utleniona do włosów, Wosk do wąsów, Wosk
do włosów, Woski do układania włosów, Wybielacze do celów
kosmetycznych jako odbarwiacze, Żele do stylizacji włosów,
Żele do utrwalania fryzury, Żele do włosów, Żele ochronne
do włosów, Żele w sprayu do układania włosów, Zestaw
do trwałej ondulacji, Emulsje do mycia ciała nie zawierające
mydła, Gąbki nasączone środkami toaletowymi, Henna do celów kosmetycznych, Kolagen hydrolizowany do użytku kosmetycznego, Krem do opalania dla niemowląt, Kremy BB,
Kremy do mycia, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kojące
do użytku kosmetycznego, Preparaty do makijażu, Maseczki
do twarzy i ciała, Maski podgrzewane parą jednorazowego
użytku nie do celów medycznych, Masła do twarzy, Masła
do twarzy i ciała, Mgiełki do ciała, Mleczko kosmetyczne, Nielecznicze nasączone chusteczki do oczyszczania do użytku
osobistego, Nawilżane chusteczki kosmetyczne, Nawilżane
odświeżające chusteczki kosmetyczne, Nielecznicze olejki
pod prysznic, Nielecznicze płukanki do irygacji, Nielecznicze
preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze preparaty do namaczania stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała,
Oczyszczające maseczki do twarzy, Olejki do ciała i twarzy,
Nielecznicze olejki do kąpieli i pod prysznic, Olejki do masażu
ciała, Olejki do masażu twarzy, Olejki do twarzy, Opakowania
uzupełniające do dozowników kosmetyków, Papierowe ręczniki do rąk nasączone środkami czyszczącymi, Peeling do stóp,
Pianki do oczyszczania ciała, Pianki oczyszczające do skóry,
Pianki pod prysznic, Płyny do włosów i ciała, Płyny pielęgnacyjne, Preparaty czyszczące do użytku osobistego, Preparaty
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do higieny intymnej lub do celów dezodorujących jako przybory toaletowe, Preparaty do kąpieli i pod prysznic, Preparaty
do pielęgnacji włosów, Preparaty do pielęgnacji skóry, Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, Preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, Preparaty koloryzujące do celów kosmetycznych, Preparaty kosmetyczne do ujędrniania biustu, Preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, Preparaty kosmetyczne powstrzymujące odrastanie owłosienia, Preparaty myjące do użytku
osobistego, Preparaty pod prysznic, Preparaty złuszczające
do twarzy do użytku kosmetycznego, Produkty do mycia rąk,
Prokolagen do celów kosmetycznych, Puder do rąk, Puder
w kremie do twarzy, Pumeks sztuczny, Pumeksy do użytku
osobistego, Serum do celów kosmetycznych, Serum pielęgnacyjne, Serum przeciwdziałające starzeniu się do użytku kosmetycznego, Spraye do utrwalania makijażu, Środki do czyszczenia rąk, Środki do pielęgnacji włosów, Wata w formie płatków
do użytku kosmetycznego, Woda micelarna, Żel pod prysznic
i do kąpieli, Żele do ciała, Żelowe płatki pod oczy do celów
kosmetycznych, Zmiękczający środek oczyszczający jako kosmetyk, Szampony dla zwierząt domowych, Szampony dla
zwierząt, Szampony dla zwierząt domowych jako nielecznicze
preparaty do pielęgnacji, Szampony dla zwierząt jako nielecznicze preparaty pielęgnacyjne, Perfumowane balsamy do ciała jako preparaty toaletowe, Perfumowane balsamy jako preparaty toaletowe, Odżywki do skórek wokół paznokci, Żele
do czyszczenia zębów, Wybielające żele dentystyczne, Żele
do masażu inne niż do celów medycznych, Żele do wybielania
zębów, Naturalne olejki do celów oczyszczających, Olejki
do masażu, Nielecznicze olejki do masażu, Olejki eteryczne
jako zapachy do prania, Olejki i płyny do masażu, Olejki naturalne do perfum, Olejki pimentowe, Olejki toaletowe, Perfumowane wody toaletowe, Kremy do masażu nie do celów
leczniczych, Kremy do polerowania, Kremy konserwujące
do skóry, Zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała,
5 Intymne preparaty nawilżające, Lubrykanty na bazie silikonu
do użytku osobistego, Lubrykanty na bazie wody do użytku
osobistego, Żele nawilżające do użytku osobistego, Antybakteryjne środki do mycia rąk, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, Żele antybakteryjne, Żele do stymulacji seksualnej, Środki do higieny intymnej dla kobiet.
535143
(220) 2021 10 12
FINE BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobczyce
(540) (znak słowny)
(540) isok
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje orzeźwiające, bezalkoholowe wyciągi z owoców, drinki na bazie piwa, napoje sportowe wzbogacane
proteinami, napoje serwatkowe, soki, sorbety jako napoje,
syropy do napojów, owocowe nektary bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
smoothie, 38 Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, Dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej
lub Internetu, Elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć,
obrazów graficznych i ilustracji przez światową sieć komputerową, Elektroniczna transmisja danych i dokumentów
za pomocą terminali komputerowych, Elektroniczna wymiana danych przechowywanych w bazach danych dostępnych
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Komputerowa transmisja wiadomości, informacji i obrazów, Komunikacja przez terminale komputerowe, poprzez transmisję
cyfrową lub satelitę, Łączność za pośrednictwem światowej
(210)
(731)
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sieci komputerowej lub Internetu, Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci
komputerowych oraz Internetu, Przesyłanie wiadomości
za pośrednictwem witryny internetowej, Transmisja danych
lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej lub Internetu, Transmisja plików danych,
audio, wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania
i plików udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej przez światową sieć komputerową, Transmisja sygnałów
zawierających dźwięk, obraz i dane, Wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści
rozrywkowych, Transfer cyfrowy danych, Transmisja sieciowa
dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, Transmisja wiadomości, danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych
sieci łącznościowych, Wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie wiadomości, Wspomagane komputerowo przesyłanie
tekstu.
535144
(220) 2021 10 13
KAMELEON.PRO ANNA I ANDRZEJ MOSKAŁA
SPÓŁKA JAWNA, Kalwaria Zebrzydowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAMELEON.PRO
(210)
(731)

(531) 03.11.10, 03.11.24, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 6 Zawiasy metalowe, Zawiasy metalowe sprężynowe, Okucia metalowe, Okucia metalowe do mebli, Okucia
drzwiowe (ozdobne) metalowe, Gałki [uchwyty] metalowe,
Metalowe uchwyty do otwierania drzwi, Uchwyty kotwowe
(mocujące) z metalu, Uchwyty metalowe do szuflad, Uchwyty
[ucha] metalowe, Uchwyty, poręcze metalowe, Uchwyty
z metalu, Uchwyty do otwierania szuflad z metali nieszlachetnych, Metalowe gałki do szuflad, Metalowe śruby kotwowe,
Zatrzaski metalowe do mebli, Śruby metalowe [elementy łączące], Śruby do łączenia przewodów, metalowe, Śruby metalowe, Metalowe śruby mocujące, Metalowe wkręty dociskowe,
Metalowe wkręty do drewna, Metalowe nakrętki, Nakrętki śrub
z metalu, Nakrętki, sworznie i zamknięcia, z metalu, Wkręcane
nakrętki metalowe, Nakrętki [drobnica metalowa], Nasadki
[drobnica metalowa], Podkładki [drobnica metalowa], Sprężyny [drobnica metalowa], Drobne wyroby metalowe, Metalowe
pierścienie gwintowane, Pierścienie sprężynujące zabezpieczające [złącza] z metalu, Pierścienie metalowe, Ukształtowane części metalowe, Akcesoria metalowe do szyn szafy, Balustrady metalowe, Blokujące nakrętki metalowe, Cokoły (metalowe) [konstrukcje], Ćwieki metalowe [inny niż do obuwia piłkarskiego, artykułów odzieżowych lub opon do pojazdów],
Elementy metalowe obudowy, Gotowe elementy budowlane
[metalowe], Gwoździe bez główki [kołki ustalające] metalowe,
Gwoździe, Gwoździe metalowe, Gwoździe mocujące metalowe, Haki metalowe, Kątowniki metalowe, Klamki do drzwi metalowe, Klamry metalowe, Kliny metalowe, Kółka samonastawne do łóżek metalowe, Kółka samonastawne do mebli metalowe, Meble (kółka do -) samonastawne [metalowe], Kołki rozpo-
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rowe metalowe, Kołki metalowe, Kotwy metalowe, Kroćce
[korki] metalowe, Kształtowniki metalowe, Listwy, cokoły przypodłogowe metalowe, Listwy metalowe, Lutowanie [twarde]
(pręty do -) metalowe, Metalowe prowadnice do szuflad, Metalowe obramowania do szuflad, Kątowniki stalowe, Kołatki
metalowe do drzwi, Metalowe kulkowe kołki zabezpieczające,
Metalowe łączniki gwintowane, Metalowe mechanizmy zamykające, Metalowe nakrętki skrzydełkowe, Metalowe okucia
stolarskie, Okucia meblowe z metalu, Metalowe zamki sprężynowe, Metalowe zatrzaski kulkowe, Metalowe zatrzaski
do drzwiczek szafek, Zawiasy drzwiowe metalowe, Metalowe
wsporniki do mebli, Wsporniki metalowe do balustrad, Szkielety konstrukcyjne metalowe, Metalowe przegrody do półek
[inne niż części mebli], Prowadnice do szuflad (metalowe), Metalowe wsporniki do półek, 20 Uchwyty do szuflad, nie z metalu, Uchwyty z tworzyw sztucznych do szuflad, Zatrzaski
do mebli, niemetalowe, Zatrzaski niemetalowe, Zatrzaski
do drzwiczek szafek, niemetalowe, Śruby [wkręty] niemetalowe, Nakrętki niemetalowe, Nakrętki niemetalowe [złącza], Niemetalowe pierścienie nagwintowane, Pierścienie sprężyste
z tworzyw sztucznych, Cokoły [meble], Cokoły [piedestały],
Gwoździe bez główek [kołki ustalające], nie z metalu, Gwoździe mocujące, niemetalowe, Gwoździe tapicerskie niemetalowe, Gwoździe niemetalowe, Kliny, nie z metalu, Okucia mebli
(Niemetalowe -), Kółka do zasłon, niemetalowe, Kółka samonastawne, Kółka samonastawne do łóżek niemetalowe, Kółka
samonastawne, nie z metalu, Kółka samonastawne wyjmowane, Kołki mocujące, niemetalowe, Kołki rozporowe, niemetalowe, Kotwy niemetalowe, Kołatki do drzwi z materiałów niemetalowych, Prowadnice do szuflad [okucia meblowe], Zamki
sprężynowe niemetalowe, Zatrzaski do drzwi, niemetalowe,
Zawiasy do drzwi niemetalowe, Zawiasy niemetalowe, Niemetalowe wsporniki półek, Wsporniki do mebli niemetalowe,
Wsporniki do półek metalowe [części mebli], Niemetalowe
uchwyty do mebli, Drewniane uchwyty do szuflad, Blaty [części mebli], Drzwi do mebli, Elementy łączące do mebli (Niemetalowe -), Elementy mebli segmentowych, niemetalowe [meble], Zestawy mebli, Drzwi do mebli wykonane z materiałów
niemetalowych, Metalowe drzwi do mebli, Samogwintujące
wkręty niemetalowe, Wkręty szynowe, niemetalowe, Wkręty
do drewna niemetalowe, Wkręty samowiertne z materiałów
niemetalowych, Złącza do mebli, Prowadnice do szuflad,
nie z metalu, Niemetalowe gwoździe tapicerskie, Zamki
do mebli niemetalowe, Nogi do mebli, Ochraniacze, niemetalowe, na nogi krzeseł, Nogi krzeseł, Dywanowe podkładki
ochronne pod nogi mebli, Podstawy pod materace, Ruchome
podstawy [meble], Elementy metalowe mebli segmentowych
[meble], Meble, Wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, Listwowe podstawy łóżek (stelaże), Stelaże
do łóżek, Stelaże tapczanów, Listwy profilowe do mebli
[gzymsy], Listwy do ram obrazów i zdjęć, Dekoracyjne listwy
wykończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do mebli, Złącza meblowe niemetalowe, Elementy meblowe, Nóżki meblowe niemetalowe, Panele meblowe, Osprzęt niemetalowy do mebli,
Drzwi przechylne metalowe [części mebli], Drzwi przechylne
niemetalowe [części mebli], Metalowe przegródki do półek
[części mebli], Szuflady [części mebli], Szuflady metalowe [części mebli], Wsporniki do półek (Niemetalowe -) stanowiące
części mebli, Zagłówki do łóżek, Podłokietniki do mebli, Niemetalowe podpórki do półek, Podpórki do książek [meble],
Ramy do mebli, Metalowe ramy łóżek, Ramy, Sprężyny stanowiące niemetalowe wyposażenie do tapicerki, Meble tapicerowane, Dopasowane pokrowce na meble, Nogi stołowe, Panele tylne [części mebli], Nakładki siedzeniowe jako części
mebli, Systemy do zabudowy wewnętrznej szaf wnękowych
i garderob [części mebli], 24 Tkaniny do tapicerki, Materiały
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do tapicerki, Ognioodporne tkaniny obiciowe, Tkaniny na obicia i wyposażenia, Welur do mebli, Tkaniny z włókien do produkcji zewnętrznych okryć na meble, Tkaniny zasłonowe, Zasłony z tkaniny lub z tworzyw sztucznych, Tkaniny zbliżone
do pluszowych [zasłony], Tkaniny z tworzyw sztucznych, Tkaniny z nieorganicznych włókien, inne niż izolacyjne, Tkaniny
z mieszanych syntetycznych i naturalnych włókien, inne niż
izolacyjne, Tkaniny wzmacniane tworzywami sztucznymi,
Tkaniny z bawełny, Tkaniny termoodporne [inne niż do izolacji], Drukowane tkaniny w belach, Tkaniny na elementy wyposażenia wnętrz w belach, Tkaniny tekstylne w belach do użytku w produkcji, Tkaniny tekstylne w belach do produkcji mebli
tapicerowanych, Tkaniny tekstylne w belach do użytku w dekoracyjnych obiciach, Tkaniny tekstylne do użytku w produkcji
łóżek, Tkaniny tekstylne do użytku w produkcji pościeli, Tkaniny do produkcji zasłon, Tkaniny tekstylne do użytku w produkcji pokryć ściennych, Tkaniny do produkcji mebli ogrodowych,
Tkaniny do produkcji mebli, Tkaniny tekstylne do użytku
w produkcji mebli, Tkaniny tekstylne do użytku w produkcji
zasłon, Tkaniny powlekane, Tkaniny ognioodporne, Tkaniny
napinające do obić, Tkaniny laminowane, Tkaniny do użytku
w produkcji zewnętrznych pokryć na krzesła, Tkaniny do pokrywania foteli, Tekstylia do wyposażenia domu, Podszewki
tekstylne w belach, Napinająca taśma tapicerska, Materiały tkane do mebli, Materiały tekstylne w belach do umeblowania,
Materiały na tkaniny dekoracyjne [elementy wystroju wnętrz],
Materiał pluszopodobny [tkanina], Tkaniny, Pokrowce na krzesła, Pokrowce na kanapy, Narzuty (pokrowce na meble),
Ochronne pokrowce [narzuty] na materace i meble, Narzuty
na łóżka, Narzuty ochronne na meble ogrodowe, Narzuty pikowane, Narzuty do łóżeczek dziecięcych, 35 Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przędzą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z nićmi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem
domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami naściennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nićmi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przędzą, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami do szycia, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z artykułami do szycia, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z pokryciami naściennymi, 40 Obróbka
powierzchni tekstyliów, Obróbka tekstyliów, skóry i futer, Drukowanie na wełnie, Drukowanie wzorów dla osób trzecich,
Drukowanie wzorów na dywanach, Druk wywabowy, Barwienie nietkanych tekstyliów, Barwienie tekstyliów, Barwienie tkanin lub odzieży, Usługi druku na tkaninach, Wynajem maszyn
i urządzeń do barwienia tekstyliów, Pikowanie tkanin, Pikowanie na zamówienie, Nadruk wzorów na pokryciach ściennych,
Nadruk wzorów na tkaninach, Nadrukowywanie, na zamówienie, ozdobnych wzorów na odzież.
(210) 535148
(220) 2021 10 12
(731) BURANDT MARCIN WORLD-TRANS, Niedarzyno
(540) (znak słowny)
(540) Sosnowa Osada
(510), (511) 43 Domy turystyczne, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Organizacja przyjęć weselnych (żywność i napoje), Organizacja przyjęć weselnych (miejsca), Tymczasowy
wynajem pokoi, Serwowanie jedzenia i napojów, Udostęp-
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nianie zakwaterowania tymczasowego dla gości, Wynajem
pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, Wynajem wakacyjnych miejsc noclegowych, Imprezy firmowe [zapewnianie
jedzenia i napojów], Oferowanie żywności i napojów dla
gości, Usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, Domy turystyczne, Obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem (catering), Organizacja
przyjęć weselnych (żywność i napoje), Organizacja przyjęć
weselnych (miejsca), Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla gości, Serwowanie jedzenia
i napojów, Wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie,
Wynajem wakacyjnych miejsc noclegowych, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Oferowanie żywności
i napojów dla gości, Tymczasowy wynajem pokoi, Usługi
w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości.
535164
(220) 2021 10 13
OLSZEWSKI JACEK MEDTECH INNOVATION,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CancIR

(210)
(731)
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poczta elektroniczna, przekaz satelitarny, telewizja kablowa,
łączność poprzez terminale komputerowe, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń
telekomunikacyjnych, emisja programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i sieci telefonii komórkowej, usługi prowadzenia portali internetowych w zakresie rozpowszechniania
wiadomości i aktualności, przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, zarządzania kontami abonentów,
zapewnianie dostępu do portali internetowych, usługi zapewniania dostępu do forów internetowych.
535333
(220) 2021 10 18
BRZEZIŃSKA-BRAŃSKA AGNIESZKA,
Nowy Dwór Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTBAZAR
(210)
(731)

(531)

(531) 27.05.01, 29.01.01, 09.01.10
(510), (511) 42 Usługi projektowania.
535206
(220) 2021 10 14
DNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polanowo
(540) (znak słowny)
(540) HAU GOOD
(510), (511) 9 Nagrania audio, wideo i audiowizualne, Oprogramowanie komputerowe i publikacje w formie elektronicznej, dostarczane drogą elektroniczną z baz danych lub
z zasobów udostępnianych w Internecie (w tym ze stron
internetowych), Publikacje pobierane z Internetu, Publikacje
elektroniczne, Magnetyczne i optyczne nośniki danych, smycze do okularów, Elektroniczne obroże treningowe dla zwierząt, Kamizelki ratunkowe dla zwierząt, Elektroniczne podajniki karmy i napojów dla zwierząt, Okulary i odzież ochronna
(chroniąca przed urazami i wypadkami), 31 Napoje dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, karma dla zwierząt domowych,
pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, spożywcze
pasze wzmacniające dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia
dla zwierząt, karma dla psów biorących udział w gonitwach,
jadalne smakołyki dla zwierząt, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla zwierząt, pasze
mięsne w puszce dla młodych zwierząt, 35 Usługi agencji
reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych,
kinowych, prasowych, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, informacja o działalności
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, Reklama
ze pośrednictwem sieci komputerowych, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych lub prasowych, emisja radiowa i telewizyjna, transmisja programów radiowych
i telewizyjnych, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej,
(210)
(731)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 01.15.15,
03.07.17
(510), (511) 41 Organizowanie i przeprowadzanie targów
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.
535473
(220) 2021 10 20
GRUPA 2.0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B Bliski Zawsze udane zakupy!

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
27.05.21, 24.17.01, 24.17.04, 10.03.10, 10.03.11, 10.03.13,
26.03.01, 26.03.06, 26.03.07, 26.04.04, 26.04.11, 26.04.18,
26.11.01, 26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu detalicznego związane z napojami
alkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie słodyczy.
(210) 535492
(220) 2021 10 21
(731) MAKRUSZ SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT44/2021
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(540) MAKRUSZ

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.05.04, 26.01.01,
26.01.03
(510), (511) 7 Maszyny dla górnictwa, Maszyny do rozbijania
kamieni, Maszyny do sortowania skał, Maszyny kruszące, Przesiewacze, Dezyntegratory, Granulatory do recyklingu nadlewów,
Kruszarki bijakowe, Kruszarki do celów przemysłowych, Kruszarki kamienia [maszyny], Kruszarki udarowe [maszyny lub części
do maszyn], Młyny [maszyny], Młyny kulowe, Szczękowe kruszarki
[maszyny], Wykładziny do młynów bijakowych, Podajniki, Przenośniki do przeładunku materiałów, Przenośniki kubełkowe, Przenośniki łańcuchowe, Przenośniki śrubowe, Przenośniki taśmowe,
Przenośniki wibracyjne, Przenośniki z łańcuchem zgarniającym,
Stałe przenośniki taśmowe, Rozdrabniacze [maszyny], Ładowarki
na gąsienicach, Podajniki [części maszyn], Sita [maszyny lub części
maszyn], Mieszalniki, Maszyny do przesiewania, Bębny [części maszyn], Sita do ziemi [maszyny], Szczęki tnące [części do maszyn],
Walce do gładzenia [maszyny], Walce jako części maszyn, Koparki
(czerparki) [maszyny], 37 Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń górniczych, Instalacja
maszyn przemysłowych, Konserwacja maszyn przemysłowych,
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do kruszenia odpadów, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń górniczych,
Wypożyczanie maszyn i urządzeń górniczych.
(210)
(731)
(540)
(540)

535504
(220) 2021 10 21
MAGIERA KRZYSZTOF, Rybnik
(znak słowno-graficzny)
NIE POMPUJESZ NIE JEDZIESZ PUMPTRACK

(531)

18.01.05, 26.04.06, 26.04.22, 26.03.01, 26.03.05,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Odzież, Obuwie, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje
i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja,
rozrywka i sport.
535505
(220) 2021 10 21
33 MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pomagaj Pomagać
(210)
(731)

79

(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.12
(510), (511) 16 Naklejki na samochody, Naklejki [kalkomanie],
Naklejki, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], 21 Kubki,
Kubki ceramiczne, Kubki papierowe, Kubki podróżne, Kubki termiczne, 25 Odzież, Odzież męska, damska i dziecięca,
30 Batony zbożowe i energetyczne, Batony zbożowe, Batony z orzechów w karmelu, Batony spożywcze na bazie
zbóż, 32 Napoje energetyzujące, Napoje izotoniczne, Napoje
orzeźwiające, Bezalkoholowe napoje gazowane, 36 Organizacja zbiórek charytatywnych, Organizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne.
535520
(220) 2021 10 21
BON POSESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Posesja
(210)
(731)

(531) 03.11.07, 03.11.24, 07.01.24, 07.01.10, 27.05.01
(510), (511) 36 Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Administrowanie nieruchomościami, Usługi w zakresie
zarządzania nieruchomościami, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Wynajem nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości,
Zarządzanie portfelem nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Zarządzanie
inwestycjami w nieruchomości, Ubezpieczenie dla właścicieli
nieruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomości, Wyceny
finansowe nieruchomości dzierżawionych, Usługi w zakresie
nieruchomości, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich],
Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości,
Odbieranie długów z tytułu wynajmu nieruchomości, Usługi
w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, Wybór
i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], Zarządzanie finansowe projektami renowacji budynków.
535528
(220) 2021 10 21
SHEN ZHEN TIAN XING CLOUD SUPPLY CHAIN., LTD.,
Shenzhen, CN
(540) (znak słowny)
(540) BBmall
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, nagrane,
Aplikacje komputerowe do pobrania, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Pliki graficzne do pobierania, Roboty
humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, Identyfikacyjne karty magnetyczne, Przenośne odtwarzacze multimedialne, Platformy oprogramowania komputerowego,
nagrane lub do pobrania, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Programy komputerowe nagrane.
(210)
(731)

(210)
(731)

535530
(220) 2021 10 21
SHEN ZHEN TIAN XING CLOUD SUPPLY CHAIN., LTD.,
Shenzhen, CN
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(540) (znak słowny)
(540) BBmall
(510), (511) 35 Reklama, Reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, Prezentowanie towarów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Pokazy towarów, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, Promocja sprzedaży
dla osób trzecich, Produkcja programów typu telezakupy,
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Poszukiwania w zakresie patronatu,
Optymalizacja stron internetowych, Doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, Wypożyczanie stoisk handlowych,
Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
lub reklamowych, Usługi agencji importowo-eksportowych.
535531
(220) 2021 10 21
SHEN ZHEN TIAN XING CLOUD SUPPLY CHAIN., LTD.,
Shenzhen, CN
(540) (znak słowny)
(540) BBmall
(510), (511) 42 Kontrola jakości, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Przechowywanie danych elektronicznych, Konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
Konwersja programów komputerowych i danych, inna niż
konwersja fizyczna, Udostępnienie wyszukiwarek interneto-

Nr ZT44/2021

wych, Programowanie komputerów, Chmura obliczeniowa,
Powielanie programów komputerowych, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Opracowywanie platform
komputerowych.
535579
(220) 2021 10 22
EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabki Duże
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAXIMUS AMINOPERFECT
(210)
(731)

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.09,
27.05.10, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 01.15.15, 01.15.23,
01.15.24, 27.03.12
(510), (511) 1 Środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, Nawozy, Nawozy użyźniające glebę, Preparaty do nawożenia gleby, Biostymulatory roślin, Środki regulujące wzrost roślin do użytku rolniczego, Substancje odżywcze [nawozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

520783, 520785, 531401, 531746, 534756, 535579

2

531401, 531993

3

500637, 532682, 533533, 533832, 533924, 533925, 533960, 533961, 533962, 533964, 533966, 534216, 534515,
534941, 535036, 535136, 535141

4

520783, 520785, 531401, 533934

5

500637, 531401, 532682, 533960, 533983, 534335, 534455, 534487, 534580, 534624, 534626, 534682, 534707,
534732, 534756, 534758, 534965, 535028, 535141

6

525932, 531229, 531746, 533991, 534566, 534849, 534850, 535144

7

504915, 531229, 533422, 534337, 534836, 535492

8

504915, 533832

9

496055, 496059, 504915, 518569, 529683, 531229, 531420, 532015, 532232, 532233, 532482, 532490, 532546,
532548, 532682, 533382, 533383, 533384, 533388, 533683, 533980, 533991, 534030, 534337, 534419, 534746,
534971, 535077, 535206, 535528

10

504915, 531943

11

504915, 529194, 531490, 534337, 535015

12

528618, 531229, 531759, 533011, 534111, 534993

14

524880, 534030, 534350, 534466, 534479, 534908

15

530593

16

509830, 531229, 531420, 532482, 532490, 532546, 532548, 532977, 533382, 533383, 533384, 533388, 534030,
534092, 534421, 534539, 534551, 534881, 534908, 534931, 534941, 534971, 535015, 535084, 535505

18

528618, 532682, 533787, 534330, 534493, 534696, 534697, 534698, 534699, 534700, 534701, 534702, 534703,
534704, 534996, 535084

19

525932, 530857, 531490, 531746

20

525932, 531229, 533939, 533943, 534669, 534836, 534931, 535041, 535144

21

504915, 533533, 534908, 535505

24

534539, 534606, 535144

25

509830, 518569, 524036, 524880, 531229, 531420, 532433, 532482, 532490, 532682, 533503, 533787, 533832,
534030, 534092, 534539, 534606, 534722, 534890, 534908, 534970, 534996, 535084, 535504, 535505

26

534539

27

534606

28

531420, 532482, 532490, 533388, 534606, 534908

29

527340, 528475, 528476, 529745, 531407, 531411, 532529, 532977, 534266, 534318, 534452, 534455, 534513,
534619, 534621, 534658, 534892

30

528475, 528476, 529745, 531111, 531113, 531118, 531407, 531411, 531416, 531574, 532977, 533372, 533410,
534266, 534318, 534452, 534513, 534658, 534664, 534837, 534892, 534904, 535015, 535065, 535505

31

527340, 528475, 528476, 532977, 534330, 534566, 534666, 534667, 535206

32

528475, 528476, 529745, 532977, 533871, 534266, 534513, 534682, 534892, 534904, 534916, 535143, 535505

33

528475, 528476, 529745, 532977, 534266, 534513, 534918, 534987

34

534758

82
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1

2

35

496055, 496059, 500637, 504915, 509830, 518569, 520783, 520785, 524880, 527226, 527340, 528618, 528998,
530857, 531008, 531229, 531407, 531416, 531420, 531528, 531574, 531624, 531759, 531863, 532015, 532300,
532382, 532482, 532490, 532499, 532546, 532548, 532682, 532977, 533216, 533219, 533382, 533383, 533384,
533502, 533683, 533744, 533804, 533806, 533807, 533808, 533809, 533832, 533934, 533939, 534092, 534318,
534340, 534350, 534421, 534479, 534481, 534493, 534515, 534528, 534567, 534571, 534572, 534600, 534606,
534658, 534695, 534745, 534746, 534758, 534837, 534839, 534842, 534843, 534868, 534881, 534908, 534917,
534919, 534931, 534956, 534959, 534988, 535022, 535026, 535056, 535057, 535058, 535062, 535064, 535066,
535067, 535068, 535144, 535206, 535473, 535530

36

529274, 530857, 531759, 531863, 533934, 534350, 534481, 534567, 534571, 534572, 534746, 534839, 534868,
534872, 534933, 535505, 535520

37

529194, 530857, 531746, 531759, 532479, 532510, 532751, 533502, 533934, 533967, 534350, 534625, 534868,
534872, 535064, 535492

38

496055, 496059, 531229, 531420, 531863, 532482, 532490, 532546, 532548, 533356, 534421, 535143, 535206

39

520783, 520785, 527340, 531229, 531759, 532539, 532856, 533934, 533991, 534236

40

520783, 520785, 531416, 532015, 532499, 533382, 533383, 533384, 533939, 534566, 534836, 534904, 535144

41

496055, 496059, 503484, 509830, 518569, 522758, 528375, 528998, 530736, 531420, 531479, 531624, 532015,
532300, 532482, 532490, 532539, 532546, 532548, 532682, 533356, 533382, 533383, 533384, 533388, 533804,
533806, 533807, 533808, 533809, 533832, 533980, 534003, 534030, 534092, 534400, 534481, 534491, 534551,
534567, 534571, 534572, 534606, 534740, 534745, 534746, 534752, 534881, 534908, 534917, 534931, 534971,
535001, 535050, 535069, 535070, 535089, 535098, 535333, 535504

42

496055, 496059, 529274, 531420, 531479, 531746, 531863, 532015, 532300, 532382, 532482, 532490, 532546,
532548, 533011, 533939, 534350, 534625, 534868, 534917, 535056, 535058, 535066, 535067, 535164, 535531

43

528475, 528476, 529745, 530591, 531416, 531574, 532539, 532977, 534214, 534421, 534567, 534571, 534572,
534658, 534837, 534839, 534904, 534911, 535070, 535148

44

522758, 531008, 533018, 533683, 533832, 534252, 534450, 534534, 534567, 534571, 534572, 534752, 534917,
535050, 535089, 535098

45

530736, 534558, 534988, 535077

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

& POLSKA SZKOŁA HANDLOWA
„Wybrzeże” Gdańsk
1 DOG
1922 GEDANIA GDAŃSK
1DOG
ACC DOG
Adel
AKADEMIA KOBIET SKUTECZNYCH
AKADEMIA WOLNEGO CZASU
ALGOSANACJA
ALLINTELLECT
AllWell.pl
AŁ
AMPITAR
AQUA ZDRÓJ NATURALNA WODA
MINERALNA NIEGAZOWANA
ARGE
ARTBAZAR
ASEPTA
asianclub
Atelier Varsovie
AUTO|STREFA14 Warsztat samochodowy.
Blacharstwo - lakiernictwo. Pomoc drogowa
AVELLIA
Avokado
B Bliski Zawsze udane zakupy!
BANDAX
BanDIT_House
BBmall
BBmall
BBmall
BE
Bielenda BRONZING COCO
BIO SUCHY PROWIANT
BLOGGERS
BuBu BUBBLE TEA
buh
c 5 a b ? CUDOWNE DZIECKO INSTYTUT
ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA
CancIR
CANNABIVIR
CARPATHIAN STARTUP FEST
Centrum Ajna
CHICKEN OF THE CITY DAILY FRESH
chop chop

534881
509830
535068
534092
535057
534493
534732
533356
534740
531401
534917
534528
534666
535028

Chupa Chups SUPER ŻUJKI
collab
COLUMBIAVAC
CRAZY DOG
CRYSTAL EVO
CUKIERNIA WIŚNIEWSCY
CYRANO de BERGERAC
CZARNA FALA OD 2015 MORZE DOBREJ KAWY
CZAS NA OGRÓD USŁUGI OGRODNICZE
dappi WNĘTRZA Z CHARAKTEREM
Deski Browarne
DEVILL
DIPLOMÁTICO RON ANTIGUO RESERVA
EXCLUSIVA PRODUCIDO POR / PRODUCED BY
DESTILERIAS UNIDAS S.A. RIF: J-30940783-0
Registered in the M.P.P.S. under No. L-18.039
www.rondiplomatico.com RON - RUM - RHUM
D PUERTO de ORIGIEN PRODUCT OF
VENEZUELA - PRODUIT DU VENEZUELA
Divloy
DRESS YOUR SOUL
duolingo
EKOPROM EKOLOGICZNE OCZYSZCZANIE
ESSA
ESTEE LAUDER
Face Face Baby
FaceBoom Skin Harmony
FAGUS
Felivers
fine lashes
FOOD LAW Centrum Prawa Żywnościowego
i Produktowego
FORASTERO & Co Chocolate Sweets Coffee
G&T
G&T
G&T
G&T
G&T
G&T
Gavia Purity
GD 360 virtual store
gethome.
GIGA
GOLDEN JUICE
Golden Placenta
GRANICE

533410
534839
504915
534658
533503
535065
534214
531416
533018
534669
533372
534466

533871
533934
535333
500637
534515
535141
532751
533533
531407
535473
531993
531479
535528
535530
535531
534003
533924
534619
534890
534904
534318
533388
535164
534455
534931
534752
530591
532382

534918
535062
532300
533980
529194
532482
534216
535089
533962
534625
518569
535136
530736
532977
534699
534700
534701
534702
534703
534704
533966
531759
531863
534868
534758
533925
533804

84
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Nr ZT44/2021

1

2

1

2

GREEN FELIX
groszekPełny zakupów.Pełny radości.
HairBoom Rice Rehab
HARDAN
HATSON DIAMOND
HAU GOOD
HEART of EUROPE International TV Festival
HEART of EUROPE International TV Festival
HH HelpHero
HILIGHT
HILIGHT.DESIGN
HILIGHT.GROUP
Hoo! Trick or treats
Hotel King Salomon
Hyggen SWISS QUALITY
IBUDOLOR
ICEWOLF
ipro
isok
Jacob’s Villas Sp. z o.o.
Janina Daily
JuriMo
KAMELEON.PRO
KAMPARA
KANAPKA CLOWNA Z KREMEM
ORZECHOWYM WADOWICE skawa
KANAPKA MARYNARZA Z KREMEM
MLECZNYM WADOWICE skawa
Karta Mocy
KAŻDOZWIERZ
KEYLESS GUARD BLOKUJE PRZEJĘCIE SYGNAŁU
Klapton
KM Rental WYNAJEM POJAZDÓW
CIĘŻAROWYCH
KOLEJ NA PACZKE
konektia
KOra
KOSMETYCZNA MARKA ROKU
JAKOŚĆ I PIĘKNO
Krawat i Muszka
KROPKA
KRÓTKA PIŁKA FOOD & SPORT
L&Y
L’OLA BIANKA
LEMAR
LICHO
LIONTOWER
LIQUIP
Love Balonowe
LUBDREW & METALL Targi Obróbki Drewna
i Metalu
LUBELSKA AGRO ZIMA

531528
534956
533961
533422
527226
535206
532546
532548
534988
535058
535067
535066
534452
534911
533964
534965
524036
534337
535143
533967
534908
535098
535144
533943

LUBELSKI REGIONALNY FUNDUSZ ROZWOJU
LUBELSKIE TARGI PIW RZEMIEŚLNICZYCH
LUNA
Łoś Sieć sklepów spożywczych
MAKRUSZ
MARGINESY
marina mokotów
MAXIMUS AMINOPERFECT
Me. Me&We
messimo.pl
Metoda Symetrii Segmentarnych
Modena labs
MODENA
moora
MOTO Session
Mototechna
MS Pomorska Fabryka Okien
MYTOSUKCES
NADIR
NAPRAWGRATA.PL
NATALIA SOWIERKA
NB NEW BEAUTY EUROPE
NIE POMPUJESZ NIE JEDZIESZ PUMPTRACK
NOMENO
NUTRIAMINOBIOTINUM
OMEGA Ośrodek Szkolenia Zawodowego
ONA&ON
ONECASE
OPTYKA 1ST
organic market
organic natura i nic więcej!
ORYGINALNY CZANIECKI Rok założenia 1990
TRADYCJA JAKOŚĆ DOŚWIADCZENIE
P PASKONE
PAN BORÓWKA POLISH FARM TEL. 662138589
Pan Twardowski
Pączkarnia Manufaktura
PBC PHARMA
PerVitin
PEST PROTECT
PETRODOM Ekogroszek CHAMPION
PETRODOM Ekogroszek KLASYK
play puls
play puls
Pocztex
Pomagaj Pomagać
Porcelanico
Posesja
PRAISTON MEDICAL EQUIPMENT
PRAKTYKA ZAWODOWA I EDUKACJA
Polska Akademia Fizjoterapii

534933
533807
533383
534513
535492
533384
530857
535579
534606
534340
522758
533960
524880
534479
533808
535064
525932
532682
531411
532510
532433
534252
535504
533832
534756
535001
533806
535077
533683
528476
528475

531113
531111
534746
535041
528618
534624
534236
532856
534600
534400
533219
528998
533382
532539
534696
534539
533502
535084
534558
533991
534745
533809
532490

534837
534996
531008
534987
531574
534707
534682
533744
520785
520783
496055
496059
531229
535505
531490
535520
531943
535050
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BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

prestashop
PROCORT DUO
PULMOPECT
Punkt Porad dla Biznesu
PYXIS
READY STEADY GO
REKITRAN
RIRT
RoberTeka
ROCKJAM
ROCKS-e
S&L
Salto
Sambucus immuno
SAVVY ED
SFORA
SIMBLOCK
SIMBLOCK
SŁODKA DZIURKA
Słonik JUMBO
SOB-PROJEKT
SOBPROJEKT
Sosnowa Osada
SUCHY PROWIANT
SweetVegy
swiatksiazki.pl
SZKOŁA PSYCHOTERAPII CRESCENTIA
TAMBUD
TLENIANKA
Top On-line
toska
ULTRE
UR
VALLA
VENTO BEAUTY SALON DESIGN
VICTORIA-GT

Nr ZT44/2021

2

1

2

529683
534335
534487
531624
534419
534481
534580
534722
531420
530593
534993
534697
534626
533983
534971
534330
532232
532233
534421
534941
534849
534850
535148
534621
534664
534959
534491
534872
534916
535056
532529
533011
532479
531746
534836
534698

Vilea Property Boutique
viralab INFLUENCER MARKETING
viralab INFLUENCER MARKETING
VIRALAB
ViroRex
Vitaliamedic
VSETT
W GŁĘBI LASU
WADOWICE skawa ELITESSE De Luxe WAFELKI
W CZEKOLADZIE z kremem kakaowym
WAGOPOL Wagi Elektroniczne
WAKE UP YOUR MIND
WANEKO
WARSAW STORKS WARSZAWSKIE BOCIANY
Międzynarodowy Festiwal Piosenki
w Warszawie
WARZELNIA SMAKÓW
welbi
welbi
WITMET
WNĘTRZA ZEWNĘTRZA
Woodpecker
WorkRebels
WT Wagi Tarczyn
X TaxWise.pl Doradztwo Podatkowe
xyz
ZAGATTO
Za-Górski
Zagroda Swołowo
Zamek Łańcut
zazieleniacze
zazieleniacze
ZDROWA MARKA ROKU ZAUFANIE
I BEZPIECZEŃSTWO
Zielona skrzynka
ZŁOMUJGRATA.PL

529274
534842
534843
534919
534667
535036
534111
503484
531118
535026
535015
534551

528375
529745
534567
534571
534566
532015
533939
535069
535022
534695
534892
533787
534266
535070
534030
534450
534534
533216
527340
532499

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.
373492
1563029
1578262
1607445
1618205
1618268
1618289
1618429
1618515
1618715
1618743
1618809
1618836
1618846
1618896
1618904
1618960
1618974
1619018
1619019
1619020
1619021
1619022
1619024
1619033

Libelle (2021 09 07)
CFE: 27.05.01
18, 25
ProHook (2021 09 23)
5, 16, 17, 26
SOPHWAY (2021 09 01)
CFE: 27.05.01
10
Dermohemp (2021 09 09, 2021 05 10)
CFE: 26.03.04, 27.05.01, 29.01.11
3, 5
Nanfone (2021 06 10)
CFE: 27.05.17
9
WV WEINV (2021 04 26)
CFE: 27.05.01
6
H (2021 06 07)
CFE: 26.15.09, 27.01.01, 27.05.08
5, 35
S SynCon Hub (2021 07 28)
CFE: 26.01.06, 26.15.25, 27.05.01
35, 39
DEVEINNO (2021 09 13)
CFE: 27.05.01
1
Phyto R (2021 06 14, 2021 05 10)
1
MSB (2021 07 06)
12, 37
NOVA (2021 08 20)
9
SHIMALAYA (2021 07 09)
CFE: 27.05.01
10
eainvc (2021 09 07)
CFE: 26.15.01, 27.05.01
25
INSONASTIC (2021 07 22, 2021 02 26)
17
REAVON (2021 07 22)
9
ELEBER (2021 07 29, 2021 03 24)
5
VERBA (2021 06 28)
33
SCAVECTOL (2021 08 11, 2021 02 17)
5
IVERCUTAN (2021 08 11, 2021 02 17)
5
IVERSOL (2021 08 11, 2021 02 17)
5
ROSIVER (2021 08 11, 2021 02 17)
5
SOLDERMAL (2021 08 11, 2021 02 17)
5
IVERDERM (2021 08 11, 2021 02 18)
5
STROIVER (2021 08 27, 2021 03 05)
5

1619077
1619093
1619097
1619126
1619158
1619159
1619203
1619237
1619276
1619283
1619310
1619417
1619421
1619483
1619521
1619584
1619624
1619639
1619728
1619853

(2021 07 27)
CFE: 28.05.00
19, 35, 36, 37, 42
FRUTURA (2021 08 28, 2021 03 09)
31
PayDo (2021 08 06, 2021 07 26)
CFE: 26.02.01, 26.11.21, 27.05.10, 29.01.04
36
HERMES OPEN 24 (2021 06 30, 2021 02 22) 18
JUSTFOG (2021 09 09)
9, 34
Top Top (2021 05 24)
CFE: 27.05.01
25, 35
CalciPhosKa (2021 06 30, 2021 01 04)
1
MY WAY (2021 07 09, 2021 07 09)
CFE: 18.01.09, 27.05.01, 29.01.13
35, 37
PINAR KURUYEMİŞ (2021 03 29, 2020 10 26)
CFE: 26.04.05, 26.11.01, 27.05.01,
29, 30
29.01.12
smartfood smoothie FRÜDS (2021 04 09)
CFE: 27.05.01
5, 29, 32
NORDSTAR (2021 07 28)
19, 35, 36, 37, 42
MEDIPOL (2021 05 24)
CFE: 02.09.01, 26.03.23, 27.05.01,
41, 44
29.01.13
ELECT (2021 08 02, 2021 05 14)
3, 5
TAF (2021 03 11, 2020 11 17)
20, 24
TRAVERO (2021 03 29)
19
SAPIENS PURCARI (2021 07 21, 2021 02 10)
CFE: 02.01.01, 07.01.01, 27.05.01
33
WINE CRIME (2021 06 24, 2021 05 07)
CFE: 23.03.10, 26.11.01, 27.05.01
33
tesoro LABS (2021 08 06, 2021 02 12)
CFE: 02.01.01, 23.05.05, 27.05.10
9
WeSWAG (2021 08 31)
CFE: 27.05.01
28
2021 09 02, 2021 09 02)
CFE: 05.03.13, 26.01.06, 26.07.04, 29.01.15
5

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1618515,

1618715,

1619203

3

1607445,

1619421

5

1563029,
1619021,

1607445,
1619022,

1618289,
1619024,

1618960,
1619033,

1619018,
1619283,

6

1618268

9

1618205,

1618809,

1618904,

1619158,

1619639

10

1578262,

1618836

12

1618743

1619159,

1619237,

16

1563029

17

1563029,

1618896

18

373492,

1619126

19

1619077,

1619310,

1619521

20

1619483
1618846,

1619159

24

1619483

25

373492,

26

1563029

28

1619728

29

1619276,

30

1619276

31

1619093

32

1619283

33

1618974,

34

1619158

35
36

1619019,
1619421,

1619283

1619584,

1619624

1618289,

1618429,

1619077,

1619077,

1619097,

1619310

37

1618743,

1619077,

1619237,

39

1618429

41

1619417

42

1619077,

44

1619417

1619310

1619310

1619310

1619020,
1619853

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.
525541
526381
528080

528081

527509
532876
531585

A&H Sportswear Co., Inc.
2021 07 04
25
INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 08 02
1
MST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2021 08 23
42
MST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2021 08 23
42
BODEGAS LAN, S.A.
2021 09 14
32
BIAŁY ANDRZEJ
2021 10 14
1, 3, 5, 16, 34, 35
SOLVAY Société Anonyme
2021 10 14
1, 2

527678
527186

524251
530607
527187

532047
530640

Societé des Produits Nestlé SA
2021 10 12
3, 5
SELENA MARKETING
INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 10 11
1, 2, 17, 19
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 10 12
3
Robert Bosch GmbH
2021 10 19
12
SELENA MARKETING
INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 10 14
1, 2, 17, 19
VIRBAC S.A.
2021 10 20
5
N.V. ORGANON
2021 10 21
5, 10

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.
1467871

SAS NOO CORP
2021 09 21

3, 5, 10, 16, 21

