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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 ZT52

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.
456269
(220) 2016 05 12
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PLAY TV
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie
telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu,
oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych,
płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty
wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy komputerowe, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje
radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie
analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału
telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego
i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki
telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału,
urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe
zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów
telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych
i dźwiękowych rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych
programów (Personal Video Recorder - osobisty rejestrator
obrazu), programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem
cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy komputerowe
do obsługi interaktywnej telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej
dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, komputery
przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, gry do domowych konsoli do gier wideo, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, oprogramowanie dla streamingu audiowi(210)
(731)

zualnego i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i globalnych sieci komunikacyjnych, transmisja strumieniowa, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie
dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych
do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, sprzęt do strumieniowego przesyłania treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu
i sieci globalnej komunikacji, a, mianowicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, DVD i płyt
wideo highdefinition, telewizory, dekodery, telewizja mobilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa,
w tym telewizja naziemna, satelitarna, kablowa, 35 reklama,
organizacja kampanii reklamowych, agencje reklamowe, badania marketingowe, opinii publicznej, rynku i w dziedzinie
działalności gospodarczej, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży I próbek reklamowych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych
-Internetu, pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi
świadczone w systemie on-line w zakresie reklamy, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośników
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla sprzedaży
towarów tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu,
oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych,
płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty
wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy komputerowe, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycję
radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwa-
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rzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie
analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału
telewizyjnego: nadajniki sygnału naziemnego, kablowego
i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki
telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału,
urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe
zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów
telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych
i dźwiękowych - rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych
programów, (Personal Video Recorder - osobisty rejestrator
obrazu), programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem
cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy komputerowe
do obsługi interaktywnej telewizji, anteny, radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej
dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, komputery
przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, gry do domowych konsoli do gier wideo, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i globalnych sieci komunikacyjnych, Transmisja strumieniowa, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie
dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych
do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, sprzęt do strumieniowego przesyłania treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu
i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, DVD i płyt
wideo highdefinition, telewizory, dekodery, telewizja mobilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa,
w tym telewizja naziemna, satelitarna, kablowa, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej oraz stacjonarnej, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyjne, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale internetowe, usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi pobierania i wysyłania poczty elektronicznej,
natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej i graficznej w sieciach telekomunikacyjnych, usługi informacyjne
i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych
usług, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych,
przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą
przekazu satelitarnego, usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami
informatycznymi wypożyczanie urządzeń służących
do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron
internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bez-
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pośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji,
usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, programów informacyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz
audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi przekazu
telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród
wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji
telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów,
usługi umożliwiania dostępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal
telewizyjny, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych
i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, usługi telekomunikacyjne
spersonalizowane - w zakresie dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji
od abonenta do operatora w celu wyboru usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania
zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji
od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone
do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting), usługi
w zakresie nadawania programów telewizyjnych świadczone on-line z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, dostarczanie dostępu
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów
w sieci internetowej i telekomunikacyjnej oraz za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, usługi nadawcze dla urządzeń mobilnych, usługi telewizji mobilnej, usługi wideo
na życzenie za pomocą przekazu satelitarnego, komputerowego, naziemnego, kablowego, światłowodowego, nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych i multimedialnych za pomocą Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, wideotransmisja,
transmisja głosu, danych, obrazów, sygnałów, wiadomości
i informacji, streaming treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, przekazywanie i dostarczanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, usługi
informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej
wymienionych usług, prowadzenie portali internetowych
i telekomunikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio
w telefonie komórkowym oraz w systemie telewizji interaktywnej, dostarczanie filmów i programów telewizyjnych bez
pobierania za pośrednictwem usługi wideo na żądanie, dostarczanie on-line programów telewizyjnych i filmów bez
pobierania, 41 edukacja, informacje o edukacji, wypożyczanie filmów kinowych, fotografie, usługi gier świadczone
on-line, gry hazardowe, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże, tłumaczenia języka
migowego, usługi związane z organizacją imprez karaoke,
kasyna, organizowanie i obsługa konferencje, organizowanie
i obsługa kongresów, organizowanie konkursów, publikowa-
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nie książek, wypożyczanie książek, kształcenie praktyczne,
organizowanie loterii, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
nauczanie, organizowanie i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie
zawodów sportowych, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów, realizacja spektakli, usługi reporterskie, rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, informacja
o rozrywce, widowiska, użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, salony gier, wystawianie spektakli, wystawianie
spektakle na żywo, sporządzanie napisów do filmów w wersji oryginalnej, pisanie tekstów, publikowanie tekstów inne
niż teksty reklamowe, tłumaczenia, usługi dystrybucji biletów, usługi komponowania układu graficznego publikacji,
inne niż do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki,
usługi szkół, usługi tłumaczy, informacje o wypoczynku, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie komputerów, usługi rozrywkowe i edukacyjne: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów
i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem
widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp do wyżej wymienionych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie
on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie
ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi rozrywkowe
polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików dostępnych ze stron WWW poprzez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji
telewizyjnej i filmowej, udostępnianie filmów, programów
telewizyjnych i informacyjnych, przeglądów oraz rekomendacji dotyczących filmów i programów telewizyjnych, udostępnianie strony internetowej oferującej programy telewizyjne, filmy i treści multimedialne oraz informacyjne, przeglądy i rekomendacje dotyczące programów telewizyjnych, filmów i treści multimedialnych, wypożyczanie nagrań wideo,
nagrań multimedialnych, udostępnianie informacji, recenzji
i spersonalizowanych rekomendacji w dziedzinie rozrywki,
42 tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach, hosting serwerów, dostarczanie informacji, opinii i rekomendacji dotyczących filmów i programów telewizyjnych.
504573
(220) 2019 09 18
ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOA ENERGY DRINK

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe z wyłączeniem wód
mineralnych i gazowanych.
(210) 522952
(220) 2021 01 08
(731) LEHMANN KACPER, Kępno
(540) (znak słowny)
(540) Skei
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli.
(210) 522953
(220) 2021 01 08
(731) LEHMANN KACPER, Kępno
(540) (znak słowny)
(540) Rygge
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli.
(210) 522954
(220) 2021 01 08
(731) LEHMANN KACPER, Kępno
(540) (znak słowny)
(540) Fjell
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli.
(210) 522955
(220) 2021 01 08
(731) LEHMANN KACPER, Kępno
(540) (znak słowny)
(540) Selje
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli.
(210) 522957
(220) 2021 01 08
(731) LEHMANN KACPER, Kępno
(540) (znak słowny)
(540) Etne
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli.
(210) 524715
(220) 2021 02 15
(731) ZAJDA MACIEJ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) WINSENT
(510), (511) 33 Nalewki alkoholowe.
525947
(220) 2021 03 11
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ALTARNIC ŻEL
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Peelingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki
do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia
protez zębowych, Żele i paski wybielające zęby, Preparaty
do pielęgnacji włosów, Szampony, Preparaty do opalania,
Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty
kosmetyczne, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym środki
wybielające, Produkty toaletowe, Środki sanitarne zawarte
(210)
(731)
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w tej klasie, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne,
Produkty lecznicze, Witaminy, Minerały zawarte w tej klasie,
Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm,
Suplementy diety do celów leczniczych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Produkty biobójcze, Produkty
biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
Produkty bakteriobójcze do celów medycznych lub weterynaryjnych, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Produkty
weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone dla nauk
medycznych, Środki dezynfekcyjne, Wyżej wskazane towary nie są przeznaczone do dziedziny stomatologii i techniki
dentystycznej, Dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Produkty
krwiopochodne, Żywność dla niemowląt, Środki sanitarne
do celów medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów
medycznych.
527535
(220) 2021 04 12
WEBMETRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) WEBMETRIC
(510), (511) 35 Zarządzanie przetwarzaniem danych, Elektroniczne przetwarzanie danych, Wprowadzanie i przetwarzanie danych, Usługi doradcze związane z przetwarzaniem
danych, Przetwarzanie danych, Optymalizacja stron internetowych, Doradztwo w zakresie analizy biznesowej, Usługi
doradztwa biznesowego, Doradztwo biznesowe, Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, Marketing internetowy, Usługi reklamowe i marketingowe on-line, Usługi
reklamowe i marketingowe, Usługi marketingowe, Usługi
w zakresie przeprowadzania badań rynkowych dotyczących nawyków związanych z korzystaniem z Internetu, Usługi w zakresie gromadzenia danych z badań rynku, Badania
w dziedzinie strategii marketingowych, Skomputeryzowane
usługi w zakresie badań rynkowych, Usługi badań i analiz
rynkowych, Skomputeryzowane badania rynkowe, Badania biznesowe, Badania konsumenckie, Prowadzenie badań
marketingowych, Badania rynkowe, Badania rynku i badania
marketingowe, Analizy badań rynkowych, 42 Projektowanie
i opracowywanie metod do testów i analiz, Usługi analizy
technologicznej, Tworzenie stron internetowych dla innych,
Programowanie spersonalizowanych stron internetowych,
Hosting spersonalizowanych stron internetowych, Usługi
utrzymywania stron internetowych, Tworzenie stron internetowych, Hosting stron internetowych, Usługi doradztwa
informatycznego.
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(540) Lodostan
(510), (511) 30 Lody spożywcze, Lody spożywcze w proszku, Lód naturalny lub sztuczny, Mrożony jogurt (lody spożywcze), Musy czekoladowe, Musy deserowe, Musy owocowe (sosy).
(210) 528101
(220) 2021 04 26
(731) SKUZA JESSIKA DOMOWOMI, Liksajny
(540) (znak słowny)
(540) Dziki Las
(510), (511) 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Oferowanie
żywności i napojów dla gości, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.
(210)
(731)
(540)
(540)

528821
(220) 2021 05 13
MIASTO BYDGOSZCZ, Bydgoszcz
(znak słowno-graficzny)
AKTYWNE MIASTA

(210)
(731)

527604
(220) 2021 04 15
LODOSTANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rotmanka
(540) (znak słowny)
(540) Lodostany
(510), (511) 30 Lody spożywcze, Lody spożywcze w proszku, Lód naturalny lub sztuczny, Mrożony jogurt (lody spożywcze), Musy czekoladowe, Musy deserowe, Musy owocowe (sosy).
(210)
(731)

527605
(220) 2021 04 15
LODOSTANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rotmanka
(540) (znak słowny)
(210)
(731)

(531) 07.01.08, 07.01.12, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje na urządzenia przenośne
(aplikacje mobilne), Aplikacje do pobrania, Programy komputerowe, Publikacje elektroniczne do pobrania, 35 Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, Udostępnianie powierzchni reklamowej, Udostępnianie
informacji o działalności sportowej i zawodach sportowych
za pośrednictwem strony internetowej oraz aplikacji mobilnej, 38 Agencje informacyjne, Przekazywanie informacji
za pomocą środków elektronicznych, Elektroniczna transmisja danych, wiadomości i informacji, Interaktywne usługi
telekomunikacyjne, Mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji treści sportowych i rozrywkowych, Telekomunikacja informacyjna, Strony internetowe, Telematyczne wysyłanie informacji, Użytkowanie systemów łączności
elektronicznej, 41 Rozrywka, Informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie konkursów, organizowanie loterii,
Działalność sportowa i kulturalna, organizowanie i przeprowadzanie zawodów sportowych, informacja o rekreacji, informacja o imprezach sportowych, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie widowisk,
Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach sportowych,
kulturalnych lub edukacyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

528822
(220) 2021 05 13
MIASTO BYDGOSZCZ, Bydgoszcz
(znak słowno-graficzny)
AKTYWNE MIASTA

10

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 07.01.08, 07.01.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje na urządzenia przenośne
(aplikacje mobilne), Aplikacje do pobrania, Programy komputerowe, Publikacje elektroniczne do pobrania, 35 Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, Udostępnianie powierzchni reklamowej, Udostępnianie
informacji o działalności sportowej i zawodach sportowych
za pośrednictwem strony internetowej oraz aplikacji mobilnej, 38 Agencje informacyjne, Przekazywanie informacji
za pomocą środków elektronicznych, Elektroniczna transmisja danych, wiadomości i informacji, Interaktywne usługi
telekomunikacyjne, Mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji treści sportowych i rozrywkowych, Telekomunikacja informacyjna, Strony internetowe, Telematyczne wysyłanie informacji, Użytkowanie systemów łączności
elektronicznej, 41 Rozrywka, Informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie konkursów, organizowanie loterii,
Działalność sportowa i kulturalna, organizowanie i przeprowadzanie zawodów sportowych, informacja o rekreacji, informacja o imprezach sportowych, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie widowisk,
Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach sportowych,
kulturalnych lub edukacyjnych.
529984
(220) 2021 06 07
ALG PHARMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULGAST KROPLE suplement diety
(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
27.05.24, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Mineralne dodatki do żywności, wzbogacające organizm w niezbędne witaminy, pierwiastki i mikroelementy, Odżywcze
i regeneracyjne dodatki do żywności, Dodatki dietetyczne, Preparaty odżywcze z mikroelementami dla ludzi, Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Preparaty witaminowe, Suplementy
diety do celów leczniczych, Substancje dietetyczne przystosowane do celów medycznych, Żywność dietetyczna dla celów
leczniczych, Suplementy mineralne do żywności, Preparaty
ziołowo-lecznicze, Suplementy diety do celów żywnościowych i dietetycznych nie do celów medycznych, Dietetyczne
suplementy mineralne do żywności nie do celów medycznych,
Preparaty roślinne do użytku medycznego, 35 Reklama, Usługi
w zakresie promocji i reklamy towarów w szczególności produktów farmaceutycznych, Prowadzenie promocji towarów,
Usługi w zakresie marketingu w kraju i zagranicą, Publikowanie
tekstów reklamowych, Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, Organizowanie pokazów w celach handlowych,
Organizacja wystaw w celach reklamowych, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, Usługi w zakresie
dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety.
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529987
(220) 2021 06 07
ALG PHARMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lab4Dent
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.11,
27.07.21, 02.09.10, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.14,
26.04.17, 26.04.18, 26.04.22, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne,
Mineralne dodatki do żywności, wzbogacające organizm
w niezbędne witaminy, pierwiastki i mikroelementy, Odżywcze i regeneracyjne dodatki do żywności, Dodatki dietetyczne, Preparaty odżywcze z mikroelementami dla ludzi,
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Preparaty witaminowe, Suplementy diety do celów leczniczych, Substancje
dietetyczne przystosowane do celów medycznych, Żywność dietetyczna dla celów leczniczych, Suplementy mineralne do żywności, Preparaty ziołowo-lecznicze, Suplementy
diety do celów żywnościowych i dietetycznych nie do celów
medycznych, Dietetyczne suplementy mineralne do żywności nie do celów medycznych, Preparaty roślinne do użytku
medycznego, 35 Reklama, Usługi w zakresie promocji i reklamy towarów w szczególności produktów farmaceutycznych,
Prowadzenie promocji towarów, Usługi w zakresie marketingu w kraju i zagranicą, Publikowanie tekstów reklamowych, Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
Organizowanie pokazów w celach handlowych, Organizacja
wystaw w celach reklamowych, Reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych Internetu, Usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety.
529989
(220) 2021 06 07
ALG PHARMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Potazum kalii chloridum SR suplement diety

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
27.05.24, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.18,
26.04.22
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne,
Mineralne dodatki do żywności, wzbogacające organizm
w niezbędne witaminy, pierwiastki i mikroelementy, Odżywcze i regeneracyjne dodatki do żywności, Dodatki die-
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tetyczne, Preparaty odżywcze z mikroelementami dla ludzi,
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Preparaty witaminowe, Suplementy diety do celów leczniczych, Substancje
dietetyczne przystosowane do celów medycznych, Żywność dietetyczna dla celów leczniczych, Suplementy mineralne do żywności, Preparaty ziołowo-lecznicze, Suplementy
diety do celów żywnościowych i dietetycznych nie do celów
medycznych, Dietetyczne suplementy mineralne do żywności nie do celów medycznych, Preparaty roślinne do użytku
medycznego, 35 Reklama, Usługi w zakresie promocji i reklamy towarów w szczególności produktów farmaceutycznych,
Prowadzenie promocji towarów, Usługi w zakresie marketingu w kraju i zagranicą, Publikowanie tekstów reklamowych, Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
Organizowanie pokazów w celach handlowych, Organizacja
wystaw w celach reklamowych, Reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych Internetu, Usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety.
529990
(220) 2021 06 07
ALG PHARMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Colaxinum suplement diety

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne,
Mineralne dodatki do żywności, wzbogacające organizm
w niezbędne witaminy, pierwiastki i mikroelementy, Odżywcze i regeneracyjne dodatki do żywności, Dodatki
dietetyczne, Preparaty odżywcze z mikroelementami dla
ludzi, Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Preparaty
witaminowe, Suplementy diety do celów leczniczych, Substancje dietetyczne przystosowane do celów medycznych,
Żywność dietetyczna dla celów leczniczych, Suplementy
mineralne do żywności, Preparaty ziołowo-lecznicze, Suplementy diety do celów żywnościowych i dietetycznych
nie do celów medycznych, Dietetyczne suplementy mineralne do żywności nie do celów medycznych, Preparaty roślinne do użytku medycznego, 35 Reklama, Usługi w zakresie promocji i reklamy towarów w szczególności produktów
farmaceutycznych, Prowadzenie promocji towarów, Usługi
w zakresie marketingu w kraju i zagranicą, Publikowanie
tekstów reklamowych, Organizacja i prowadzenie kampanii
reklamowych, Organizowanie pokazów w celach handlowych, Organizacja wystaw w celach reklamowych, Reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, Usługi
w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek
reklamowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z suplementami diety.
530329
(220) 2021 06 16
GEMINI HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

11

(540) GEMINI PARK BIELSKO-BIAŁA

(531)

29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 01.01.12, 26.13.01, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 35 Agencje informacji handlowej, Agencje reklamowe, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych,
próbek], Specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], Impresariat
w działalności artystycznej, Informacja o działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące organizowania działalności
gospodarczej, Organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, Outsourcing [doradztwo
biznesowe], Poszukiwania w zakresie patronatu, Rozlepianie plakatów reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Badania i pozyskiwanie informacji o działalności
gospodarczej, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych,
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama
korespondencyjna, Przygotowywanie reklam prasowych,
Reklamy radiowe i telewizyjne, Rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, Tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajem tablic do celów reklamowych, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz
punktów sprzedaży detalicznej, Administrowanie sprzedażą,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z: odzieżą, obuwiem,
biżuterią, środkami spożywczymi, artykułami papierniczymi,
artykułami sportowymi, wyposażeniem domu, akcesoriami
do pielęgnacji i przyborami higienicznymi dla ludzi, akcesoriami do pielęgnacji i przyborami higienicznymi dla zwierząt,
zabawkami, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych
i komercyjnych, Analiza marketingowa nieruchomości, Biznesowa obsługa centrów handlowych dla osób trzecich,
36 Administrowanie nieruchomościami, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje nieruchomości, Dzierżawa
gospodarstw rolnych, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Zarządzanie majątkiem, Wycena i zarządzanie
nieruchomościami, Pobieranie czynszów, Usługi wynajmu
mieszkań, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Wy-
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najmowanie centrów handlowych, Dzierżawa pomieszczeń
sklepowych, Inwestowanie w nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu
detalicznego, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, Analiza inwestycyjna, Inwestycje
majątkowe [nieruchomości], Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, Wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej.
530660
(220) 2021 06 23
INCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CIPEXEN
(510), (511) 5 Preparaty do niszczenia szkodników, Środki do tępienia szkodników, Środki owadobójcze, Środki
do zwalczania i odstraszania owadów, Środki do tępienia
much, Środki odstraszające komary, Kadzidełka do odstraszania komarów, Środki do odstraszania kleszczy, Środki do tępienia kleszczy, Preparaty i artykuły do tępienia szkodników,
Preparaty do zwalczania insektów, Preparaty do odstraszania
i zwalczania robactwa, Fungicydy, herbicydy, insektycydy.
(210)
(731)

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

530812
(220) 2021 06 28
HASPRO LTD, Londyn, GB
(znak słowno-graficzny)
HASPRO

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Zatyczki do uszu do nurkowania, Urządzenia
do tłumienia hałasu, Tłumiki hałasu audio, Słuchawki z redukcją hałasu, Nauszniki do słuchawek, Zatyczki do nosa do nurkowania, Urządzenia eliminujące hałas, 10 Zatyczki do uszu,
Zatyczki do uszu do celów medycznych, Zatyczki do uszu
do ochrony przed hałasem, Zatyczki do uszu do użytku
podczas snu, Zatyczki do uszu [przyrządy do ochrony uszu],
Wkładki douszne do użytku medycznego, Wkładki douszne
będące elementami aparatów słuchowych, Środki do ochrony przed hałasem w postaci odkształcalnych zatyczek
do uszu.
531137
(220) 2021 07 02
STARK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARK INVEST QUALITY OF LIFE

(210)
(731)

(531) 26.03.23, 26.13.99, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Usługi deweloperskie i usługi pośrednictwa
w zakresie zakupu, sprzedaży, wynajmu i dzierżawy nieruchomości, Zarządzanie i administrowanie nieruchomościa-
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mi, Usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu nieruchomościami, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych,
Usługi informacyjne w zakresie zakupu i sprzedaży nieruchomości, Usługi doradztwa finansowego inwestycji budowlanych, 37 Usługi deweloperskie i budowlane w zakresie
obiektów budowlanych, Budowa budynków mieszkalnych,
w tym osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, Budowa budynków komercyjnych, Realizacja projektów budowlanych, Usługi remontowe, Naprawy obiektów, Restauracja
budynków, Konserwacja obiektów budowlano-mieszkaniowych, Usługi w zakresie prac wykończeniowych nieruchomości, Usługi w zakresie nadzoru budowlanego, Usługi informacyjne w zakresie usług budowlanych, Usługi doradztwa
budowlanego, 42 Usługi projektowe w zakresie budownictwa, obiektów budowlanych, osiedli mieszkaniowych, Usługi
w zakresie projektowania obiektów budowlanych, osiedli
mieszkaniowych i elementów budowlanych, Dekoracja
wnętrz, Badania i analizy techniczne w zakresie budownictwa i urbanistyki, Usługi doradztwa technicznego w zakresie
inżynierii budowlanej, Usługi doradztwa projektowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

531713
(220) 2021 07 19
TERG SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów
(znak słowno-graficzny)
BeautyMe

(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 8 Prostownice do włosów, Prostownice do włosów, elektryczne, Szczotki prostujące do włosów elektryczne, Frezarki do paznokci, Przybory do pedicure i manicure,
Zestawy do pedicure i manicure, Polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, Trymery, Trymery do włosów,
elektryczne i nieelektryczne, Trymery do brody, elektryczne i nieelektryczne, Elektryczne i nieelektryczne trymery
do uszu lub nosa, Strzyżarki, Urządzenia do stylizacji włosów
i zarostu, Maszynki do strzyżenia włosów, elektryczne lub
nieelektryczne, Maszynki do strzyżenia włosów i/lub brody,
elektryczne i nieelektryczne, Maszynki do strzyżenia włosów
i/lub brody na baterie, Ręczne maszynki do strzyżenia włosów i/lub brody, Przyrządy do strzyżenia włosów, elektryczne i nieelektryczne, Elektryczne i nieelektryczne urządzenia
i instrumenty do strzyżenia, skracania i obcinania włosów,
Golarki z wibrującym ostrzem, Lokówki, Lokówki elektryczne
do włosów, Nieelektryczne lokówki, Lokówki elektrotermiczne do włosów, Loko-suszarki, Pilniki do stóp, Elektroniczne
pilniki do stóp, Depilatory mechaniczne, Depilatory laserowe,
Urządzenia do depilacji, Przybory do depilacji, elektryczne
lub nieelektryczne, Urządzenia do laserowego usuwania włosów, inne niż do celów medycznych, Przybory do obcinania
i usuwania włosów, Golarki do ubrań, Elektryczne przyrządy
i urządzenia do układania i/lub stylizacji włosów, Elektryczne
i nieelektryczne przyrządy i urządzenia do pielęgnacji włosów, Elektryczne przyrządy do kręcenia włosów, Elektryczne
urządzenia do karbowania włosów, Elektryczne urządzenia
do prostowania włosów, Elektryczne urządzenia do zaplatania włosów, Ręczne urządzenia i przyrządy do układania
i/lub stylizacji włosów, Ręczne urządzenia do kręcenia włosów, Ręczne urządzenia do karbowania włosów, Ręczne
urządzenia do prostowania włosów, Przybory ręczne do włosów, Automatyczne lokówki do włosów, 9 Wagi łazienkowe
i analityczne, Termometry, 10 Ciśnieniomierze, Inhalatory,
Masażery (ręczne i elektryczne), w tym do twarzy i stóp,
Elektryczne masażery kosmetyczne, Masażery kosmetyczne,
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Maty masujące, Urządzenia do mikrodermabrazji, Irygatory
do nosa, Irygatory do jamy ustnej (elektryczne i nieelektryczne) do stosowania w stomatologii, Urządzenia do peelingu
kawitacyjnego, Szczoteczki soniczne do czyszczenia twarzy,
Depilatory laserowe do celów medycznych, Lampy do celów leczniczych, 11 Lampy do paznokci, Lampy lecznicze,
nie do celów medycznych, Suszarki do włosów, Elektryczne
suszarki do włosów, Ręczne elektryczne suszarki do włosów,
Dyfuzory do suszarek, Urządzenia i przyrządy do podgrzewania i suszenia włosów, 21 Szczoteczki elektryczne do zębów, Szczoteczki soniczne do zębów, Szczoteczki oscylacyjne do zębów, Irygatory do jamy ustnej, inne niż stosowane
w dentystyce, Irygatory do przyzębi (elektryczne i nieelektryczne) do użytku osobistego, Podgrzewane elektrycznie
szczotki do włosów, Elektryczne obrotowe szczotki do włosów, Szczotki do stylizacji włosów gorącym powietrzem,
Szczotki prostujące do włosów, Golarki do ubrań na baterie,
Przyrządy ręczne do stylizacji włosów, w tym grzebienie,
elektryczne grzebienie do włosów, Wibracyjne soniczne
szczotki do włosów, 26 Termoloki, Wałki do włosów, Wałki
do włosów nieelektryczne, Elektryczne wałki do włosów,
Wałki do włosów, elektryczne lub nieelektryczne, inne niż
przyrządy ręczne, Lokówki elektryczne lub nieelektryczne,
inne niż przyrządy ręczne.
532129
(220) 2021 07 29
EBICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) IRIS CRM & BILING
(510), (511) 9 Programy, systemy i aplikacje komputerowe
do obsługi sprzedaży i rozliczania energii elektrycznej, Programy, systemy i aplikacje komputerowe do obsługi sprzedaży i rozliczania gazu.
(210)
(731)

532637
(220) 2021 08 12
OBI CENTRALA SYSTEMOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZROBISZ TO Z OBI
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Kity [wypełniacze], Kity szklarskie, Kleje do celów konstrukcyjnych, Kleje do okładzin ściennych, Kleje
do płytek ceramicznych, Kleje do połączeń metal-metal [inne
niż do materiałów piśmiennych lub użytku domowego], Kleje
do przymocowywania płyt izolacyjnych, Kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, Kleje konstrukcyjne
do użytku w budownictwie, Kleje kontaktowe, Kleje poliuretanowe, Kleje przemysłowe do użytku w instalacjach wodnokanalizacyjnych, Kleje topliwe, Kleje w sprayu, Kleje, inne niż
do artykułów papierniczych lub nie do użytku domowego,
Materiały klejące dla przemysłu budowlanego, Nawozy, Nawozy chemiczne, Nawozy do gleb, Nawozy do gleby i ziemi
doniczkowej, Nawozy do roślin doniczkowych, Nawozy
sztuczne do użytku w rolnictwie, Organiczna ziemia doniczkowa, Spoiwa cementowe, Spoiwa do zaprawy, Spoiwa jako
domieszki do zapraw murarskich, Środki chemiczne do zaprawiania nasion, Żywice epoksydowe, Żywice poliuretano-
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we, 2 Barwniki, Bejce, Bejce do drewna, Bejce do podłóg, Farby antykorozyjne, Farby dekoracyjne, Farby do domu, Farby
do podłóg, Farby do powlekania ścian, Farby gruntowe, Farby
i farby mocno rozcieńczone, Farby reliefowe, Farby teksturowe, Farby w proszku, Farby w sprayu, Farby wewnętrzne, Farby wodoodporne, Farby zapobiegające rdzy, Farby zewnętrzne, Koloranty, Lakiery, Lakiery do drewna, Lakiery do malowania, Lakiery i pokosty, Lakiery ochronne do podłóg, Lakiery
przeznaczone dla przemysłu, Lakiery samochodowe, Lakiery
silikonowe, Lakiery w sprayu, Materiały dekoracyjne w postaci
farb, Mieszaniny do osuszania farb, Mieszanki do impregnacji
wodoodpornej w postaci farb, Mieszanki farb, Mieszanki
gruntujące, Ochronne oleje do drewna, Oleje antykorozyjne,
Oleje do drewna, Oleje do konserwacji drewna, Oleje
do ochrony przed rdzą, Pigmenty, Pigmenty do farb, Pigmenty do powłok ochronnych, Politura, Preparaty antykorozyjne,
Preparaty antykorozyjne do pojazdów, Preparaty do konserwacji i zabezpieczania, Preparaty do rozcieńczania farb, Rozcieńczalniki do barwników, Rozcieńczalniki do farb, Rozcieńczalniki do lakierów, Rozcieńczalniki do powłok, Spoiwa
do farb, Spoiwa do lakierów, Tonery, Tusz do drukarek, Tynk
wapienny, Zaprawy farbiarskie, Żywice do powlekania, Żywice do stosowania w pigmentacji, Żywice epoksydowe do pokrywania ścian [powłoki], Żywice epoksydowe do powlekania podłóg [powłoki], 3 Detergenty, Dodatki do prania, Kosmetyki, Mydła do prania, Oleje czyszczące, Płyny do czyszczenia, Płyny do mycia, Płyny do prania, Płyny do prania chemicznego, Preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku
domowego, Preparaty chemiczne do prania, Preparaty czyszczące do czyszczenia rur kanalizacyjnych, Preparaty do prania, Preparaty myjące, Preparaty myjące do pojazdów, Preparaty wybielające, Proszki do prania, Środki czyszczące, Środki
do czyszczenia pojazdów, Środki do polerowania, Środki
do prania tkanin, Środki do usuwania plam, Środki do usuwania rdzy, Środki do zmywania naczyń, Środki zapachowe
do celów domowych, Wybielacze, 4 Mieszanki pochłaniające
pył, Oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, Oleje lekkie, Oleje
mineralne, Oleje penetrujące, Oleje samochodowe, Oleje silnikowe, Oleje syntetyczne, Oleje techniczne, Oleje zwilżające,
Parafiny przemysłowe, Smary, Smary stałe, Środki do usuwania pyłu, Świece i knoty do oświetlenia, Techniczne oleje,
Tłuszcze do smarowania, 5 Apteczki pierwszej pomocy sprzedawane z wyposażeniem, Fungicydy, Herbicydy, Pestycydy,
Preparaty do niszczenia robactwa, Preparaty do odstraszania
robactwa, Przenośne apteczki pierwszej pomocy, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 6 Belki budowlane z metalu, Belki z metalu, Blacha do pokrycia dachu z metalu, Drobne wyroby metalowe, Gwoździe, Gzymsy metalowe, Klamry metalowe, Kłódki z metalu, Kołki metalowe, Konstrukcje stalowe,
Kraty metalowe, Kształtowniki z metalu, Listwy metalowe,
Materiały metalowe do celów budowlanych i konstrukcyjnych, Materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe,
Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Metalowe
konstrukcje, Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, Metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, Metalowe rury kanalizacyjne, Metalowe:
rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym
zawory, Nakrętki, sworznie i zamknięcia z metalu, Okucia metalowe do mebli, Rury metalowe do gazów, Rury wodociągowe metalowe, Rury z metalu, Siatki metalowe, Szklarnie z metalu, Śruby metalowe, Zamki metalowe, Zasuwy do zamków,
7 Automaty do sprzedaży, Automatyczne maszyny do szycia,
Bezprzewodowe wiertarki elektryczne, Brzeszczoty do pił
maszynowych, Domowe elektryczne blendery, Domowe
elektryczne miksery, Dystrybutory automatyczne, Elektrycz-
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ne maszynki do mięsa, Elektryczne mieszarki do ciasta, Elektryczne miksery do żywności, Elektryczne młynki do kawy,
Elektryczne narzędzia i przybory kuchenne, Elektryczne noże
do krojenia mięsa, Elektryczne roboty kuchenne, Elektryczne
sokowirówki, Filtry do maszyn, Froterki podłogowe, Klejarki,
Krajalnice do chleba, Maszyny do czyszczenia i mycia powierzchni zewnętrznych, Maszyny do filtrowania, Maszyny
do mycia ciśnieniowego, Maszyny do mycia szyb okien, Maszyny do ostrzenia wierteł, Maszyny do prasowania tkanin,
Maszyny do przesiewania farb, Maszyny do szycia, Maszyny
i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, Maszyny i urządzenia
do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów,
Maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, Maszyny
i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące i do obróbki
powierzchni, Maszyny kruszące, Maszyny rozpylające farbę,
Maszyny, obrabiarki oraz narzędzia i urządzenia o napędzie
elektrycznym, do mocowania i łączenia, Młyny [maszyny],
Myjnie samochodowe, Odkurzacze, Odśnieżarki, Pilarki
do drewna, Piły tarczowe, Piły taśmowe, Pistolety natryskowe,
Pistolety natryskowe do nakładania farb, Pługi śnieżne, Polerki
do podłogi, Pompy, kompresory i dmuchawy, Pralki, Pralko-suszarki, Prasowalnice, Prasownice i maglownice, Urządzenia
zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, Walcarki, Wiertarki,
Wiertła do maszyn, Zmywarki do naczyń, Zmywarki do naczyń do celów przemysłowych, Zmywarki do użytku domowego, 8 Kielnie, Kombinerki, Komplety sztućców w pudełku,
Krajalnice do chleba [obsługiwane ręcznie], Łomy, Łyżki, Młotki, młotki miękkie i młoty, Moździerze do tłuczenia i ucierania,
Narzędzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, Narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, Narzędzia ręczne, Narzędzia rolnicze, ogrodnicze
i do kształtowania krajobrazu, Noże ceramiczne, Noże do obkrawania, Noże kowalskie, Noże stołowe, Noże, Nożyce, Nożyczki, Ostrza do nożyc, Ostrza nożyc, Podnośniki ręczne,
Podnośniki, Przybory do manicure i pedicure, Przybory
do obcinania i usuwania włosów, Przybory do układania włosów, Przyrządy do mocowania i łączenia, Ręczne narzędzia
do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni,
Ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi
i zwierząt, Ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, Rękojeści noży, Smarownice, Sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia do użytku kuchennego, Sztućce, Tasaki [noże],
Widelce, Wiertła do narzędzi obrotowych [narzędzia obsługiwane ręcznie], Zaciski stolarskie, 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia naukowe i laboratoryjne
do obróbki za pomocą energii elektrycznej, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Oprogramowanie, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie
systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie
sprzętowe, Kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, Sprzęt do komunikacji, Sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), Sprzęt telekomunikacyjny, Urządzenia i nośniki do przechowywania danych, Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, Komponenty elektryczne i elektroniczne, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Okulary, okulary
słoneczne i soczewki kontaktowe, Wzmacniacze optyczne,
Lasery, Urządzenia zabezpieczające i ochronne, Systemy gaśnicze, Gaśnice, Czujniki dymu, Alarmy i urządzenia ostrzegawcze, Czujniki, detektory i instrumenty monitorujące, Urzą-
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dzenia do testowania i kontroli jakości, Urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, Komputery, Komputery przenośne, Komputery osobiste, Komputery i sprzęt komputerowy, Komputerowe bazy danych, Komponenty i części
do komputerów, Przewody elektryczne, Złącza elektryczne,
Czujniki elektryczne, Instalacje alarmowe, Instalacje elektryczne, Przewody instalacji elektrycznych, Gniazdka elektryczne,
Gniazdka do anten, Włączniki światła, Włączniki dotykowe,
Złącza optyczne, Złącza do linii elektrycznych, Transformatory, Tablice rozdzielcze, Telewizory, Oprogramowanie użytkowe do telewizorów, Odbiorniki radiowe, Sprzęt audio, Kable
audio, Odtwarzacze cyfrowe audio, Płyty DVD, Napędy DVD,
Odtwarzacze DVD, Nagrywarki DVD, Dyski CD z danymi, Urządzenia audio i odbiorniki radiowe, Urządzenia audiowizualne,
Urządzenia do rejestrowania i odtwarzania obrazu, Urządzenia do wyświetlania, odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia
do odtwarzania filmów i video, Urządzenia do odtwarzania
filmów, Wzmacniacze sygnału wideo, Wizjery optyczne,
Obiektywy, Aparaty fotograficzne, Aparaty fotograficzne cyfrowe, Filtry do aparatów fotograficznych, Kamery do pojazdów, Kamery konferencyjne, Kamery na podczerwień, Obiektywy do aparatów fotograficznych, Urządzenia do zapisu obrazów, Urządzenia fotograficzne, Telekonwertery, Telefony,
Telefony cyfrowe, Telefony bezprzewodowe, Przewody telefoniczne, Smartfony, Tablety, 11 Akcesoria zabezpieczające
i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, Aparatura regulacyjna do sprzętu dostarczającego wodę, Armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, Armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, Armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, Armatury
grzewcze, Bojlery do instalacji grzewczych, Bojlery do użytku
domowego, Bojlery do zaopatrywania w ciepłą wodę, Bojlery
grzewcze, Chłodnicze lady, Chłodnie, Czajniki elektryczne,
Czajniki, Dekoracyjne fontanny, systemy do nawadniania i irygacji, Domowe grzejniki, Domowe kominki gazowe, Domowe piekarniki, Ekspresy do kawy espresso, Elektryczne Ekspresy do kawy, Elektryczne filtry do kawy, Elektryczne instalacje
oświetleniowe, Elektryczne klimatyzatory, Elektryczne lampy
żarowe, Elektryczne latarki, Elektryczne opiekacze, Elektryczne piekarniki, Elektryczne płyty grzejne, Elektryczne tostery,
Filtry do akwariów, Filtry do basenów, Filtry do użytku przemysłowego i domowego, Filtry do wody, Filtry powietrza,
Frytownice, Garnki elektryczne, Gofrownice, Grille do gotowania, Grille elektryczne, Instalacje do lamp ulicznych, Instalacje do oświetlania choinek, Instalacje grzewcze, Instalacje
i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Instalacje i urządzenia do suszenia, Instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Instalacje
oświetleniowe, Instalacje regulacyjne do rur wodnych, Instalacje wody gorącej, Kable grzewcze, Klimatyzatory montowane przy oknach [do celów przemysłowych], Klimatyzatory
pokojowe, Kominki, Kotły grzewcze, Kuchenki elektryczne,
Kuchenki gazowe, Lampki nocne, Lampy elektryczne, Lampy
fluorescencyjne, Lampy LED, Lampy stojące, Lampy stołowe,
Lampy studyjne, Lampy ścienne, Lampy wiszące, Latarki akumulatorowe, Latarki, Latarnie oświetleniowe, Latarnie, Lodówki, Łaźnie parowe, sauny i wyposażenie spa, Maszyny chłodnicze, Mieszacze prysznicowe, Okapy zawierające wentylatory
wyciągowe, Opiekacze do kanapek, Opiekacze gazowe,
Oprawki do lamp, Oprawy oświetleniowe, Osłony do lamp,
Osprzęt do oświetlenia światłowodowego, Osprzęt do oświetlenia, Osprzęt do żarówek, Osuszacze powietrza, Oświetlenie
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dekoracyjne na choinki, Oświetlenie i reflektory do pojazdów,
Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Oświetleniowe oprawy, Palniki gazowe, Palniki, bojlery i podgrzewacze, Palniki,
Piece do ogrzewania centralnego, Piece do spalania, Piece
elektryczne, Piece grzewcze, Piece indukcyjne, Piece kuchenne, Piece olejowe, Piecyki gazowe, Piekarniki, Płyty grzejące,
Podgrzewacze do potraw, Pompy ciepła, Przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, Reflektory, Ręczne zawory hydrauliczne, Sprzęt do gotowania, podgrzewania,
chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, Suszarki
do ubrań, Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Szkło oświetleniowe, Światła sufitowe, Świece LED, Świetlówki, Transformatory oświetleniowe, Uchwyty lamp, Urządzenia chłodnicze, Urządzenia do chłodzenia powietrza,
Urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego,
Urządzenia do opalania się, Urządzenia do regulacji wody,
Urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, Urządzenia
do suszenia, Urządzenia i instalacje do suszenia, Urządzenia
oświetleniowe LED, Urządzenia oświetleniowe, Urządzenia
regulacyjne do instalacji rur gazowych, Wymienniki ciepła,
Zapalniczki i zapalarki, Zawory [akcesoria hydrauliczne], Zawory bezpieczeństwa do rur gazowych, Zawory do grzejników, Zawory kulowe, Zawory prysznicowe, Zbiorniki na wodę,
Zbiorniki wody pod ciśnieniem, Żarówki halogenowe, Żarówki oświetleniowe LED, Żarówki oświetleniowe, Żyrandole,
16 Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Artykuły do korektorowania i ścierania, Artykuły do pisania i stemplowania, Artykuły papiernicze do pisania, Artykuły piśmiennicze, Bielizna
stołowa papierowa, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Filtry do wody z papieru, Kleje
do artykułów papierniczych, Kleje do celów domowych, Kleje
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego,
Książki, Maszyny biurowe, Materiały do pisania, Materiały drukarskie i introligatorskie, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne
z papieru, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Materiały piśmienne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Papier
filtracyjny, Papier i karton, Papierowe obrusy, Pędzle, Spinacze
do pieniędzy, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Tworzywa sztuczne do modelowania, Wyposażenie dla artystów,
rzemieślników i modelarzy, 17 Arkusze izolacyjne, Artykuły
amortyzujące wstrząsy i zabezpieczające, tłumiki drgań, Artykuły i materiały dźwiękochłonne, Artykuły i materiały elektroizolacyjne, Artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające,
Artykuły i materiały ogniotrwałe i zabezpieczające przed
ogniem, Artykuły i materiały termoizolacyjne, Elastomerowe
materiały uszczelniające nieprzepuszczające cieczy, Elastomerowe materiały uszczelniające nieprzepuszczające gazów,
Elastomerowe materiały uszczelniające nieprzepuszczające
oparów, Elastomery, Farby izolacyjne, Filc izolacyjny, Folie izolacyjne, Giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich [w tym
zawory] oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, Gumowe materiały uszczelniające do połączeń,
Gumowe wypełnienia do opakowań, Gumowe zamknięcia
do butelek, Izolacja do kabli, Izolacja do rur, Izolatory, Kit, Kit
uszczelniający, Kity silikonowe, Kleje izolacyjne, Masy uszczelniające, Materiały do odnowy i naprawy opon, Materiały
do uszczelniania, Materiały i artykuły zabezpieczające przed
wodą i wilgocią, Materiały izolacyjne, Materiały uszczelniające,
Materiały uszczelniające i izolacyjne, Membrany i półprzetworzone syntetyczne materiały filtrujące, Membrany uszczelniające niemetalowe, Mieszaniny do uszczelniania, Mieszanka
uszczelniająca do użytku samochodowego, Mieszanki do łączenia rur, do uszczelniania pęknięć, Mieszanki do uszczelniania złączy, Mieszanki uszczelniające, Niemetalowe izolowane
osłony rur, Niemetalowe kolanka do rur, Niemetalowe okła-
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dziny rur, Niemetalowe osłony do rur, Niemetalowe przedłużenia rur, Niemetalowe rury podziemne, Niemetalowe rury
wężowe, Niemetalowe szczeliwa do tłoków, Niemetalowe
węże ciśnieniowe, Niemetalowe węże elastyczne, Niemetalowe złączki do węży, Niemetalowy osprzęt do węży, Odboje
gumowe, Ograniczniki gumowe, Okładziny do sprzęgła i hamulców, Paski uszczelniające z gumy, Pierścienie uszczelniające, Plomby, uszczelki i wypełnienia, Płyty izolacyjne, Powłoki
izolacyjne, Przewody gumowe do klimatyzatorów, Rurki gumowe, Rury elastyczne do użytku przy nawadnianiu, Rury
giętkie, Rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie
do nich, w tym zawory, nie z metalu, Środki uszczelniające
do stosowania w budownictwie, Tynk izolacyjny, Uszczelki
do rur, Uszczelki do złączy rurowych, Uszczelki niemetalowe
do przewodów, Węże ogrodowe, Włókna mineralne, Włókna
szklane do celów izolacyjnych, Wodoszczelne płytki izolacyjne, Wypełniacze izolacyjne, Zatyczki gumowe, Zawory
z gumy, Zespoły uszczelniające niemetalowe, Złącza niemetalowe do rur, Związki chemiczne do uszczelniania przecieków,
Żywice do wytwarzania warstwy pyłoszczelnej na ścianach,
Żywice w formie wytłaczanej, 18 Laski, kijki marszowe i trekkingowe, Parasole i parasolki, Plecaki, Skóra i imitacja skóry,
Skóry zwierzęce, Torby, Torby podróżne, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia,
Wyprawione skóry, Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla
zwierząt, 19 Asfalt drogowy, Belki budowlane (Niemetalowe -),
Beton, Bloki szklane do budownictwa, Boazerie, Bruk, Cegły,
Cegły szklane, Cement, Cementowe powłoki ścienne, Ceramiczne płytki ścienne, Ceramiczne pokrycia podłogowe, Części budowlane (Niemetalowe -), Dachówki gliniane, Dachówki
kamienne, Dachówki, nie z metalu, Deski drewniane, Drewniane poręcze, Drewno budowlane, Drewno do użytku w budownictwie, Elementy konstrukcyjne ze szkła, Fugi, Gips [materiał budowlany], Gipsowe płyty ścienne, Gotowa zaprawa,
Kamienie brukowe, Kamień budowlany, Kamień na ściany,
Karton budowlany, Kominy niemetalowe, Krokwie dachowe,
Laminaty drewniane, Lastryko, Łupki dachowe, Marmur
do budownictwa, Masa betonowa prefabrykowana, Masy
szpachlowe, Materiały budowlane (nie z metalu), Materiały
budowlane wykonane z włókna skalnego, Materiały budowlane ze szkła, Materiały budowlane ze sztucznego kamienia,
Materiały cementujące, Materiały ceramiczne do brukowania
i układania powierzchni, Materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne z drewna i sztucznego drewna, Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne z paku, smoły, bitumu lub
asfaltu, Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skał, gliny, minerałów i betonu, Membrany dachowe z PCV, Membrany do pokryć dachowych, Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, Niemetalowe kraty, Niemetalowe materiały do naprawy dróg, Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Niemetalowe pokrywy
do kanałów, Odpływy niemetalowe, Okładziny tynkowe,
Osłony pancerne, niemetalowe, Panele szklane, Papa dachowa, Parkiety, Parkiety i płyty parkietowe, Piasek budowlany,
Płaskie szkło do budynków, Płyta gipsowo-kartonowa, Płyta
stolarska, Płyta wiórowa, Płytki chodnikowe, Płytki gipsowe,
Płytki mozaikowe ścienne, Płytki podłogowe dla budownictwa, Płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, Płyty betonowe, Płyty budowlane niemetalowe, Płyty cementowe,
Płyty drewniane, Płyty gipsowe, Płyty gipsowe do celów budowlanych, Płyty pilśniowe, Płyty stolarskie, Płyty wiórowe
z drewna, Płyty z drewna, Podłogi niemetalowe, Podłogowe
płytki niemetalowe, Prefabrykowane ściany niemetalowe,
Produkty do brukowania, niemetalowe, Profile niemetalowe
do budownictwa, Progi niemetalowe, Przewody grzewcze,
niemetalowe, Rury ceramiczne, Rury odpływowe, Rury sztyw-
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ne i zawory do nich, niemetalowe, Rury wodociągowe
(nie z metalu), Rury wykonane z cementu, Siding winylowy
[materiały budowlane], Sklejka, Statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte w tej klasie, Szczeliwa asfaltowe na bazie bitumu, Szczeliwa
dachowe na bazie smoły, Szkło budowlane, Ściany betonowe,
Ściany osłonowe, nie z metalu, Ścienne płytki ceramiczne,
Tynk, Warstwy izolacyjne dachu, Wodoodporne membrany
bitumiczne wzmacniane włóknem szklanym, Wylewki jastrychowe, Wylewki podłogowe, Wzmocnione szkło budowlane,
Zaprawa cementowa do zastosowania w budownictwie, Zaprawy budowlane, Zaprawy klejowe do celów budowlanych,
Złącza drewniane, 20 Akcesoria do przechowywania ubrań,
Beczki i beczułki, niemetalowe, Budy, kojce i legowiska dla
zwierząt domowych, Dozowniki do ręczników mocowane
na stałe, Drabiny drewniane, Drabiny i ruchome schody, niemetalowe, Drabiny niemetalowe, Kanapy, Kojce, Komody, Kredensy, Krzesła, Leżaki, Lustra (srebrzone szkło), Ławki, Łóżka,
pościel, materace, poduszki, Meble, Meble do sauny, Meble
domowe, Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble gięte,
Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Meble kempingowe, Meble kuchenne, Meble kuchenne do zabudowy,
Meble łazienkowe, Moduły biurkowe, Niemetalowe elementy
złączne, Opakowania drewniane do butelek, Osprzęt
do drzwi, bram i okien, niemetalowe, Osprzęt do szafek (Niemetalowy -), Panele meblowe, Plansze, stoiska wystawowe
i oznakowanie, niemetalowe, Poduszki na krzesła, Pojemniki
do pakowania wykonane z drewna, Pojemniki do pakowania
z tworzyw sztucznych, Pojemniki do przenoszenia niemetalowe, Pojemniki drewniane, Pojemniki na lekarstwa z tworzyw sztucznych, Pojemniki niemetalowe do transportu, Pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, Półki [meble], Półki prefabrykowane [meble], Półki ścienne [meble],
Półki wystawowe, Pudełka z drewna, Pufy [meble], Ramy
do mebli, Regały, Regały wystawowe do prezentacji towarów
w celach wystawowych, Segmenty wystawiennicze do celów prezentacyjnych, Skrzynie kratowe i palety, niemetalowe,
Sofy, Sofy rozkładane, Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby
i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk,
gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, Stojaki
wystawowe, Stoliki, Stoliki do herbaty, Stoliki kawowe, Stoliki
nocne, Stoły, Blaty do stołów, Stoły biurowe, Szafki, Szafki
do przechowywania, Szafki kuchenne, Szafki ścienne, Szafki
wystawowe, Szafki z lustrami, Szafy, Szafy wnękowe, Szafy
z lustrami, Szezlongi, Szuflady do mebli, Ścianki działowe
do mebli, Tablice korkowe, Tablice ogłoszeniowe, Tapczany
posiadające miejsce do przechowywania, Toaletki, Wieszaki
na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki
na ubrania, Witryny wystawowe, Wózki meblowe, Wyroby
stolarskie, Zamki i klucze, niemetalowe, Zamknięcia do pojemników niemetalowe, Zamykane szafki do przechowywania cennych rzeczy [meble], Zawory, niemetalowe, Zbiorniki
do składowania z drewna, Zbiorniki na gaz niemetalowe i niemurowane, Zbiorniki niemetalowe i niemurowane, Zestawy
mebli, Zestawy mebli kuchennych, Złącza meblowe niemetalowe, Żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony
do wnętrz, 21 Akwaria i wiwaria, Artykuły do czyszczenia zębów, Artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, Donice ceramiczne, Donice do roślin, Donice na rośliny, Doniczki na kwiaty, Dozowniki mydła, Dysze do węży, Gąbki, Grzebienie, Klatki
dla ptaków, Konewki, Kosmetyczki z wyposażeniem, Kosze
na pranie, Kuwety dla kotów, Łyżki do butów, Metalowe klatki
do użytku domowego, Misy na rośliny, Mydelniczki, Podstawki do doniczek, Pojemniki na kosmetyki, Przybory do celów
kosmetycznych, Przybory do czyszczenia toalety i łazienki,
Przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki
i materiały do wytwarzania szczotek, Przybory kosmetyczne,
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do higieny i pielęgnacji urody, Przyrządy do tępienia szkodników i robactwa, Spryskiwacze, Sprzęt do czyszczenia, Sprzęt
i artykuły do sprzątania i czyszczenia, Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana,
terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, Stojaki do roślin, Suszarki do ubrań (służące do rozwieszania suszących się
ubrań), Szczotki, Szczotki do szorowania, Szczotki do zmywania, Szkło lustrzane, Szkło mleczne, Szkło nieobrobione, Szyby,
Ścierki, Śmietniczki, Wazony, Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Zmywaki do szorowania, Zraszacze
do węży ogrodowych, 24 Bielizna stołowa i pościelowa, Gotowe zasłony z tworzyw sztucznych, Materiały tekstylne
do filtrowania, Materiały tekstylne do użytku jako zasłony
do okien, Pokrowce i narzuty na meble, Tkaniny, Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Zasłony, Zasłony
gotowe, Zasłony i firany tekstylne lub z tworzyw sztucznych,
Zasłony prysznicowe, Zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, Zasłony winylowe, 25 Części
odzieży, obuwia i nakryć głowy, Obuwie, Odzież, 27 Antypoślizgowe pokrycia podłogowe na klatki schodowe, Dywaniki
i maty samochodowe, Dywany, chodniki i maty, Materiały
do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania
gruntu, Płytki korkowe, Podkłady pod dywaniki, Podłoża antypoślizgowe, Pokrycia podłogowe, Pokrycia ścian i sufitów, Pokrycia ścienne z korka, Pokrycia ścienne z papieru, Sztuczne
materiały do pokrywania gruntu, Tapety nietekstylne, Tapety
sufitowe, Tapety tekstylne, Tapety winylowe, Tapety z korka,
Tapety z tworzyw sztucznych, Wykładzina dywanowa, Wykładzina samochodowa, 28 Akcesoria do pływania, Akcesoria
nadmuchiwane do basenów, Artykuły i sprzęt sportowy, Baseny do zabawy, Dmuchane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Dekoracje
świąteczne i ozdoby choinkowe (nieujęte w innych klasach),
Wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, Zabawki
do użytku w basenach, 31 Artykuły jadalne do żucia dla psów,
Artykuły spożywcze dla szczeniąt, Ciastka dla zwierząt, Darń
naturalna, Drzewa i produkty leśne, Jadalne przysmaki dla
zwierząt domowych, Karma dla gryzoni, Karma dla kotów,
Karma dla psów, Karma dla ptaków, Karma dla ryb, Karmy i pasze dla zwierząt, Kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, Kwiaty, Kwiaty świeże, Nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, Naturalne rośliny i kwiaty, Piasek do kuwet dla
kotów, Podściółka dla zwierząt domowych, Podściółka do kuwet dla kotów, Preparaty spożywcze dla zwierząt, Rośliny
do akwariów [żywe], Rośliny do stawów [żywe], Rośliny domowe, Rośliny doniczkowe, Rośliny naturalne (żywe), Rośliny
pnące, Rośliny suszone do dekoracji, Rośliny świeże, Rośliny
ze szkółki roślinnej, Rośliny zielone naturalne do dekoracji, Rośliny żywe, Róże [rośliny], Sadzonki, Trawy [rośliny], Winorośle,
Żwirek dla kotów, Żywe kłącza, Żywe kwiaty, Żywe kwiaty naturalne, Żywe ozdobnie ostrzyżone krzewy, Żywe rośliny
do akwariów, Żywe rośliny owocowe, Żywe rośliny wraz z mikroorganizmami symbiotycznymi, Żywność dla ryb akwariowych, 35 Usługi prowadzenia sklepów, w tym sklepów wielkopowierzchniowych z artykułami i materiałami budowlanymi, artykułami do majsterkowania i ogrodniczymi, narzędziami, wyrobami metalowymi, farbami, drewnem oraz wyrobami z drewna, wykładzinami podłogowymi, roślinami, artykułami ogrodniczymi, meblami, materiałami instalacyjnymi
i oświetleniowymi, urządzeniami elektronicznymi w tym telefonami i systemami bezpieczeństwa, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, Audyt działalności gospodarczej, Doradztwo dla kadry kierowniczej w zakresie franchisingu, Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, Handlowe usługi doradcze dotyczące
franchisingu, Ocena potrzeb personelu, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
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działalnością gospodarczą, Przetwarzanie, systematyzacja
danych i zarządzanie nimi, Rachunkowość, księgowość i audyt, Telemarketing, Usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie
franchisingu, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
Zarządzanie rachunkami firm, Zarządzanie rachunkowością,
Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, 37 Usługi budowlane,
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Instalowanie,
konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas pancernych,
Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja), Konserwacja i naprawa budynków, Konserwacja i naprawa mebli, Usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet, Wynajem narzędzi, instalacji
i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, 39 Transport, Pakowanie i składowanie towarów, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie
transportu, Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, Przewożenie i dostarczanie towarów, Ładowanie i wyładowanie pojazdów, Wynajem przestrzeni, struktur,
jednostek i pojemników do magazynowania i transportu,
Wypożyczanie środków transportu, 40 Usługi mieszania farb,
Usługi szycia, Szycie zasłon, Dorabianie kluczy, Obróbka
drewna, Konserwacja drewna [inna niż malowanie], Obróbka
drewna środkami do konserwacji, Laminowanie drewna, Wypożyczanie generatorów, Wypożyczanie urządzeń chłodniczych, Wypożyczanie urządzeń grzewczych, Wypożyczanie
sprzętu do cięcia, Wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych,
Wypożyczanie sprzętu do oczyszczania wody i powietrza,
Wypożyczanie elektrycznych urządzeń do spawania, Wynajem maszyn i urządzeń do obróbki drewna, Wynajem aparatury do spawania, Wynajem sprzętu do obróbki i przekształcania materiałów, do wytwarzania energii i do produkcji
na zamówienie, 42 Architektura, Badania architektoniczne,
Doradztwo w dziedzinie projektowania architektonicznego,
Doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, Projektowanie architektoniczne, Projektowanie architektoniczne
dekoracji wnętrz, Projektowanie budynków, Projektowanie
kuchni, Projektowanie łazienek, Projektowanie mebli, Usługi
architektoniczne, Usługi architektury wnętrz, Usługi inżynieryjne i w zakresie architektury, Usługi projektowania mebli,
Usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, Usługi
w zakresie projektowania, 44 Projektowanie krajobrazów,
Ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu, Projektowanie
ogrodów i krajobrazów, Usługi w zakresie architektury krajobrazu, Usługi ogrodnicze, Udostępnianie informacji na temat
ogrodnictwa, Wynajem sprzętu do rolnictwa, akwakultury,
ogrodnictwa i leśnictwa.
532639
(220) 2021 08 12
OBI CENTRALA SYSTEMOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEBLE ZRÓB TO SAM
(210)
(731)
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(531) 14.07.15, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Kleje do celów konstrukcyjnych, Kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, Kleje kontaktowe, Kleje poliuretanowe, Kleje topliwe, Kleje w sprayu,
Wszystkie wyżej wymienione towary przeznaczone
do wykonywania oraz renowacji wyrobów meblarskich,
2 Barwniki, Bejce, Bejce do drewna, Farby antykorozyjne,
Farby gruntowe, Farby i farby mocno rozcieńczone, Farby w proszku, Farby w sprayu, Farby wewnętrzne, Farby
wodoodporne, Farby zapobiegające rdzy, Lakiery, Lakiery do drewna, Lakiery do malowania, Lakiery i pokosty,
Mieszanki farb, Mieszanki gruntujące, Ochronne oleje
do drewna, Oleje antykorozyjne, Oleje do drewna, Oleje
do konserwacji drewna, Oleje do ochrony przed rdzą, Pigmenty, Pigmenty do farb, Pigmenty do powłok ochronnych, Politura, Preparaty antykorozyjne, Preparaty do konserwacji i zabezpieczania, Preparaty do rozcieńczania farb,
Rozcieńczalniki do barwników, Rozcieńczalniki do farb,
Rozcieńczalniki do lakierów, Rozcieńczalniki do powłok,
Spoiwa do farb, Spoiwa do lakierów, Żywice do powlekania, Żywice do stosowania w pigmentacji, Wszystkie wyżej wymienione towary przeznaczone do wykonywania
oraz renowacji wyrobów meblarskich, 6 Drobne wyroby
metalowe, Gwoździe, Klamry metalowe, Kłódki z metalu,
Kołki metalowe, Kształtowniki z metalu, Listwy metalowe,
Nakrętki, sworznie i zamknięcia z metalu, Okucia metalowe do mebli, Śruby metalowe, Zamki metalowe, Zasuwy
do zamków, Wszystkie wyżej wymienione towary przeznaczone do wykonywania oraz renowacji wyrobów meblarskich, 20 Akcesoria do przechowywania ubrań, Dozowniki
do ręczników mocowane na stałe, Drabiny drewniane, Kanapy, Komody, Kredensy, Krzesła, Leżaki, Lustra (srebrzone
szkło), Ławki, Łóżka, Meble, Meble do sauny, Meble domowe, Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble gięte,
Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Meble
kempingowe, Meble kuchenne, Meble kuchenne do zabudowy, Meble łazienkowe, Moduły biurkowe, Osprzęt
do szafek (Niemetalowy -), Panele meblowe, Poduszki
na krzesła, Pojemniki drewniane, Pojemniki na lekarstwa
z tworzyw sztucznych, Półki [meble], Półki prefabrykowane [meble], Półki ścienne [meble], Półki wystawowe,
Pufy [meble], Ramy do mebli, Regały, Regały wystawowe
do prezentacji towarów w celach wystawowych, Segmenty wystawiennicze do celów prezentacyjnych, Sofy, Sofy
rozkładane, Stojaki wystawowe, Stoliki, Stoliki do herbaty,
Stoliki kawowe, Stoliki nocne, Stoły, Blaty do stołów, Stoły
biurowe, Szafki, Szafki do przechowywania, Szafki kuchenne, Szafki ścienne, Szafki wystawowe, Szafki z lustrami,
Szafy, Szafy wnękowe, Szafy z lustrami, Szezlongi, Szuflady
do mebli, Ścianki działowe do mebli, Tapczany posiadające miejsce do przechowywania, Toaletki, wieszaki stojące
do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, Witryny wystawowe, Wózki meblowe, Zamykane szafki do przechowywania cennych rzeczy [meble], Zestawy mebli, Zestawy mebli kuchennych, Złącza meblowe niemetalowe, Zestawy
i części mebli przeznaczone do samodzielnego montażu,
zawarte w tej klasie, 35 Usługi prowadzenia sklepów, w tym
sklepów wielkopowierzchniowych z artykułami i materiałami budowlanymi, artykułami do majsterkowania i ogrodniczymi, narzędziami, wyrobami metalowymi, farbami, drewnem oraz wyrobami z drewna, wykładzinami podłogowymi,
roślinami, artykułami ogrodniczymi, meblami, materiałami
instalacyjnymi i oświetleniowymi, urządzeniami elektronicznymi w tym telefonami i systemami bezpieczeństwa,
42 Projektowanie kuchni, Projektowanie łazienek, Projektowanie mebli.
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532640
(220) 2021 08 12
OBI CENTRALA SYSTEMOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZESTAW ZRÓB TO SAM
(210)
(731)

(531) 14.07.15, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Kleje do celów konstrukcyjnych, Kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, Kleje kontaktowe,
Kleje poliuretanowe, Kleje topliwe, Kleje w sprayu, 2 Barwniki,
Bejce, Bejce do drewna, Farby antykorozyjne, Farby gruntowe, Farby i farby mocno rozcieńczone, Farby w proszku, Farby
w sprayu, Farby wewnętrzne, Farby wodoodporne, Farby zapobiegające rdzy, Lakiery, Lakiery do drewna, Lakiery do malowania, Lakiery i pokosty, Mieszanki farb, Mieszanki gruntujące, Ochronne oleje do drewna, Oleje antykorozyjne, Oleje
do drewna, Oleje do konserwacji drewna, Oleje do ochrony
przed rdzą, Pigmenty, Pigmenty do farb, Pigmenty do powłok ochronnych, Politura, Preparaty antykorozyjne, Preparaty do konserwacji i zabezpieczania, Preparaty do rozcieńczania farb, Rozcieńczalniki do barwników, Rozcieńczalniki
do farb, Rozcieńczalniki do lakierów, Rozcieńczalniki do powłok, Spoiwa do farb, Spoiwa do lakierów, Żywice do powlekania, Żywice do stosowania w pigmentacji, 6 Drobne wyroby metalowe, Gwoździe, Klamry metalowe, Kłódki z metalu,
Kołki metalowe, Kształtowniki z metalu, Listwy metalowe,
Nakrętki, sworznie i zamknięcia z metalu, Okucia metalowe do mebli, Śruby metalowe, Zamki metalowe, Zasuwy
do zamków, 20 Akcesoria do przechowywania ubrań, Beczki
i beczułki, niemetalowe, Budy, kojce i legowiska dla zwierząt
domowych, Dozowniki do ręczników mocowane na stałe,
Drabiny drewniane, Drabiny i ruchome schody, niemetalowe, Drabiny niemetalowe, Kanapy, Kojce, Komody, Kredensy,
Krzesła, Leżaki, Lustra (srebrzone szkło), Ławki, Łóżka, pościel,
materace, poduszki, Meble, Meble do sauny, Meble domowe,
Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble gięte, Meble
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Meble kempingowe, Meble kuchenne, Meble kuchenne do zabudowy, Meble
łazienkowe, Moduły biurkowe, Niemetalowe elementy złączne, Opakowania drewniane do butelek, Osprzęt do drzwi,
bram i okien, niemetalowe, Osprzęt do szafek (Niemetalowy -),
Panele meblowe, Plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, Poduszki na krzesła, Pojemniki do pakowania wykonane z drewna, Pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, Pojemniki do przenoszenia niemetalowe,
Pojemniki drewniane, Pojemniki na lekarstwa z tworzyw
sztucznych, Pojemniki niemetalowe do transportu, Pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, Półki [meble],
Półki prefabrykowane [meble], Półki ścienne [meble], Półki
wystawowe, Pudełka z drewna, Pufy [meble], Ramy do mebli, Regały, Regały wystawowe do prezentacji towarów w celach wystawowych, Segmenty wystawiennicze do celów
prezentacyjnych, Skrzynie kratowe i palety, niemetalowe,
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Sofy, Sofy rozkładane, Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby
i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk,
gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, Stojaki
wystawowe, Stoliki, Stoliki do herbaty, Stoliki kawowe, Stoliki nocne, Stoły, Blaty do stołów, Stoły biurowe, Szafki, Szafki
do przechowywania, Szafki kuchenne, Szafki ścienne, Szafki
wystawowe, Szafki z lustrami, Szafy, Szafy wnękowe, Szafy
z lustrami, Szezlongi, Szuflady do mebli, Ścianki działowe
do mebli, Tablice korkowe, Tablice ogłoszeniowe, Tapczany
posiadające miejsce do przechowywania, Toaletki, Wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki
na ubrania, Witryny wystawowe, Wózki meblowe, Wyroby
stolarskie, Zamki i klucze, niemetalowe, Zamknięcia do pojemników niemetalowe, Zamykane szafki do przechowywania cennych rzeczy [meble], Zawory, niemetalowe, Zbiorniki do składowania z drewna, Zbiorniki na gaz niemetalowe
i niemurowane, Zbiorniki niemetalowe i niemurowane, Zestawy mebli, Zestawy mebli kuchennych, Złącza meblowe
niemetalowe, Żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon
i zasłony do wnętrz, Zestawy i części mebli przeznaczone
do samodzielnego montażu, 35 Usługi prowadzenia sklepów, w tym sklepów wielkopowierzchniowych z artykułami
i materiałami budowlanymi, artykułami do majsterkowania
i ogrodniczymi, narzędziami, wyrobami metalowymi, farbami, drewnem oraz wyrobami z drewna, wykładzinami podłogowymi, roślinami, artykułami ogrodniczymi, meblami,
materiałami instalacyjnymi i oświetleniowymi, urządzeniami
elektronicznymi w tym telefonami i systemami bezpieczeństwa, 42 Projektowanie kuchni, Projektowanie łazienek, Projektowanie mebli.
(210)
(731)
(540)
(540)

533303
(220) 2021 08 30
BAFIA ANITA F.H.U. U BAFII, Poronin
(znak słowno-graficzny)
Tatrzańskie Zioło

(531) 05.03.13, 27.05.01
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Zioła
lecznicze, Suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Olejki lecznicze,
Herbaty ziołowe do celów leczniczych, 30 Wyroby spożywcze, Herbata, Zioła do celów spożywczych, Przyprawy, Nielecznicze napoje na bazie herbaty, Kawa, 32 Napoje owocowe i soki owocowe, Piwa, 33 Napoje alkoholowe, Alkohole
na bazie ziół.
(210) 533551
(220) 2021 09 04
(731) DURZYŃSKA BEATA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Miodzianka
(510), (511) 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze
i nadzienia, produkty pszczele, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów.
533584
(220) 2021 09 06
IGNACIK GRZEGORZ STERBIT-GRZEGORZ IGNACIK,
Poznań
(540) (znak słowny)

(210)
(731)
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(540) STERBIT
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające,
lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Elementy
elektroniczne, Obwody drukowane, Przyrządy pomiarowe,
Elementy i układy sterowania, Automatyka budynkowa
i przemysłowa, Komputery, części do komputerów, podzespoły, osprzęt komputerowy, Komputerowe urządzenia peryferyjne, Programy komputerowe, Gry komputerowe, Magnetyczne, cyfrowe nośniki danych, Urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, Magnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, Kasy rejestrujące, Maszyny liczące, Urządzenia do przetwarzania danych,
Sprzęt telekomunikacyjny, Automatyczne urządzenia kontroli
dostępu, Urządzenia do automatycznej dystrybucji elektryczności, Automatyczne tablice rozdzielcze, Automatyczne przełączniki czasowe (nie do zegarów), Układy scalone, Chipy,
Tranzystory, Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania
procesami przemysłowymi, Urządzenia do zdalnego sterowania, Transformatory, Urządzenia fotowoltaiczne, Instalacje
do wytwarzania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia
do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, Komponenty elektryczne i elektroniczne, Przemienniki [inwertery], Panele słoneczne, Komórki fotowoltaiczne,
Kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, Falowniki
fotowoltaiczne, Moduły fotowoltaiczne, Akumulatory energii
fotowoltaicznej, 11 Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja), Układy kogeneracyjne, Pompy ciepła, Sprzęt
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania,
do żywności i napojów, Instalacje do obróbki przemysłowej,
Instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Instalacje
i urządzenia do suszenia, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę
i sanitacji, Palniki, bojlery i podgrzewacze, Przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, Akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, Filtry
do użytku przemysłowego i domowego, Zapalniczki i zapalarki, 35 Usługi sprzedaży następujących towarów: aparatura
oraz urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia mierzące i wykrywające oraz monitorujące i kontrolujące,
urządzenia nawigacyjne i naprowadzające oraz lokalizacyjne
do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia optyczne
oraz wzmacniacze i korektory, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne oraz multimedialne i fotograficzne,
urządzenia zabezpieczające oraz ochronne i sygnalizacyjne,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, elementy elektroniczne, obwody drukowane, przyrządy pomiarowe, elementy
i układy sterowania, automatyka budynkowa i przemysłowa,
komputery i części do komputerów, podzespoły oraz osprzęt
komputerowy, komputerowe urządzenia peryferyjne, programy komputerowe, gry komputerowe, magnetyczne i cyfrowe nośniki danych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia
i przełączania oraz przekształcania i gromadzenia oraz sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania i przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami,
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kasy rejestrujące, maszyny liczące, urządzenia do przetwarzania danych, sprzęt telekomunikacyjny, automatyczne urządzenia kontroli dostępu, urządzenia do automatycznej dystrybucji elektryczności, automatyczne tablice rozdzielcze, automatyczne przełączniki czasowe (nie do zegarów), układy
scalone, chipy, tranzystory, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, urządzenia
do zdalnego sterowania, transformatory, urządzenia fotowoltaiczne, instalacje do wytwarzania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii
elektrycznej, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu
energii elektrycznej, komponenty elektryczne i elektroniczne, przemienniki [inwertery], panele słoneczne, komórki fotowoltaiczne, kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne,
falowniki fotowoltaiczne, moduły fotowoltaiczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, Usługi sprzedaży następujących
towarów: systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), układy kogeneracyjne, pompy ciepła, instalacje grzewcze, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, instalacje do obróbki przemysłowej, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania,
instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia
do ogrzewania i wentylacji oraz klimatyzacji i oczyszczania
powietrza, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery i podgrzewacze,
przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych,
akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych
i gazowych, filtry do użytku przemysłowego i domowego,
zapalniczki i zapalarki, Zarządzanie sklepami: detalicznymi,
hurtowymi, internetowymi, Usługi w zakresie pośrednictwa
handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich
w zakresie wyboru i doboru produktów, Doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, Zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, Doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, Organizowanie
targów, wystaw i kongresów w celach handlowych oraz reklamowych, Pokazy towarów, 37 Montaż, naprawa oraz konserwacja urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, ogniw i modułów fotowoltaicznych, urządzeń i instalacji do wytwarzania
energii, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Nadzór budowlany, Usługi elektryków,
Usługi hydrauliczne, Instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu
do automatyki budynkowej, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu automatyki budynkowej, Wynajem narzędzi,
instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Usługi w zakresie wyposażania obiektów w instalacje: budowlane, kanalizacyjne, elektryczne, wentylacyjne, wodne, gazowe, c.o., solarne, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja), Instalacja, konserwacja i naprawa układów kogeneracyjnych, pomp ciepła, instalacji grzewczych, systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), sprzętu
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania,
do żywności i napojów, Montaż, konserwacja i naprawa instalacji do obróbki przemysłowej, instalacji i urządzeń do chłodzenia i zamrażania, instalacji i urządzeń sanitarnych, sprzętu
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacji i urządzeń
do suszenia, instalacji i urządzeń do ogrzewania, wentylacji,
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, 42 Usługi w zakresie
montażu, instalowania, konserwacji i napraw firmware, Usługi
projektowe w zakresie urządzeń elektronicznych, inteligentnych instalacji, systemów bezpieczeństwa, systemów audio
i wideo, Usługi inżynierskie (oceny, opinie, badania), Doradztwo techniczne w zakresie kompletacji, instalowania oraz
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wdrażania systemów komputerowych, urządzeń elektronicznych oraz automatyki budynku, Opracowywanie programów
komputerowych i baz danych, Projektowanie budowlane,
Usługi architektoniczne, Usługi inżynieryjne, Usługi projektowania, Usługi naukowe i technologiczne, Testowanie,
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Testowanie
urządzeń przemysłowych do celów certyfikacji, Tuning maszyn i urządzeń przemysłowych, Projektowanie instalacji
i urządzeń przemysłowych, Badania techniczne oraz opracowywanie projektów technicznych, Prace badawczo-rozwojowe na rzecz osób trzecich, Doradztwo budowlane, Ekspertyzy z zakresu inżynierii technicznej, w zakresie budownictwa,
wyposażenia i architektury wnętrz, Doradztwo w zakresie
zużycia energii, Analizy przemysłowe i usługi badawcze, Techniczny nadzór wykonawczy.
(210) 533602
(220) 2021 09 06
(731) PIECZONKA DAWID, Trzebownisko
(540) (znak słowny)
(540) STYLEM
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży hurtowej za pośrednictwem Internetu oraz sprzedaży wysyłkowej, w szczególności komputerów,
urządzeń peryferyjnych, oprogramowania komputerowego,
sprzętu AGD i RTV, sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części i akcesoriów do nich, sprzętu audiowizualnego, Usługi sprzedaży detalicznej za pośrednictwem
Internetu oraz sprzedaży wysyłkowej, w szczególności komputerów, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania komputerowego, sprzętu AGD i RTV, sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części i akcesoriów do nich, sprzętu
audiowizualnego, Marketing internetowy, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi aukcyjne on-line
za pośrednictwem Internetu, Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem
Internetu, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Wynajem
przestrzeni reklamowej w Internecie, Usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, Reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Usługi komputerowego gromadzenia danych
z punktów sprzedaży świadczone na rzecz sprzedawców
detalicznych, Komputerowe zarządzanie bazami danych,
Tworzenie komputerowych baz danych, Kompilacja komputerowych baz danych, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, Doradztwo w zakresie
organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami.
(210)
(731)
(540)
(540)

533607
(220) 2021 09 06
PIECZONKA DAWID, Trzebownisko
(znak słowno-graficzny)
STYLEM
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(531)

26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 26.05.24, 26.04.12, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży hurtowej za pośrednictwem Internetu oraz sprzedaży wysyłkowej, w szczególności komputerów,
urządzeń peryferyjnych, oprogramowania komputerowego,
sprzętu AGD i RTV, sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części i akcesoriów do nich, sprzętu audiowizualnego, Usługi sprzedaży detalicznej za pośrednictwem
Internetu oraz sprzedaży wysyłkowej, w szczególności komputerów, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania komputerowego, sprzętu AGD i RTV, sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części i akcesoriów do nich, sprzętu
audiowizualnego, Marketing internetowy, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi aukcyjne on-line
za pośrednictwem Internetu, Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem
Internetu, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Wynajem
przestrzeni reklamowej w Internecie, Usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, Reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Usługi komputerowego gromadzenia danych
z punktów sprzedaży świadczone na rzecz sprzedawców
detalicznych, Komputerowe zarządzanie bazami danych,
Tworzenie komputerowych baz danych, Kompilacja komputerowych baz danych, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, Doradztwo w zakresie
organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami.
(210) 533757
(220) 2021 09 09
(310) BAZ2123467A (320) 2021 05 19
(330) BA
(731) MEDICOVER HOLDING (CYPRUS) LIMITED, Limassol, CY
(540) (znak słowny)
(540) MEDICOVER
(510), (511) 42 Usługi z pierwszeństwem od dnia 19.05.2021
nr BAZ2123467A Badania w zakresie medycyny i farmakologii, Doradztwo w zakresie biochemii, Laboratoryjne usługi
analityczne, Projektowanie i opracowywanie technologii
medycznej, Badania dotyczące środków farmaceutycznych,
Przeprowadzanie prób klinicznych produktów farmaceutycznych, Testy toksyczności do celów badawczych, Badania
biologiczne, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie bakteriologii, Usługi w zakresie opracowywania metod testowania, Badania naukowe z zakresu bakteriologii, Badania naukowe do celów medycznych, Udzielanie informacji i danych
w zakresie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie medycyny i weterynarii, Usługi w zakresie badań biomedycznych,
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku z technologią medyczną, Udostępnianie
informacji naukowych, Opracowywanie preparatów farmaceutycznych i leków, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie immunologii, Przygotowywanie próbek immunohistologicznych do analizy w laboratoriach badawczych, Projektowanie i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej, Biochemiczne prace badawczo-rozwojowe, Prace
badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, Badania kliniczne, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie cytologii,
Udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie zaburzeń
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medycznych i ich leczenia, Udzielanie informacji dotyczących badań naukowych, Badania naukowe do celów medycznych w zakresie chorób nowotworowych, Badania laboratoryjne w dziedzinie ekspresji genu, Opracowywanie nowych technologii dla osób trzecich, Badania laboratoryjne
dotyczące wytwarzania przeciwciał monoklonalnych, Przygotowywanie próbek biologicznych do analizy w laboratoriach badawczych, Badania naukowe w dziedzinie medycyny społecznej, Świadczenie usług badawczych, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie immunohistologii, Badania
genetyczne, Usługi badań w zakresie separacji komórek,
Doradztwo w zakresie bakteriologii, Laboratoria medyczne,
Doradztwo związane z badaniami w dziedzinie farmakogenetyki, Udzielanie informacji na temat badań medycznych
i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, Badania przesiewowe DNA do celów badań naukowych, Usługi laboratoryjne w zakresie badań medycznych,
Doradztwo w zakresie biotechnologii, Usługi naukowe, Badania w zakresie komórek macierzystych, Testowanie środków farmaceutycznych, Usługi badawczo-rozwojowe
w dziedzinie przeciwciał, Usługi projektowania, Badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, Analiza tkanek ludzkich do badań medycznych, Usługi badawcze
w dziedzinie medycyny i farmakologii, Programowanie komputerów w dziedzinie medycyny, Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie preparatów diagnostycznych, Badania w zakresie środków farmaceutycznych, Badania w dziedzinie farmakogenetyki, Usługi w zakresie badań biochemicznych,
Doradztwo w zakresie badań naukowych, Usługi w zakresie
analiz i badań chemicznych, Badania w zakresie preparatów
farmaceutycznych, Usługi w zakresie technologii informatycznych na użytek przemysłu farmaceutycznego i ochrony
zdrowia, Informacje związane z badaniami naukowymi
z dziedziny biochemii i biotechnologii, Usługi badawcze,
Usługi doradcze związane z badaniami w zakresie terapii genowej, Analiza laboratoryjna w dziedzinie bakteriologii, Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmaceutycznej
i biotechnologicznej, Badania laboratoryjne, Badania dotyczące biotechnologii, Badania naukowe w zakresie genetyki
i inżynierii genetycznej, Badania w dziedzinie terapii genowej, Badania i testy bakteriologiczne, Doradztwo związane
z pracami badawczo-rozwojowymi w dziedzinie lecznictwa,
Udzielanie informacji na temat wyników prób klinicznych
w zakresie produktów farmaceutycznych, Badania z zakresu
nauk molekularnych, Usługi badawczo-rozwojowe biomedyczne, Doradztwo związane z badaniami farmaceutycznymi i opracowywaniem produktów farmaceutycznych, Usługi
analizy krwi do celów badań naukowych, Usługi doradcze
w zakresie nauki, 44, Usługi z pierwszeństwem od dnia
19.05.2021 nr BAZ2123467A Analizy RNA lub DNA w zakresie
diagnozowania i prognozowania zagrożenia nowotworami,
Porady w zakresie farmakologii, Organizowanie leczenia medycznego, Planowanie i nadzorowanie diet odchudzających,
Usługi dentystyczne, Usługi medyczne, mianowicie zapłodnienie in vitro, Profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony
zdrowia, Konsultacje dentystyczne, Usługi położnicze [akuszeria], Udostępnianie informacji medycznych w zakresie geriatrii, Opieka pielęgniarska, Usługi weterynaryjne, Refleksologia, Dostarczanie informacji weterynaryjnych, Doradztwo
psychologiczne, Udzielanie informacji na temat poradnictwa
dietetycznego i żywieniowego, Konsultacje medyczne,
Udzielanie informacji na temat stomatologii, Usługi opieki
medycznej, Usługi w zakresie badania surowic, Badania poziomu cholesterolu, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów biofarmaceutycznych, Usługi higienistów dentystycznych, Usługi doradztwa dietetycznego [medyczne],
Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i prze-
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twarzaniem komórek macierzystych, Usługi kliniki dentystycznej, Usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem raka, Usługi telemedyczne, Usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, Udostępnianie informacji
medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, Usługi prywatnych szpitali, Przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, Usługi doradcze i informacyjne związane
z produktami farmaceutycznymi, Przeprowadzanie diagnozy
chorób, Doradztwo żywieniowe, Placówki rekonwalescencji,
Usługi zapładniania metodą in vitro, Usługi farmaceutyczne,
Usługi medyczne, Usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy próbek pobranych od pacjentów, Usługi psychiatryczne, Usługi analiz medycznych związane z leczeniem
pacjentów, Szpitale, Udzielanie informacji związanych z usługami opieki pielęgniarskiej, Usługi optyczne, Usługi opieki
poporodowej dla kobiet, Usługi doradcze w zakresie odchudzania, Badania przesiewowe, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, Opieka paliatywna, Profesjonalne
konsultacje dietetyczne, Usługi udostępniania placówek medycznych, Usługi analiz medycznych związane z leczeniem
osób, świadczone przez laboratorium medyczne, Usługi doradcze w zakresie dietetyki, Porady dietetyczne, Ambulatoryjna opieka medyczna, Badania genetyczne do celów medycznych, Konsultacje w zakresie odżywiania, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Gromadzenie i konserwowanie krwi ludzkiej, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych, Udzielanie informacji pacjentom
w zakresie zażywania leków, Udostępnianie informacji na temat karmienia piersią, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi opieki zdrowotnej oferowane za pośrednictwem
sieci zakontraktowanych jednostek służby zdrowia, Badania
medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, Usługi ultrasonograficzne dla celów medycznych, Pomoc medyczna
w nagłych wypadkach, Doradztwo związane ze stomatologią, Usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała
człowieka, Usługi banku krwi pępowinowej, Usługi analiz
medycznych związanych z leczeniem osób, Poradnictwo
dietetyczne, Ośrodki zdrowia, Usługi informacyjne w zakresie
opieki zdrowotnej, Usługi medyczne związane z usuwaniem,
leczeniem i przetwarzaniem krwi ludzkiej, Usługi lekarskie,
Usługi w zakresie medycyny i zdrowia związane z DNA, genetyką i testami genetycznymi, Medyczna opieka pielęgniarska, Rehabilitacja fizyczna, Usługi w zakresie patologii, Udzielanie informacji farmaceutycznych, Usługi banków krwi,
Opieka medyczna i zdrowotna, Doradztwo medyczne w zakresie wybierania odpowiednich wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników dla osób niepełnosprawnych,
balkoników do chodzenia i łóżek, Usługi doradcze w zakresie
opieki zdrowotnej, Usługi medyczne związane z usuwaniem,
leczeniem i przetwarzaniem krwi pępowinowej, Usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy próbek krwi pobranych od pacjentów, Badania DNA do celów medycznych
[badania przesiewowe],Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek ludzkich, Usługi
psychoterapeutyczne, Usługi badań medycznych związane
z diagnozowaniem i leczeniem chorób, Usługi badań krwi,
Medyczne badania osób, Planowanie i nadzorowanie diety,
Usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale,
Udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, Usługi klinik medycznych, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem dotyczącym nowotworów,
Informacja medyczna, Przeprowadzanie badań medycznych,
Usługi informacyjne dotyczące soczewek kontaktowych
Usługi medyczne, mianowicie zapłodnienie in vitro, Usługi
diagnostyki medycznej, Analiza tkanek ludzkich do celów
leczenia medycznego, Usługi medyczne w zakresie oceny
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stanu zdrowia, Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem szpiku kostnego, Informacje związane z krwiodawstwem, Usługi w zakresie medycyny sportowej, Usługi transtelefonicznego monitorowania serca, Świadczenie usług w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej online, z wyjątkiem stomatologii, Udzielanie informacji
z zakresu psychologii, Analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, Usługi w zakresie badania moczu, Psychoterapia
holistyczna, Domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, Usługi w zakresie szczepień, Udzielanie informacji o szczepieniach dla osób wyjeżdżających
za granicę.
533927
(220) 2021 09 14
MUSIC & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eG eduGO
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych, Edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, Doradztwo w zakresie
szkolenia i doskonalenia zawodowego, Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, Edukacja i szkolenia w dziedzinie
inżynierii samochodowej, Kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, Kursy samoświadomości [szkolenia],
Nauczanie i szkolenia, Nauczanie i szkolenia w dziedzinie
biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie programów szkolenia dla młodzieży związanych
z przemysłem narzędziowym, Organizowanie programów
szkolenia młodzieży związanych z branżą budowlaną, Organizowanie programów szkolenia młodzieży, Pokazy [szkolenia] technik malowania i dekoracji, Prowadzenie warsztatów
[szkolenia], Przekazywanie know-how [szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki,
prawa publicznego i spraw socjalnych, Skomputeryzowane
szkolenia, Skomputeryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa zawodowego, Szkolenia biznesowe, Szkolenia dla
dorosłych, Szkolenia dotyczące elektroniki, Szkolenia dotyczące obsługi sprzętu fotograficznego, Szkolenia edukacyjne,
Szkolenia komputerowe, Szkolenia pracowników w zakresie
użytkowania sprzętu elektronicznego, Szkolenia personelu,
Szkolenia pracowników w zakresie użytkowania sprzętu elektrycznego, Szkolenia ruchowe dla dzieci, Szkolenia sportowe,
Szkolenia w dziedzinie biznesu, Szkolenia w dziedzinie oprogramowania, Szkolenia w zakresie edukacji komputerowej,
Szkolenia w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci, Szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, Szkolenia
w zakresie obsługi systemów oprogramowania, Szkolenia
w zakresie sprawności fizycznej, Szkolenia w zakresie sztuk
wizualnych, Szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych,
Szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, Szkolenia
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w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Szkolenia w zakresie zajęć sportowych, Szkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych, Szkolenia z zakresu public
relations, Szkolenia z zakresu rozumienia muzyki, Szkolenia
związane ze sprzętem komputerowym, Udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych
z edukacją i szkoleniami, Udzielanie kursów szkolenia zawodowego, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów
[szkolenia], Usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, Usługi edukacyjne związane
ze szkoleniami zawodowymi, Usługi konsultacyjne związane
ze szkoleniami pracowników, Usługi szkolenia zawodowego,
Usługi w zakresie szkolenia zawodowego, Kursy edukacyjne
dotyczące projektowania, Kursy językowe, Kursy korespondencyjne, nauka na odległość, Kursy rozwijające umiejętności konsultacyjne, Kursy szkoleniowe dotyczące sprawności
fizycznej, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych,
Kursy szkoleniowe w formie pisemnej, Kursy szkoleniowe
w zakresie rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe w zakresie oprogramowania komputerowego, Kursy szkoleniowe
związane ze sprzętem komputerowym, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Nauczanie muzyki za pomocą kursów korespondencyjnych, Opracowywanie kursów edukacyjnych
i egzaminów, Organizowanie komputerowych kursów szkoleniowych, Organizowanie kursów korespondencyjnych,
Organizowanie kursów szkoleniowych, Organizowanie kursów wykorzystujących metody samokształcenia, Organizowanie kursów wykorzystujących metody nauczania na odległość, Organizowanie uczestnictwa uczniów w kursach
edukacyjnych, Prowadzenie kursów, Prowadzenie kursów
edukacyjnych, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów,
Świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych,
Udostępnianie kursów korespondencyjnych, Udostępnianie
kursów szkoleniowych dla młodych ludzi, Usługi edukacji
w dziedzinie sztuki świadczone poprzez kursy korespondencyjne, Usługi edukacyjne w postaci kursów korespondencyjnych, Usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów
edukacyjnych, Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia
kursów szkoleniowych, Usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów edukacyjnych,
Zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z komputerami, Zapewnianie kursów instruktażowych dla młodych ludzi, Zapewnianie kursów językowych, Zapewnianie kursów
szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych on-line,
Edukacja, rozrywka i sport, Usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi w zakresie gier wideo, Nauczanie indywidualne, Organizacja webinariów, Organizowanie kongresów i konferencji w celach
kulturalnych i edukacyjnych, Rozrywka on-line, Udostępnianie obrazów on-line nie do pobrania, Udostępnianie treści
audio on-line nie do pobrania, Udostępnianie zdjęć on-line
nie do pobrania, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące rozrywki, Usługi prezentacji audiowizualnych do celów
edukacyjnych, Usługi prezentacji audiowizualnych, Usługi
rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, Warsztaty do celów rekreacyjnych, Warsztaty w celach kulturalnych, Zapewnianie zajęć kulturalnych, Zapewnianie zajęć rekreacyjnych, Kurs rysunku, Kurs tworzenia gier komputerowych,
Kurs gry na instrumentach, Kurs grafiki komputerowej, Kurs
programowania komputerowego, Kurs kreatywności, Kurs
asertywności, Edukacja językowa, Nauczanie języków, Nauczanie języków obcych, Organizacja kursów językowych,
Organizowanie indywidualnej nauki języków, Rozmówki
językowe.
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534336
(220) 2021 09 24
KUPIEC POZNAŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(znak słowno-graficzny)
KUPIEC POZNAŃSKI

(531) 03.04.11, 03.04.23, 03.04.24, 27.05.01
(510), (511) 35 Zarządzanie hotelami, Zarządzanie hotelami na rzecz osób trzecich, Wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Wynajem przestrzeni reklamowej on-line,
Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, Wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych,
Wynajem powierzchni reklamowej w broszurach, Wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych,
Wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych,
Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, Wynajem tablic do celów reklamowych, Zarządzanie administracyjne hotelami, Zarządzanie biznesowe
hotelami, Zarządzanie działalnością hoteli, dla osób trzecich,
Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące hoteli, Usługi zarządzania hotelami [dla
osób trzecich], Zarządzanie działalnością handlową, Zarządzanie biznesowe restauracjami, Zarządzanie personelem,
Zarządzanie restauracjami dla osób trzecich, Zarządzanie
w działalności handlowej, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie handlu, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie firm handlowych i firm usługowych,
Zarządzanie biznesowe centrami konferencyjnymi, Pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi recepcyjne
dla gości [usługi w zakresie czynności biurowych], Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego
i mediów na reklamy, Usługi doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Dostarczanie
informacji porównawczych w zakresie cen pokoi hotelowych, Administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami
handlowymi, 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Pobieranie czynszu, Wynajem nieruchomości i majątku, Dzierżawa lub wynajem budynków, Wynajem nieruchomości,
Wynajem budynków, Wynajem sal wystawowych, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem pomieszczeń handlowych, Wynajem pomieszczeń biurowych, Wynajem biur
do coworkingu, Wynajem lokali na cele biurowe, Dzierżawa
i wynajem pomieszczeń handlowych, Usługi finansowania
związane z hotelami, Zarządzanie gruntami, Zarządzanie
budynkami, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie
majątkiem, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Wynajem mieszkań,
Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, Wynajem mieszkań, studio
i pokoi, Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem,
Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości,
Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, Wynajem
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miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, Zarządzanie domami, Zarządzanie domami czynszowymi,
Zarządzanie portfelem nieruchomości, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek
nieruchomy, 39 Wynajem przestrzeni garażowej, Wynajem
przestrzeni magazynowej, Wynajem przestrzeni parkingowej dla pojazdów, Wynajem magazynów, Wynajem miejsc
magazynowych, Wynajem schowków do magazynowania,
Wynajem pojazdów silnikowych, Wynajem garażowych
miejsc parkingowych, Wynajem garaży i miejsc parkingowych, Wynajem obiektów i urządzeń magazynowych,
Organizowanie podróży z i do hotelu, Wynajem samochodów na wodór, 41 Usługi rozrywkowe świadczone przez
hotele, Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego
w hotelach, 43 Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, Tymczasowy wynajem pokoi, Wynajem pomieszczeń
na przyjęcia towarzyskie, Wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, Wynajem pomieszczeń na wystawy,
Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, Hotelowe usługi kateringowe, Usługi hotelowe, Usługi hotelowe
dla uprzywilejowanych klientów, Usługi restauracji hotelowych, Usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Usługi
w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, Usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, Informacja hotelowa, Rezerwacje hotelowe, Rezerwacje miejsc w hotelach, Rezerwacja
zakwaterowania w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania,
Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, Rezerwacja
zakwaterowania dla turystów, Rezerwacja zakwaterowania
hotelowego, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego
za pośrednictwem Internetu, Biura zakwaterowania [hotele,
pensjonaty], Organizowanie posiłków w hotelach, Wycena
zakwaterowania w hotelach, Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, Usługi restauracyjne, Udostępnianie miejsc
noclegowych w hotelach, Rezerwacja pokojów hotelowych
dla podróżnych, Świadczenie usług przez hotele i motele,
Udostępnianie informacji on-line dotyczących rezerwacji
hotelowych, Usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego
w hotelach, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, Przedstawianie informacji dotyczących hoteli za pośrednictwem strony internetowej,
Świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania
w hotelach, Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Hotele dla
zwierząt, Hotele dla zwierząt domowych, Informacja na temat hoteli, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego
w domach i mieszkaniach, Organizowanie zakwaterowania
w hotelach, Organizowanie zakwaterowania dla turystów,
Organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, Organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, Udzielanie informacji w zakresie hoteli, Rezerwacja hotelowa na rzecz osób
trzecich, Zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, Świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji
hoteli, Usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania
w hotelach, Usługi agencji w zakresie rezerwowania tymczasowego zakwaterowania, Usługi agencji podróży w zakresie dokonywania rezerwacji hotelowych, Usługi doradcze
w zakresie sprzętu i obiektów hotelowych.
(210)
(731)

534402
(220) 2021 09 24
OPG ORANGE CASTLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OFF

(531) 26.03.04, 26.05.01, 26.05.08, 26.05.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Analizy kosztów, Audyt
działalności gospodarczej, Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej,
Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie,
Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Ekonomiczne prognozy, Handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, Impresariat w działalności artystycznej,
Informacja o działalności gospodarczej, Marketing ukierunkowany, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla
osób trzecich, Obsługa administracyjna firm na zlecenie,
Organizowanie targów handlowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pokazy towarów, Pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych łub
marketingowy, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Publikowanie tekstów reklamowych, Rejestracja komunikatów
pisemnych i danych, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie
koncepcji reklamowych, Sporządzanie indeksów informacji
do celów handlowych lub reklamowych, Transkrypcja wiadomości [prace biurowe], Tworzenie tekstów reklamowych,
Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, 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 komunikacji korporacyjnej, Usługi lobbingu handlowego,
Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa biznesowego
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi przypominania
o spotkaniach [prace biurowe], Usługi public relations, Usługi
relacji z mediami, Usługi sekretarskie, 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 porównywania cen,
Usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie administracyjne w zakresie
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odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wyceny handlowe,
Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Wypożyczanie materiałów reklamowych,
Wypożyczanie stoisk handlowych, Wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach do co-workingu, Wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych,
Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
budowlanych, Zarządzanie w działalności gospodarczej dla
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 Administrowanie domami czynszowymi, Agencje kredytowe, Agencje
nieruchomości, Analizy finansowe, Doradztwo w sprawach
finansowych, Dzierżawa gospodarstw rolnych, Inwestycje
finansowe, Inwestycje kapitałowe, Opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, Organizowanie finansowania projektów budowlanych, Organizowanie wynajmu
nieruchomości, Pobieranie czynszu, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Pożyczki [finansowanie], Pożyczki
ratalne, Szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa],
Transakcje finansowe, Transfer elektroniczny środków pieniężnych, Transfery elektroniczne wirtualnych walut, Usługi
związane z majątkiem nieruchomym, Wycena finansowa
[ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Wyceny finansowe w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe,
Wycena nieruchomości, Wynajem biur do coworkingu, Wynajem mieszkań, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem
zakwaterowania [mieszkania], Zarządzanie nieruchomością,
37 Budowa stoisk i sklepów targowych, Budownictwo, Izolowanie budynków, Konsultacje budowlane, Nadzór budowlany, Usługi doradztwa budowlanego, Uszczelnianie budynków, Wynajem sprzętu budowlanego.
(210)
(731)
(540)
(540)

534866
(220) 2021 10 04
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
TVP WORLD

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18
(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 reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej 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,
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Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie oprawione
i nieoprawione, Narożniki do przyklejania fotografii, Samoprzylepne narożniki do fotografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka do przechowywania fotografii, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Karty do albumów fotograficznych, Fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi,
Ramki i stojaki do fotografii, Albumy do wklejania [albumy fotograficzne], Papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 25 Odzież,
Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry i zabawki, Gry komputerowe inne niż telewizyjne, Przenośne gry komputerowe, Gry
planszowe, Gry przystosowane do użytku z odbiornikami
telewizyjnymi, Artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte
w innych klasach), Ozdoby choinkowe, 35 Usługi reklamowe,
Produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych
dla telewizji, filmu, Internetu, Organizacja pokazów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, Usługi marketingu
i public relations, Merchandising, Reklamowy serwis ogłoszeniowy, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów: kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych,
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie tak
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych
warunkach, Promowanie koncertów muzycznych, Promocja
[reklama] koncertów, 38 Obsługa przekazu i przekazywanie
dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, Organizowanie
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych,
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym
udziałem widzów, Usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, Zbieranie i przekazywanie
informacji poprzez sieci komunikacyjne, Dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, Usługi teletekstowe i audiotekstowe, Organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej
tablicy ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletekstowych
i audiotekstowych, Dostęp do treści, stron internetowych
i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność
sportowa i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne
on-line książek i periodyków, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Organizowanie, montaż i produkcja
programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi organizowania nauki i szkoleń
w dziedzinie multimedialnej, Organizowanie konkursów,
organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Usługi w zakresie interaktywnych programów i gier
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych
i komunikacyjnych, Usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań: Produkcja filmów, seriali, Realizacja spektakli, Produkcja
radiowa, filmowa, telewizyjna i kinowa, Koncerty muzyczne,
Prezentacja koncertów, Organizowanie koncertów, Rezerwacje koncertów, Zarządzanie koncertami, Obsługa koncertów
muzycznych, Usługi koncertów muzycznych, Organizowanie
koncertów muzycznych, Prezentacja koncertów muzycznych, Usługi koncertów śpiewu, Produkcja koncertów muzycznych, Koncerty muzyczne na żywo, Rezerwacja biletów
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na koncerty, Rozrywka w postaci koncertów, Organizowanie
koncertów muzyki pop, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Biura rezerwacji biletów koncertowych, Koncerty
muzyczne za pośrednictwem telewizji, Koncerty muzyczne
za pośrednictwem radia, Usługi rezerwacji biletów na koncerty, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
koncertów, Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, Usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, Usługi rezerwacji biletów do teatru i na koncerty,
Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty
muzyczne, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, 42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, Usługi
w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych,
Doradztwo komputerowe, Projektowanie graficzne.
(210)
(731)
(540)
(540)

534867
(220) 2021 10 04
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
TVP WORLD

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18
(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 reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej cyfrowej, Audiowizualne urządzenia do nauki, Urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, Gry telewizyjne, Pobieralne gry komputerowe, Programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne,
Suszarki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje
w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, Fotografie [wydrukowane], Podpisane fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki fotograficzne,
Minialbumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania fotografii, Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie oprawione i nieoprawione, Narożniki do przyklejania fotografii,
Samoprzylepne narożniki do fotografii, Rogi do mocowania
fotografii, Pudełka do przechowywania fotografii, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Karty do albumów fotograficznych, Fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi,
Ramki i stojaki do fotografii, Albumy do wklejania [albumy fotograficzne], Papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 25 Odzież,
Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry i zabawki, Gry komputerowe inne niż telewizyjne, Przenośne gry komputerowe, Gry
planszowe, Gry przystosowane do użytku z odbiornikami
telewizyjnymi, Artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte
w innych klasach), Ozdoby choinkowe, 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 tek-
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stów, 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 artykułów, Kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych,
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie tak
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych
warunkach, Promowanie koncertów muzycznych, Promocja [reklama] koncertów, 38 Obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym,
poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną,
satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, Organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, Usługi
emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej
rozrywki, Zbieranie i przekazywanie informacji poprzez
sieci komunikacyjne, Dostarczanie informacji on-line
z komputerowych baz danych, Usługi teletekstowe i audiotekstowe, Organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej
tablicy ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletekstowych
i audiotekstowych, Dostęp do treści, stron internetowych
i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność
sportowa i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne
on-line książek i periodyków, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Organizowanie, montaż i produkcja
programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi organizowania nauki i szkoleń
w dziedzinie multimedialnej, Organizowanie konkursów,
Organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Usługi w zakresie interaktywnych programów i gier
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych
i komunikacyjnych, Usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, Produkcja filmów, seriali, Realizacja spektakli, Produkcja radiowa, filmowa, telewizyjna i kinowa, Koncerty muzyczne, Prezentacja koncertów, Organizowanie koncertów,
Rezerwacje koncertów, Zarządzanie koncertami, Obsługa
koncertów muzycznych, Usługi koncertów muzycznych,
Organizowanie koncertów muzycznych, Prezentacja koncertów muzycznych, Usługi koncertów śpiewu, Produkcja
koncertów muzycznych, Koncerty muzyczne na żywo,
Rezerwacja biletów na koncerty, Rozrywka w postaci koncertów, Organizowanie koncertów muzyki pop, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Biura rezerwacji biletów
koncertowych, Koncerty muzyczne za pośrednictwem
telewizji, Koncerty muzyczne za pośrednictwem radia,
Usługi rezerwacji biletów na koncerty, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizacja
i przeprowadzanie koncertów muzycznych, Usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, Usługi rezerwacji
biletów do teatru i na koncerty, Usługi rezerwacji biletów
i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, Usługi doradcze
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, 42 Usługi w zakresie
hostingu sieci internetowej, Usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, Doradztwo komputerowe, Projektowanie graficzne.
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(210) 534880
(220) 2021 10 06
(731) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock
(540) (znak słowny)
(540) Budmat Paczka z Twoim Ogrodzeniem
(510), (511) 6 Konstrukcje metalowe stałe i przenośne,
ogrodzenia metalowe i ich części, bramy i drzwi metalowe, kratownice metalowe, balustrady i barierki metalowe
i ich części, 19 Niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Budowlane elementy wykończeniowe z tworzyw sztucznych, Kształtki, Profile, Kształtowniki i listwy
z tworzyw sztucznych, Bramy i ogrodzenia niemetalowe,
Drzwi, Skrzydła drzwiowe, Płyty drzwiowe, Ościeżnice
i futryny drzwiowe niemetalowe, 39 Transport materiałów
budowlanych, Transport drogowy ładunków, Konfekcjonowanie towarów, Załadunek i wyładunek towarów, Pakowanie i składowanie towarów, Usługi wynajmu związane
z transportem i magazynowaniem.
(210)
(731)
(540)
(540)

534889
(220) 2021 10 06
PRZYBYLSKA MARTYNA, Czechowice-Dziedzice
(znak słowno-graficzny)
NAD ROZLEWISKIEM Twoje miejsce nad morzem
BOBOLIN

(531) 01.15.24, 18.03.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater, Usługi w zakresie
zakwaterowania na pobyt czasowy, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie czasowego wynajmu
powierzchni biurowej.
534897
(220) 2021 10 04
BRYŁA ŁUKASZ OSIEM MILIARDÓW UŚMIECHÓW,
Przybysławice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) siedem miliardów uśmiechów, a Twój jest moim
ulubionym
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 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.
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535195
(220) 2021 10 12
KOLIPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTELI CaLC
(210)
(731)

27

(531) 27.05.01, 03.03.01, 03.06.25
(510), (511) 25 Odzież, odzież dzieci, dla niemowląt, dla dorosłych, obuwie, nakrycia głowy, kamizelki, bielizna osobista, bielizna nocna, odzież sportowa, dresy, buty sportowe, buty wizytowe, chusty, chustki, czapki, ubrania dżersejowe, trykotaże,
garnitury, kapelusze, stroje kąpielowe, kąpielówki, kombinezony, koszule, kurtki, leginsy, marynarki, stroje do maskarady, kapcie, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie,
pantofle domowe, peleryny, piżamy, stroje plażowe, podkoszulki, pończochy, prochowce, pulowery, rajstopy, rajtuzy, rękawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szaliki,
szale, szelki do spodni, szlafroki, t-shirty, żakiety.
535330
(220) 2021 10 18
KACZMAREK JOWITA, BOJDA-WÓJCIK AGNIESZKA
Q-DENT STOMATOLOGIA SPÓŁKA CYWILNA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q-dent STOMATOLOGIA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.03.04, 26.04.02, 26.04.11, 26.04.18
(510), (511) 3 Kosmetyki, Pasty do zębów, Płyny do płukania jamy ustnej, 35 Sprzedaż hurtowa, sprzedaż detaliczna,
sprzedaż on-line, import, export: kosmetyków, past do zębów, płynów do jamy ustnej.
535196
(220) 2021 10 12
KOLIPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTELI CaLC

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11, 02.09.10
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
535362
(220) 2021 10 18
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) No1 bella
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.13
(510), (511) 3 Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 16 Ręczniki papierowe, chusteczki papierowe, serwetki
papierowe, papier toaletowy, 21 Rękawice do użytku domowego.
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.11, 26.04.18, 26.03.04
(510), (511) 3 Kosmetyki, Pasty do zębów, Płyny do płukania jamy ustnej, 35 Sprzedaż hurtowa, sprzedaż detaliczna,
sprzedaż on-line, import, export: kosmetyków, past do zębów, płynów do jamy ustnej.
(210)
(731)
(540)
(540)

535275
(220) 2021 10 14
ALCAN JAKUB ALCATEX, Jastrzębie
(znak słowno-graficzny)
HOX

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

535445
(220) 2021 10 19
KOTIUSZKO MAREK B3, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
WINO GRONO .ART
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(531) 27.05.01, 29.01.15, 19.07.01, 19.07.09, 01.15.15
(510), (511) 41 Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja warsztatów, Warsztaty
w celach kulturalnych, Warsztaty do celów rekreacyjnych,
Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi.
535543
(220) 2021 10 21
MAX-STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bratkówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAX STONE
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(540) MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY I BIZNESU

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 19 Budowlane materiały niemetalowe, Kamień budowlany, Płyty cementowe, Zaprawy budowlane,
Beton, Cegły, Cement zawarty w klasie 19, Betonowe elementy budowlane, Kamienie łamane, Kamienie sztuczne,
Kamień dekoracyjny, Kominy niemetalowe, Ogrodzenia
niemetalowe, Okładziny budowlane niemetalowe, Płytki
wykładzinowe niemetalowe, Schody niemetalowe, Terakota, 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych artykułów budowlanych pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i nabywać hurtowni i sklepach w detalicznych,
Usługi w zakresie: organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowaniu
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych
do sprzedaży, Usługi w zakresie prezentacji towarów budowlanych do sprzedaży w sklepach, Usługi w zakresie pomocy przy sprzedaży, Usługi promocyjne i marketingowe,
Reklama, 37 Informacja o materiałach budowlanych, Usługi
budowlane i instalacyjne, Usługi w zakresie budownictwa
i remontów budowlanych, Usługi instalacyjno-montażowe
w zakresie budownictwa.
535554
(220) 2021 10 21
MINTA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kozery
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MINTA
(210)
(731)

(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.21, 05.03.13, 01.15.15
(510), (511) 11 Krany, Słuchawki prysznicowe, Głowice ceramiczne, Korki umywalkowe, Syfon umywalkowy, Dozownik
środków dezynfekujących do łazienek, Perlator, Wąż prysznicowy.
535559
(220) 2021 10 22
IBC INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.07.19
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi
zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi w zakresie doradztwa zarządzania personelem, usługi agencji public
relations, usługi w zakresie kreowania wizerunku towaru,
usługi, firmy, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego w radiu i telewizji, sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promocji towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
dekorowanie wystaw sklepowych, wynajem powierzchni
reklamowych, agencje informacji handlowej, oferowanie
w mediach produktów dla handlu detalicznego, analizy
kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania rynku, badanie opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów
reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, wyszukiwanie i sortowanie danych w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, ogłoszenia reklamowe,
publikowanie tekstów sponsorowanych, pokazy towarów,
prezentowanie usług, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, wycena działalności handlowej,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, kolportaż próbek reklamowych, pośredniczenie
w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo handlowe,
przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych,
promocja towarów, prowadzenie programów lojalnościowych, projektowanie i wykonywanie tymczasowych materiałów reklamowych wspomagających sprzedaż w punkcie
handlowym, rozdawanie materiałów reklamowych w punkcie sprzedaży, wynajem modelek i modeli dla celów promocji sprzedaży, pozycjonowanie produktów na półkach sklepowych, wynajmowanie nośników reklamowych, doradztwo personalne, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy,
dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych,
produkcja filmów reklamowych, produkcja słuchowisk reklamowych i reklamowych utworów muzycznych, usługi zaopatrywania osób trzecich w towary przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe, Zarządzanie działalnością hoteli, moteli, pensjonatów, 36 Usługi agencji pośrednictwa w handlu i wynajmu nieruchomości, usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych dotyczące nieruchomości, pozyskiwanie środków finansowych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego i ruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie wyceny nieruchomości,
wynajmowanie powierzchni biurowych, sprzedaż hurtowa
i detaliczna nieruchomości z ryku wtórnego i pierwotnego,
sprzedaż za pośrednictwem Internetu nieruchomości z ryku
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wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym, Crowdfunding, dzierżawa gospodarstw rolnych, 37 Usługi budowlane, Usługi renowacji i odbudowywania budynków, Budowa infrastruktury drogowej,
Uszczelnianie nawierzchni drogowej, Konserwacja dróg,
znakowanie poziome dróg, Rozbiórka i budowa domów oraz
obiektów użyteczności publicznej, Budowa obiektów usługowo-handlowych, Usługi budowlane dotyczące infrastruktury technicznej, Usługi w zakresie remontów budynków
i nawierzchni dróg, Prace konserwacyjne dotyczące budynków i nawierzchni dróg, Prace wykończeniowe w zakresie
usług budowlanych, Zabezpieczanie budynków przed wilgocią, Zarządzenie projektami na miejscu inwestycji w zakresie robót budowlanych, 38 Usługi w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, Usługi
w zapewniania dostępu do stron w elektronicznej sieci informacyjnej, Usługi umożliwienia dostępu do programów telewizyjnych oraz audycji radiowych na drodze cyfrowej, Agencje informacyjne, agencje prasowe, Umożliwianie dostępu
do przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego,
Obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji, Poczta elektroniczna, Usługi ogłoszeń elektronicznych, Usługi w zakresie
przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy
komputera, Usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, Dostarczanie dostępu do zasobów
informacyjnych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, Internetowe portale społecznościowe, usługi w zakresie udostępniania i wynajmu dostępu do Internetu osobom trzecim, Transmisja podkastów, 41 Organizowanie i prowadzenie koncertów, zjazdów, konferencji, kongresów, seminariów i sympozjów, organizowanie przyjęć, organizowanie
imprez plenerowych, organizowanie imprez okolicznościowych, organizowanie imprez integracyjnych, organizowanie
imprez edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie loterii, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie pokazów mody, informacja o wypoczynku, usługi rozrywkowe, usługi sportowe,
usługi artystyczne, usługi konferansjerów, usługi impresariów, usługi animatorów, imprezy sportowe, paintball, organizowanie zawodów sportowych, usługi związane z organizacją wypoczynku, wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie sprzętu rozrywkowego, organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, organizowanie gier strategicznych w pomieszczeniach halowych
i w plenerze, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie obozów sportowych, obsługa pól golfowych, parki
rozrywki, udostępnianie sprzętu do karaoke, wynajmowanie
terenów o przeznaczeniu sportowym i rozrywkowym, wynajmowanie kortów tenisowych, wypożyczanie dekoracji,
komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji,
publikowanie książek, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów
innych niż reklamowe, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja programów oraz audycji radiowych i telewizyjnych, planowanie przebiegu przyjęć, organizowanie i prowadzenie, sporządzanie napisów dla filmów w wersji oryginalnej, sporządzanie dubbingu dla filmów, studia filmowe,
studia nagrań, tłumaczenia tekstów innych niż reklamowe,
Komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji,
publikowanie czasopism i periodyków, Publikowanie czasopism i periodyków na on-line, Usługi muzeów (wystawy),
usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone
przez galerie sztuki, usługi pokazów filmowych, usługi artystów estradowych, usługi agencji dystrybucji biletów, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie filmów
on-line nie do pobrania, 42 Usługi w zakresie tworzenia,
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utrzymania stron internetowych osobom trzecim, Dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, Programowanie komputerowe, Projektowanie oprogramowania, Projektowanie systemów komputerowych dotyczących
edukacji i finansów, Konserwacja, wynajem, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, Aktualizacja, opracowanie, doradztwo, konserwacja, zwielokrotnianie, projektowanie, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
Udostępnianie miejsca na serwerze, Analizy systemów komputerowych, Wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów, Administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi, portalami internetowymi o tematyce edukacyjnej i finansowej, Instalacje oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, prace badawczo-rozwojowe z dziedziny informatyki, architektury i planowania urbanistycznego, usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, Usługi projektowania architektonicznego dotyczące wystaw, Usługi architektoniczne w zakresie
projektowania budynków i renowacji zabytków, 43 Usługi
dotyczące prowadzenia hoteli, moteli, pensjonatów, domów
wczasowych, domów wypoczynkowych, domów turystycznych, wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, zakwaterowanie tymczasowe, rezerwacja pokoi w hotelach przez
biura podróży, wynajmowanie sal na konferencje i posiedzenia, usługi restauracyjne i usługi gastronomiczne, kawiarnie,
restauracje, restauracje samoobsługowe, zajazdy, stołówki,
catering i obsługa przyjęć, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, usługi związane z przygotowywaniem dań (żywności
i napojów) na zamówienie oraz ich dostawa, 44 Salony kosmetyczne, salony piękności, usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne, salony odnowy biologicznej, usługi manicure, wykonywanie makijażu, usługi masażu, inhalacje, kreowanie wizerunku po przez zabiegi kosmetyczne, stylizacja sylwetki
po przez zabiegi kosmetyczne, Domowa opieka pielęgniarska, doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, opieka paliatywna, opieka pielęgniarska, placówki rekonwalescencji,
pomoc medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, projektowanie krajobrazów, sanatoria, terapia
z udziałem zwierząt (zooterapia), usługi doradcze w zakresie
zdrowia, usługi klinik medycznych usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne,
45 Usługi prawne, Przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych, Badania prawne, Konsultacje prawne, Usługi świadczone przez wykwalifikowanych prawników w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Zarządzanie
prawami autorskimi, Licencjonowanie własności intelektualnej, organizowanie spotkań politycznych.
535564
(220) 2021 10 22
MAX-STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bratkówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLLOW
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 19 Budowlane materiały niemetalowe, Kamień
budowlany, Płyty cementowe, Zaprawy budowlane, Beton,
Cegły, Cement zawarty w klasie 19, Betonowe elementy budowlane, Kamienie łamane, Kamienie sztuczne, Kamień dekoracyjny, Kominy niemetalowe, Ogrodzenia niemetalowe,
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Okładziny budowlane niemetalowe, Płytki wykładzinowe
niemetalowe, Schody niemetalowe, Terakota, 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych artykułów budowlanych pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i nabywać hurtowni i sklepach w detalicznych, Usługi w zakresie:
organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi
w celu budowy i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, Usługi
w zakresie prezentacji towarów budowlanych do sprzedaży
w sklepach, Usługi w zakresie pomocy przy sprzedaży, Usługi
promocyjne i marketingowe, Reklama, 37 Informacja o materiałach budowlanych, Usługi budowlane i instalacyjne, Usługi
w zakresie budownictwa i remontów budowlanych, Usługi
instalacyjno-montażowe w zakresie budownictwa.
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nie punktu małej gastronomii, Restauracja fast food, Prowadzenie barów, barów szybkiej obsługi, snack-barów, barów
sałatkowych, barów samoobsługowych, Prowadzenie punktu małej gastronomii specjalizującej się w przygotowaniu
kebabu, Przygotowywanie posiłków i dań na zamówienie,
Organizowanie i obsługa bankietów, przyjęć i imprez okolicznościowych w zakresie zaopatrzenia w żywność i napoje,
Wynajmowanie sal na posiedzenia, narady, Catering.
535643
(220) 2021 10 25
VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION,
Foster City, US
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

535566
(220) 2021 10 22
GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KEBABEAR
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 03.01.14, 03.01.16, 03.01.24
(510), (511) 29 Mięso, Mięso świeże i mrożone w tuszach
dzielonych na części, Mięso wołowe, cielęce baranie, jagnięce, drobiowe i królicze, Wyroby mięsne typu kebab: kebab
drobiowy, kebab z wołowiny, kebab z cielęciny, kebab z mięsa mielonego, Wyroby mięsne smażone, pieczone, grillowane, Dania gotowe na bazie mięsa, Wyroby garmażeryjne, konserwy mięsne, Wyroby wędliniarskie na bazie mięsa
cielęcego, drobiowego, wieprzowego i wołowego: bekony,
boczki, kiełbasy, parówki, pieczenie, salami, salcesony, szynki,
wędzonki, wyroby blokowe, Wyroby okazjonalne: zestawy
mięsne na grilla, zestawy wędlin układanych, Pasty, nadzienia i przekąski mięsne, Gotowe posiłki składające się głównie
z kebaba, Zapiekanki [żywność], 30 Tortilla, Wrap, wrap zwijany, Kanapka, Lasagne, Pizza, Spaghetti, Burrito, Quesadillas,
Chile con carne, Fajitas, Gotowe dania kuchni polskiej na bazie produktów zbożowych i mąki, makarony, zapiekanki,
paszteciki, produkty zbożowe, pierogi, pierogi z serem, pierogi z owocami, pierogi z serem i owocami, pierogi z mięsem,
pierogi z mięsem i grzybami, pierogi z kapustą i grzybami,
pierogi ruskie, naleśniki z serem, naleśniki z owocami, pyzy
drożdżowe, pyzy ziemniaczane, pyzy ziemniaczane z mięsem, knedle, kluski, kluski leniwe, kluski śląskie, kopytka, kasze,
Wyroby piekarnicze i cukiernicze, Słodycze, Lody spożywcze,
Wyroby kulinarne na bazie mąki takie jak: pierożki azjatyckie,
pierożki tajskie, 35 Usługi agencji importowo - eksportowej,
Usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych
i zagranicznych, Usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach
i/lub hurtowniach oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów takich jak: mięso, wyroby mięsne, dania gotowe na bazie mięsa, wędliny, Usługi marketingowe, Usługi
reklamowe i promocyjne, Dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, Organizacja pokazów,
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
Doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 Dostawa posiłków i dań
pod wskazany adres, 43 Usługi gastronomiczne, Prowadze-

(531) 26.04.02, 26.04.09, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi finansowe, Usługi bankowe, Usługi
związane z kartami kredytowymi, Usługi związane z kartami płatniczymi, Usługi związane z kartami obciążeniowymi,
Usługi związane z kartami przedpłaconymi, Elektroniczne
transakcje kredytowe i debetowe, elektroniczny transfer
środków, Obsługa płatności, Usługi płatności pomiędzy
osobami prywatnymi (person-to-person, P2P), Usługi uwierzytelniania i weryfikacji transakcji finansowych, Zastąpienie
gotówki kartami kredytowymi, kartami debetowymi i cyfrowymi kartami płatniczymi, Handel walutami i wymiana
walut, Bankowość on-line, Usługi w zakresie regulowania
rachunków, Dostęp do depozytów i usługi bankomatowe,
Transfer elektroniczny środków pieniężnych, Usługi realizacji
czeków i wypłaty gotówki, Usługi w zakresie płatności zdalnych, Usługi związane z kartami przedpłaconymi z zapisaną
wartością, a mianowicie przetwarzanie płatności elektronicznych dokonywanych kartami przedpłaconymi, Usługi
debetowe i kredytowe za pomocą urządzeń identyfikacji radiowej, Usługi wymiany wartości, a mianowicie bezpieczne
elektroniczne transakcje gotówkowe i elektroniczne transmisje gotówki za pośrednictwem publicznych sieci komputerowych w celu ułatwienia handlu elektronicznego, Świadczenie usług elektronicznych płatności mobilnych na rzecz osób
trzecich, Obsługa płatności, a mianowicie świadczenie usług
przetwarzania transakcji w walucie wirtualnej na rzecz osób
trzecich, Usługi przetwarzania płatności kryptowalutowych,
Usługi wymiany kryptowalut wykorzystujące technologię
zdecentralizowanego rejestru (blockchain), Emisja tokenów
będącymi jednostkami wartości, Wydawanie tokenów będącymi jednostkami wartości, Wymiana finansowa wirtualnej
waluty, w zakresie tokenów niewymienialnych (non-fungible tokens, NFT), Usługi gwarantowania ubezpieczeń turystycznych, Usługi oceny finansowej i zarządzania ryzykiem
na rzecz osób trzecich w zakresie kredytów konsumenckich,
Usługi zarządzania kredytami, Rozpowszechnianie informacji
z zakresu technologii finansowych (fintech) i powstających
technologii płatniczych, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, Sponsoring finansowy sportowych zawodów, wydarzeń, zajęć i rozgrywek.
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535729
(220) 2021 10 26
CERTAIN LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skierniewice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NORSKE MEDISINER
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 35 Marketing ukierunkowany, Organizowanie
targów handlowych, Prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży dla
osób trzecich, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama
typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Usługi
marketingowe, Usługi pośrednictwa w handlu, Zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.
(210) 535765
(220) 2021 10 27
(731) ULIKOWSKA MARTA, Dziekanowice
(540) (znak słowny)
(540) Empiria spa
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Higiena
i pielęgnacja urody dla ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot
ludzkich.
535788
(220) 2021 10 28
CYFROWA FOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zaczernie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) uwolnij kolory

(210)
(731)

(531) 20.05.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania,
Aplikacje komputerowe do pobrania, 16 Albumy fotograficzne do wklejania, Albumy do zdjęć, Albumy fotograficzne, Albumy kolekcjonerskie, Albumy na naklejki, Albumy ślubne, Albumy upamiętniające wydarzenia, Albumy
weselne, Fotografie, Fotografie wydrukowane, Fotografie
oprawione i nieoprawione, Ilustrowane mapy ścienne, Kalendarze, Materiały do introligatorstwa, Materiały drukarskie i introligatorskie, Obrazy, Obrazy artystyczne, Obrazy
i zdjęcia, Oprawione plakaty, Oprawki na zdjęcia lub obrazy,
Oprawy do obrazów, Płótna dla artystów, Płótna jedwabne [artykuły malarskie], Płótna malarskie, Płótno introligatorskie, Płótno w arkuszach dla artystów, Podpisane fotografie, Portrety, Reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy],
Reprodukcje graficzne dzieł sztuki, Reprodukcje obrazów,
Urządzenia do oprawiania fotografii, 35 Organizowanie aukcji, Organizowanie aukcji internetowych, Organizowanie
i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych,
Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, Pokazy towarów dla celów reklamowych,
Pokazy towarów do celów promocyjnych, Pokazy towarów,
Pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezakupów
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i zakupów domowych, Prezentacje towarów i usług, Promocja on-line sieci komputerowych i stron internetowych,
Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line,
Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie,
Promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, Promowanie sprzedaży towarów i usług innych
podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych,
Przeprowadzanie wystaw w celach handlowych, Reklama,
Reklama banerowa, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Reklama i marketing, Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama on-line za pośrednictwem
komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama poprzez
wszystkie publiczne środki komunikacji, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów
drukowanych], Usługi organizowania targów i wystaw handlowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukami, Usługi
w zakresie wystaw i prezentacji produktów, 40 Druk typograficzny, Drukowanie, Drukowanie cyfrowe, Drukowanie
cyfrowo przechowywanych obrazów i zdjęć, Drukowanie
fotograficzne, Drukowanie fotografii z nośników cyfrowych,
Drukowanie obrazów na przedmiotach, Drukowanie offsetowe, Drukowanie portretów, Drukowanie wzorów, Drukowanie zdjęć, Drukowanie, wywoływanie zdjęć i filmów,
Obróbka fotograficzna, Oprawianie obrazów, Przenoszenie
odbitek fotograficznych, Reprodukcja fotografii, Retusz fotograficzny, Usługi drukowania, Usługi odnawiania fotografii, 42 Projektowanie druków, Usługi projektów graficznych,
Projektowanie dekoracji wnętrz, Doradztwo w zakresie
dekoracji wnętrz, Elektroniczne przechowywanie fotografii
cyfrowych.
535804
(220) 2021 10 28
INSTYTUT ROZWOJU EDUKACJI I SPOŁECZEŃSTWA
OBYWATELSKIEGO, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLASS vlog

(210)
(731)

(531) 26.01.10, 27.05.01
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe związane
z edukacją dzieci, Publikacje w formie elektronicznej do pobrania, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Publikacje
elektroniczne [ładowalne], Publikacje elektroniczne, Interaktywne publikacje elektroniczne, 16 Publikacje drukowane, Certyfikaty drukowane, Broszury, Publikacje edukacyjne,
Publikacje periodyczne drukowane, 41 Edukacja językowa,
Edukacja [nauczanie], Edukacja on-line z komputerowej bazy
danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Doradztwo zawodowe [edukacja], Edukacja, Edukacja zawodowa
dla młodych ludzi, Konkursy (Organizowanie -) [edukacja lub
rozrywka], Organizacja egzaminów [edukacja], Organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], Usługi szkół [edukacja], Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/edukacja],
Edukacja (Informacje o -), Edukacja (Informacje dotyczące -),
Prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie dyplomowym, Akredytacja [certyfikacja] osiągnięć edukacyjnych, Certyfikacja w odniesieniu do nagród edukacyjnych, 42 Certyfikacja usług edukacyjnych, Certyfikacja [kontrola jakości].
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535819
(220) 2021 10 29
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACK KING OF THE NIGHT
(210)
(731)

(531) 01.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Wody mineralne
i gazowane, Preparaty do produkcji napojów, Soki owocowe,
Soki warzywne, Ekstrakty owocowe, Nektary, Syropy owocowe do produkcji napojów, Napoje izotoniczne, Napoje energetyzujące, Lemoniada, Syropy do napojów, Pastylki i proszki
do napojów, Aperitify bezalkoholowe, Piwo.
(210)
(731)
(540)
(540)

535832
(220) 2021 10 27
CELMER TOMASZ, Mysłakowice
(znak słowno-graficzny)
PRZYCHODNIA RODZINNA CITO-MED

(531) 24.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Przychodnia lekarska, ogólne usługi medyczne, usługi specjalistyczne: okulistyczne, chirurgiczne, ortopedia, stomatologiczne, ortodontyczne, lecznictwo i pomoc
medyczna, diagnostyka, analizy medyczne, gabinety zabiegowe.
(210) 535835
(220) 2021 10 27
(731) MIKULSKI NORBERT MOTOMIKULSKI, Krosno
(540) (znak słowny)
(540) motomikulski
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem Internetu) na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym Internetowych, sprzedaż
on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: quady,
gokarty, skutery, motorowery, motorynki, motocykle, części
zamienne do skuterów, motorowerów, motorynek, motocykli, quadów, gokartów, ogumienie do skuterów, motorowerów, motorynek, motocykli, quadów i gokartów, części
i akcesoriów do pojazdów, Organizowanie targów, wystaw
i pokazów związanych z promocją następujących towarów:
Skutery, motorowery, motorynki, motocykle, quady, gokarty, części zamiennych do rowerów, skuterów, motorowerów, motorynek, motocykli, quadów, gokartów, ogumienia
do skuterów, motorowerów, motorynek, motocykli, quadów
i gokartów, Udzielanie porad handlowych konsumentom,
Promocja sprzedaży, 37 Naprawa i konserwacja: quadów, gokartów, skuterów, motorowerów, motorynek, motocykli.
(210) 535841
(220) 2021 10 29
(731) KT & G Corporation, Daejeon, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) timeless TIME RED

(531) 26.03.04, 27.05.01, 27.05.10, 26.04.02, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy, Cygara, Tabaka, Bibułka
papierosowa, Fajki tytoniowe, Filtry do papierosów, Etui
na papierosy (nie z metalu szlachetnego), Woreczki na tytoń,
Zapalniczki (nie z metalu szlachetnego), Zapałki, Przybory
do czyszczenia fajek, Popielniczki (nie z metalu szlachetnego) dla palaczy, Obcinarki do cygar.
(210) 535900
(220) 2021 10 29
(731) TARGET SPÓŁKA AKCYJNA, Kartoszyno
(540) (znak słowny)
(540) TARGET NATURALNIE ZADBANY OGRÓD
(510), (511) 1 Produkty i półprodukty chemiczne do celów
przemysłowych i naukowo-badawczych, produkty i półprodukty chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, produkty chemiczne do nawożenia i użyźniania
gleby stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie oraz leśnictwie,
środki do ochrony nasion, preparaty z mikroelementami dla
roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin, środki do konserwacji kwiatów, ziemia do upraw, preparaty chemiczne stosowane w fotografice, 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne
i higieniczne, środki dezynfekcyjne, produkty weterynaryjne,
biologiczne preparaty do celów medycznych, biologiczne
preparaty do celów weterynaryjnych, środki bakteriobójcze,
preparaty do tępienia szkodników, pasożytów i insektów,
pestycydy, fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki odstraszające szkodniki, pasożyty i insekty, preparaty do sterylizacji gleby, 44 Usługi dla rolnictwa w zakresie upraw rolnych
i ochrony roślin, usługi w zakresie zagospodarowywania terenów zieleni, projektowanie ogrodów, ogrodnictwo, ogrodnictwo krajobrazowe, usługi w zakresie szkółek roślinnych,
wypożyczanie sprzętu rolniczego.
(210)
(731)
(540)
(540)

535901
(220) 2021 10 29
TARGET SPÓŁKA AKCYJNA, Kartoszyno
(znak słowno-graficzny)
Sprinter 350 SL

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Produkty i półprodukty chemiczne do celów przemysłowych i naukowo-badawczych, produkty
i półprodukty chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, produkty chemiczne do nawożenia
i użyźniania gleby stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie
oraz leśnictwie, środki do ochrony nasion, preparaty z mikroelementami dla roślin, preparaty do regulacji wzrostu
roślin, środki do konserwacji kwiatów, ziemia do upraw,
preparaty chemiczne stosowane w fotografice, 5 Produkty
farmaceutyczne, medyczne i higieniczne, środki dezynfekcyjne, produkty weterynaryjne, biologiczne preparaty
do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów
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weterynaryjnych, środki bakteriobójcze, preparaty do tępienia szkodników, pasożytów i insektów, pestycydy, fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki odstraszające szkodniki, pasożyty i insekty, preparaty do sterylizacji gleby,
44 Usługi dla rolnictwa w zakresie upraw rolnych i ochrony
roślin, usługi w zakresie zagospodarowywania terenów zieleni, projektowanie ogrodów, ogrodnictwo, ogrodnictwo
krajobrazowe, usługi w zakresie szkółek roślinnych, wypożyczanie sprzętu rolniczego.
(210) 535902
(220) 2021 10 29
(731) TARGET SPÓŁKA AKCYJNA, Kartoszyno
(540) (znak słowny)
(540) AGROCOVER
(510), (511) 1 Produkty i półprodukty chemiczne do celów przemysłowych i naukowo-badawczych, produkty
i półprodukty chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, produkty chemiczne do nawożenia
i użyźniania gleby stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie
oraz leśnictwie, środki do ochrony nasion, preparaty z mikroelementami dla roślin, preparaty do regulacji wzrostu
roślin, środki do konserwacji kwiatów, ziemia do upraw,
preparaty chemiczne stosowane w fotografice, 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne i higieniczne, środki dezynfekcyjne, produkty weterynaryjne, biologiczne preparaty
do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów
weterynaryjnych, środki bakteriobójcze, preparaty do tępienia szkodników, pasożytów i insektów, pestycydy,
fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki odstraszające
szkodniki, pasożyty i insekty, preparaty do sterylizacji
gleby, 44 Usługi dla rolnictwa w zakresie upraw rolnych
i ochrony roślin, usługi w zakresie zagospodarowywania
terenów zieleni, projektowanie ogrodów, ogrodnictwo,
ogrodnictwo krajobrazowe, usługi w zakresie szkółek roślinnych, wypożyczanie sprzętu rolniczego.
(210) 535903
(220) 2021 10 29
(731) TARGET SPÓŁKA AKCYJNA, Kartoszyno
(540) (znak słowny)
(540) TARGET EFFECT 24H
(510), (511) 1 Produkty i półprodukty chemiczne do celów przemysłowych i naukowo-badawczych, produkty
i półprodukty chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, produkty chemiczne do nawożenia
i użyźniania gleby stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie
oraz leśnictwie, środki do ochrony nasion, preparaty z mikroelementami dla roślin, preparaty do regulacji wzrostu
roślin, środki do konserwacji kwiatów, ziemia do upraw,
preparaty chemiczne stosowane w fotografice, 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne i higieniczne, środki dezynfekcyjne, produkty weterynaryjne, biologiczne preparaty
do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów
weterynaryjnych, środki bakteriobójcze, preparaty do tępienia szkodników, pasożytów i insektów, pestycydy,
fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki odstraszające
szkodniki, pasożyty i insekty, preparaty do sterylizacji
gleby, 44 Usługi dla rolnictwa w zakresie upraw rolnych
i ochrony roślin, usługi w zakresie zagospodarowywania
terenów zieleni, projektowanie ogrodów, ogrodnictwo,
ogrodnictwo krajobrazowe, usługi w zakresie szkółek roślinnych, wypożyczanie sprzętu rolniczego.
(210) 535904
(220) 2021 10 29
(731) TARGET SPÓŁKA AKCYJNA, Kartoszyno
(540) (znak słowny)
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(540) TARGET NATURAL
(510), (511) 1 Produkty i półprodukty chemiczne do celów
przemysłowych i naukowo-badawczych, produkty i półprodukty chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, produkty chemiczne do nawożenia i użyźniania
gleby stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie oraz leśnictwie,
środki do ochrony nasion, preparaty z mikroelementami dla
roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin, środki do konserwacji kwiatów, ziemia do upraw, preparaty chemiczne stosowane w fotografice, 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne
i higieniczne, środki dezynfekcyjne, produkty weterynaryjne,
biologiczne preparaty do celów medycznych, biologiczne
preparaty do celów weterynaryjnych, środki bakteriobójcze,
preparaty do tępienia szkodników, pasożytów i insektów,
pestycydy, fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki odstraszające szkodniki, pasożyty i insekty, preparaty do sterylizacji gleby, 44 Usługi dla rolnictwa w zakresie upraw rolnych
i ochrony roślin, usługi w zakresie zagospodarowywania terenów zieleni, projektowanie ogrodów, ogrodnictwo, ogrodnictwo krajobrazowe, usługi w zakresie szkółek roślinnych,
wypożyczanie sprzętu rolniczego.
(210)
(731)
(540)
(540)

535905
(220) 2021 10 29
TARGET SPÓŁKA AKCYJNA, Kartoszyno
(znak słowno-graficzny)
Target NATURAL

(531) 05.03.13, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Produkty i półprodukty chemiczne do celów
przemysłowych i naukowo-badawczych, produkty i półprodukty chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, produkty chemiczne do nawożenia i użyźniania
gleby stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie oraz leśnictwie,
środki do ochrony nasion, preparaty z mikroelementami dla
roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin, środki do konserwacji kwiatów, ziemia do upraw, preparaty chemiczne stosowane w fotografice, 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne
i higieniczne, środki dezynfekcyjne, produkty weterynaryjne,
biologiczne preparaty do celów medycznych, biologiczne
preparaty do celów weterynaryjnych, środki bakteriobójcze,
preparaty do tępienia szkodników, pasożytów i insektów,
pestycydy, fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki odstraszające szkodniki, pasożyty i insekty, preparaty do sterylizacji gleby, 44 Usługi dla rolnictwa w zakresie upraw rolnych
i ochrony roślin, usługi w zakresie zagospodarowywania terenów zieleni, projektowanie ogrodów, ogrodnictwo, ogrodnictwo krajobrazowe, usługi w zakresie szkółek roślinnych,
wypożyczanie sprzętu rolniczego.
(210) 535906
(220) 2021 10 29
(731) TARGET SPÓŁKA AKCYJNA, Kartoszyno
(540) (znak słowny)
(540) TARGET INSECT CONTROL
(510), (511) 1 Produkty i półprodukty chemiczne do celów
przemysłowych i naukowo-badawczych, produkty i półprodukty chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie
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i leśnictwie, produkty chemiczne do nawożenia i użyźniania
gleby stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie oraz leśnictwie,
środki do ochrony nasion, preparaty z mikroelementami dla
roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin, środki do konserwacji kwiatów, ziemia do upraw, preparaty chemiczne stosowane w fotografice, 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne
i higieniczne, środki dezynfekcyjne, produkty weterynaryjne,
biologiczne preparaty do celów medycznych, biologiczne
preparaty do celów weterynaryjnych, środki bakteriobójcze,
preparaty do tępienia szkodników, pasożytów i insektów,
pestycydy, fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki odstraszające szkodniki, pasożyty i insekty, preparaty do sterylizacji gleby, 44 Usługi dla rolnictwa w zakresie upraw rolnych
i ochrony roślin, usługi w zakresie zagospodarowywania terenów zieleni, projektowanie ogrodów, ogrodnictwo, ogrodnictwo krajobrazowe, usługi w zakresie szkółek roślinnych,
wypożyczanie sprzętu rolniczego.
(210) 535923
(220) 2021 11 01
(731) BAR JÓZEF GWIDO, Przemyśl
(540) (znak słowny)
(540) HYDROGEN BAR SYSTEM
(510), (511) 39 Dostawa i dystrybucja energii, Przechowywanie energii i paliw, Dostarczanie energii elektrycznej, Dostarczanie gazu [dystrybucja], Dostarczanie paliwa, Dostarczanie towarów, Dostawa paliwa, Dystrybucja za pomocą
rurociągów i kabli, Magazynowanie gazu, Magazynowanie
i składowanie, Magazynowanie energii elektrycznej, Magazynowanie paliw gazowych, Organizowanie dystrybucji paliwa, Organizowanie magazynowania paliw, Organizowanie
transportu paliw, Składowanie ładunków, Spedycja ładunków, Spedycja towarów, Transport i dostawy towarów, Usługi
dostarczania ładunków, Usługi dystrybucji gazu, Usługi dystrybucji paliw, Usługi informacyjne w zakresie przewozu ładunku, Usługi informacyjne związane z transportem, Usługi
przechowywania gazu, Usługi przewozu ładunków, Usługi
dystrybucyjne, Usługi transportu ładunków, Usługi transportu pojazdami, Usługi w zakresie cargo i frachtu, Usługi
w zakresie rozładunku towarów, Usługi w zakresie spedycji
towarów, Usługi w zakresie transportu kontenerowego, Usługi w zakresie transportu towarów, Usługi wynajmu związane
z transportem i magazynowaniem, Załadunek i rozładunek
towarów, Transport paliw rurociągiem, Usługi bunkrowania
paliwa [magazynowanie], Wynajem samochodów na wodór.
535945
(220) 2021 11 02
SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hepta PRO

(210)
(731)

(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy dla rolnictwa, Chemiczne
środki wspomagające do użytku w rolnictwie, Chemiczne
środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Adjuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych lub weterynaryjnych, 5 Pestycydy, Pestycydy rolnicze, Pestycydy do celów
ogrodniczych.
(210)
(731)

535998
(220) 2021 11 02
OKNO PRIME DOBKOWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKNOPRIME

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 6 Stolarka aluminiowa, drut stalowy, okna
i drzwi metalowe, drut metalowy i wyroby z drutu, okiennice i ościeżnice metalowe, metalowe drzwi, aluminiowe
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Akcesoria metalowe
do okien, Bramy metalowe, Bramy żelazne, Nieelektryczne
urządzenia do otwierania drzwi, Bramy drzwiowe żaluzjowe metalowe, Metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, Artykuły metalowe do użytku w budownictwie, Metalowe elementy do hamowania drzwi, Metalowe elementy drzwi, Metalowe fasady okienne, Metalowe
kraty na okna, Metalowe listwy okienne, Metalowe mechanizmy zawrotnicy, Metalowe obramowania okien, Metalowe odbojniki drzwiowe, Metalowe okiennice wykonane
z listewek, Metalowe okna dachowe, Metalowe okna podnoszone, Metalowe okucia zabezpieczające do drzwi, Metalowe osłony do drzwi, Metalowe uchwyty do podnoszenia okien, Metalowe uchwyty do ram okiennych, Metalowe
urządzenia do przytrzymywania drzwi, Metalowe urządzenia ochronne do okien, Metalowe uszczelki do drzwi,
Osprzęt metalowy do szklenia okien, Ościeżnice metalowe,
Podwójne metalowe panele do szklenia, Zewnętrzne poziome rolety weneckie z metalu, Profile z metalu na drzwi,
Progi metalowe, Metalowe prowadnice do drzwi przesuwnych, Przechylne drzwi metalowe, Rolety metalowe, Rolety
okienne zewnętrzne metalowe, Zewnętrzne rolety weneckie wykonane z metalu, Zewnętrzne rolety zaciemniające
z metalu, Rolety zewnętrzne metalowe, Zewnętrzne rolety
zwijane z metalu, Rolki, prowadnice do okien przesuwnych,
Rygle do klamek, zasuw, metalowe, Zasuwy metalowe będące elementami do drzwi, Zasuwy metalowe będące elementami do okien, Stolarka aluminiowa, profil budowlany,
16 Opakowania kartonowe, 19 Stolarka drewniana, drewniane listwy profilowe, Drewno, Drewno częściowo obrobione, Obramowania drewniane, Profile drewniane, Tarcica, Tarcica nieobrzynana, Niemetalowe bramy garażowe
do użytku domowego, Bramy roletowe niemetalowe, Cegły szklane, Czyste szkło do celów budowlanych, Drewniane ościeżnice drzwiowe, Drewniane rolety zwijane do użytku zewnętrznego, Niemetalowe drzwi do użytku w garażach, Drzwi drewniane, Drzwi izolacyjne z materiałów niemetalowych, Drzwi lustrzane, Drzwi niemetalowe, Drzwi
ochronne niemetalowe, Drzwi ogrodowe z niemetalowymi ramami, Drzwi przesuwne, niemetalowe, Drzwi szklane,
Drzwi wykonane z drewna do budynków, Drzwi wykonane
z plastiku do budynków, Ościeżnice drzwiowe niemetalowe, Elementy szklane do okien, Elementy szklane do paneli
budowlanych, Elementy ze szkła do szklenia, Niemetalowe
fasady okien, Drzwi harmonijkowe niemetalowe, Szkło izolacyjne stosowane w budownictwie, Panele szklane, Panele
szklane do drzwi, Płytki szklane, Ramy okienne z tworzyw
sztucznych, Rolety zewnętrzne z tworzyw sztucznych, Rolety do użytku zewnętrznego niemetalowe i nietekstylne,
Rolety niemetalowe zewnętrzne do okien, Szklane drzwi
do budynków, Szklane drzwi przezroczyste do budynków,
Szkło barwione do użytku w budownictwie, Szkło bezodpryskowe, Szkło bezpieczne do użytku w budownictwie,
Szkło budowlane, Szkło dekoracyjne do użytku w budownictwie, Szkło hartowane do użytku w budownictwie, Szkło
odbijające ciepło do budownictwa, Świetliki, nie z metalu,
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Szkło odbijające podczerwień do użytku w budownictwie,
Szkło okienne, Szkło okienne do użytku w budownictwie,
Szkło opóźniające palenie się do użytku w budownictwie,
Szkło pławione - szkło płaskie typu float do celów budowlanych, Szkło termoizolacyjne do użytku w budownictwie,
Szkło w formie arkusza do drzwi, Szkło w formie arkusza
do okien, Szkło warstwowe, Szyby barwione do użytku
w budownictwie, Wzmocnione szkło budowlane, Stolarka
PCV, szyby zespolone, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, Instalowanie, usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet,
Czyszczenie okien, Instalacja folii okiennych, Instalowanie
i naprawa żaluzji, Instalowanie okien, Instalowanie oszklonych konstrukcji budowlanych, Instalowanie podwójnych
szyb, Instalowanie ram okiennych, Izolacja termiczna okien,
Konserwacja okien, Malowanie ram okiennych, Montaż dodatkowej warstwy szkła, Montaż folii okiennych, Montaż
i naprawa szkła płaskiego, Montaż okuć okiennych, Montaż
żaluzji i rolet, Nakładanie folii zabezpieczających na szyby,
Naprawa okien, Renowacja szyb, Usługi szklarskie, Usługi szklenia budynków, Wstawianie szkła, Wstawianie szkła
i wstawianie szyb, Wymiana okien, Wymiana ram okiennych, Ciesielstwo, Czyszczenie żaluzji, Instalacja materiałów
izolacyjnych, Montaż drzwi i okien, Montaż okuć do drzwi,
Montaż rusztowań, Nadzór budowlany, Montaż stolarki
PCV, 39 Usługi transportowe.
536030
(220) 2021 11 04
MAKULIŃSKI MOCZYDŁOWSKI ROSTAFIŃSKI
WŁODAWIEC KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
I ADWOKATÓW PROKURENT SPÓŁKA PARTNERSKA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) prokurent Kancelaria Radców Prawnych
i Adwokatów

(210)
(731)

(531) 09.01.10, 26.03.07, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 45 Usługi prawne.
536044
(220) 2021 11 03
LUMENMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lumenmax LED TECHNOLOGY SOLUTIONS

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.04.01, 26.04.10, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Lampy elektronowe, 11 Lampy bakteriobójcze
do oczyszczania powietrza, Latarnie oświetleniowe, Lampy
do oświetlania akwarium, Lampy elektryczne, Lampy oświetleniowe, Przeciwoślepieniowe urządzenia do samochodów
[osprzęt do lamp], Reflektory do lamp, Oprawki do lamp
elektrycznych, Lampy do oświetlania akwarium, Lampy bezpieczeństw, Żarówki oświetleniowe, Urządzenia i instalacje
oświetleniowe.
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536068
(220) 2021 11 04
ELMAL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Elmal Serwis
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe, Doradztwo związane
z zarządzaniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami konstrukcyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami wodociągowymi,
36 Doradztwo inwestycyjne, Doradztwo finansowe, Agencje
nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie
nieruchomościami, Administrowanie nieruchomościami,
Usługi nabywania nieruchomości, Wynajem nieruchomości,
Organizowanie wynajmu nieruchomości, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Usługi zarządzania nieruchomościami, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Usługi
finansowe dotyczące nieruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Biura pośrednictwa
handlu nieruchomościami, Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Dzierżawa nieruchomości posiadanych
na własność, 37 Wynajem maszyn budowlanych, Wynajem
urządzeń do podnoszenia do użytku w budownictwie, Wynajem maszyn, narzędzi i urządzeń do użytku w budowie
budynków, Budowanie nieruchomości, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości przemysłowych, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa nieruchomości komercyjnych, Budownictwo, Budowa domów,
Nadzór budowlany, Budowa instalacji wodociągowych,
Budowa rurociągów, Budowa i konserwacja rurociągów,
Układanie i budowa rurociągów, Usługi rozbiórkowe, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
Przygotowanie terenu [budownictwo], Przygotowywanie
terenu pod budowę, Budowa obiektów inżynierii wodno-lądowej, Nadzór budowlany na miejscu inwestycji w zakresie
obiektów inżynierii wodno-lądowej, Naprawcze roboty budowlane, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie
instalacji wodno-kanalizacyjnych, Montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, Instalacja urządzeń
klimatyzacyjnych, Instalacja prefabrykowanych elementów
budowlanych, Instalacja rusztowań budowlanych, platform
roboczych i budowlanych, Usługi budowlane, 39 Wynajem
samochodów, Wynajem samochodów ciężarowych, Wynajem pojazdów, Wynajem pojazdów użytkowych, Wynajem
pojazdów pasażerskich, Wynajem pojazdów ciężarowych,
Wynajem pojazdów transportowych, Wypożyczanie i wynajem pojazdów, Transport materiałów budowlanych, Organizowanie transportu towarów, Transport towarów, Transport
drogowy, Transport i dostawy towarów, Transport, Usługi
transportowe, Dystrybucja [transport] towarów drogą lądową, Usługi w zakresie transportu towarów, 42 Wspomagane
komputerowo usługi projektowe związane z architekturą,
Architektura, Doradztwo techniczne, Doradztwo technologiczne, Projektowanie techniczne i doradztwo, Inżynieria
(prace inżynieryjne), Analizy w zakresie inżynierii technologicznej, Usługi analizy technologicznej, Badania techniczne,
Badania technologiczne, Technologiczne badania projektowe, Projektowanie maszyn specjalistycznych, Projektowanie
konstrukcji, Projektowanie domów, Projektowanie budynków, Projektowanie urbanistyczne, Projektowanie techniczne, Badania naukowe, Usługi naukowe, Usługi technologiczne, Usługi doradztwa technologicznego, Usługi projektowania technologicznego, Usługi opracowywania projektów
technicznych, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi kon(210)
(731)
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sultacyjne w zakresie technologii, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Planowanie budowy nieruchomości, Usługi
projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Projektowanie budowlane.
(210)
(731)
(540)
(540)

536119
(220) 2021 11 05
KOBRZYŃSKI MICHAŁ SATURN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Saturn Fitness

(531) 26.04.10, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.06
(510), (511) 41 Fitness kluby, Usługi fitness klubów, Usługi siłowni, Usługi klubów sportowych, Prowadzenie zajęć fitness,
Usługi siłowni związane z treningiem siłowym, Usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, Treningi zdrowotne
i treningi fitness, Sport i fitness, Usługi szkoleniowe związane
ze sprawnością fizyczną [fitness], Usługi trenerskie w zakresie
ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi trenerskie, Usługi trenerskie w zakresie sportu, Usługi trenerów osobistych, Usługi
doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych, Udostępnianie obiektów
i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, Wynajmowanie obiektów
sportowych, Usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], Udostępnianie informacji dotyczących
treningu fitness za pomocą portalu on-line, Edukacja w zakresie zdrowego żywienia, Organizowanie i prowadzenie
szkoleń, warsztatów sportowych, Usługi trenera osobistego
[trening sprawności fizycznej], Lekcje gimnastyki, Nauka gimnastyki, Usługi klubów zdrowia i sal gimnastycznych, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi sportowe, Zajęcia
sportowe, Obsługa obiektów sportowych, Wynajem sprzętu sportowego i obiektów sportowych, Edukacja sportowa,
Udzielanie informacji związanych ze sportem, Usługi rekreacyjne, Zajęcia rekreacyjne, Udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji, 44 Doradztwo żywieniowe, Udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego,
Opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, Usługi oceny zdrowia, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia,
Opieka medyczna i zdrowotna, Usługi i zabiegi kosmetyczne,
Konsultacje i doradztwo dotyczące kosmetyków.
(210) 536120
(220) 2021 11 05
(731) KOBRZYŃSKI MICHAŁ SATURN, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Saturn Fitness
(510), (511) 41 Fitness kluby, Usługi fitness klubów, Usługi
siłowni, Usługi klubów sportowych, Prowadzenie zajęć fitness, Usługi siłowni związane z treningiem siłowym, Usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, Treningi
zdrowotne i treningi fitness, Sport i fitness, Usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], Usługi
trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi
trenerskie, Usługi trenerskie w zakresie sportu, Usługi trenerów osobistych, Usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych,
Udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu,
Wynajmowanie obiektów sportowych, Usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], Udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą
portalu on-line, Edukacja w zakresie zdrowego żywienia,
Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów sporto-
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wych, Usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], Lekcje gimnastyki, Nauka gimnastyki, Usługi klubów
zdrowia i sal gimnastycznych, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi sportowe, Zajęcia sportowe, Obsługa
obiektów sportowych, Wynajem sprzętu sportowego
i obiektów sportowych, Edukacja sportowa, Udzielanie informacji związanych ze sportem, Usługi rekreacyjne, Zajęcia rekreacyjne, Udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji,
44 Doradztwo żywieniowe, Udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, Opieka
zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, Usługi oceny
zdrowia, Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, Opieka
medyczna i zdrowotna, Usługi i zabiegi kosmetyczne, Konsultacje i doradztwo dotyczące kosmetyków.
(210) 536121
(220) 2021 11 05
(731) KOBRZYŃSKI MICHAŁ SATURN, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PaprikaSun
(510), (511) 3 Kosmetyki, w tym środki toaletowe i pielęgnacyjne, Środki do demakijażu przed opalaniem, Kosmetyki do opalania, Kosmetyki do opalania w solarium,
Kosmetyki stosowane po opalaniu, Kosmetyki stosowane
po opalaniu w solarium, Olejki dla celów kosmetycznych,
Preparaty przeciwsłoneczne, Mleczka kosmetyczne, Toniki
kosmetyczne, Zestawy kosmetyków, Kremy kosmetyczne,
Kosmetyki do wyszczuplania, 35 Zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów takich jak: kosmetyki,
w tym środki toaletowe i pielęgnacyjne, środki do demakijażu przed opalaniem kosmetyki do opalania, kosmetyki
do opalania w solarium, kosmetyki stosowane po opalaniu, kosmetyki stosowane po opalaniu w solarium, olejki
dla celów kosmetycznych, preparaty przeciwsłoneczne,
mleczka kosmetyczne, toniki kosmetyczne, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, kosmetyki do wyszczuplania, preparaty do depilacji, preparaty do golenia,
wyroby perfumeryjne, preparaty do włosów, preparaty
do pedicure i manicure, woski kosmetyczne pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie, w hurtowni, z katalogu różnych artykułów, na stronie
internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując
zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, Dystrybucja materiałów reklamowych próbek, Usługi reklamowe, Reklamy radiowe, telewizyjne i korespondencyjne, Organizowanie wystaw handlowych i reklamowych, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Promocja sprzedaży, Informacja o działalności gospodarczej,
handlu, reklamie, promocji, lokalizacji obiektów, Usługi
związane z organizowaniem i prowadzeniem działalności
gospodarczej w sieci pod określoną marką, Usługi związane z zawieraniem kontraktów franchisingowych, Doradztwo w zakresie franchisingu, Informacja o powyższych
usługach, 44 Usługi solarium, Usługi solariów i salonów
oferujących zabiegi brązujące, Usługi opalania skóry dla
ludzi w celach kosmetycznych, Usługi opalania natryskowego, Usługi salonów piękności, Udostępnianie obiektów
i sprzętu do korzystania z solarium [do opalania], Usługi
związane z koloroterapią, chromoterapią, Terapia ciepłem
[medyczna].
536124
(220) 2021 11 05
SIBUGOLPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)

(210)
(731)
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(540) SIBUGOLPL
(510), (511) 4 Paliwa stałe, ciekłe, grafit smarujący, węgiel,
mieszanki węgla, paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, peletów, granulek, brykiety materiałów palnych, pochodne węgla, oleje opałowe, mazut, podpałki, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, Węgiel kamienny, Miał węglowy,
Brykiety węglowe, Koks, Węgiel o niskiej zawartości siarki,
Węgiel o niskiej zawartości popiołu, 35 Usługi sprzedaży towarów z zakresu branży paliwowej: paliwa stałe, ciekłe, grafit,
węgiel, mieszanki węgla, paliwa mineralne, paliwa w formie
brykietów, peletów, granulek, brykiety materiałów palnych,
pochodne węgla, oleje opałowe, mazut, podpałki, oleje
przemysłowe i tłuszcze, smary, materiały i przyrządy do składowania i transportu towarów w zakresie branży paliwowej,
Zgrupowanie, prezentacja, informacja i sprzedaż towarów
z zakresu branży paliwowej w sklepach, hurtowniach oraz
za pośrednictwem Internetu, Sprzedaż wysyłkowa i katalogowa towarów z zakresu branży paliwowej, Organizowanie
sieci sprzedaży, Agencje eksportowo-importowe, Pośrednictwo handlowe, Wyszukiwanie partnerów handlowych,
Pośredniczenie w zawieraniu kontraktów handlowych, Informacja handlowa, Promocja sprzedaży towarów z branży
paliwowej, Dostarczanie informacji handlowej, Organizowanie giełd, aukcji, przetargów, pokazów towarów, targów
oraz wystaw w celach handlowych, reklamowych lub promocyjnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym za pośrednictwem Internetu surowców naturalnych, węgla, 39 Usługi
składowania, pakowania i magazynowania towarów: paliwa
stałe, ciekłe, grafit, węgiel, mieszanki węgla, paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, peletów, granulek, brykiety
materiałów palnych, pochodne węgla, oleje opałowe, mazut,
podpałki, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, usługi dystrybucji i transportu w zakresie ww. towarów.
536125
(220) 2021 11 05
SIBUGOLPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIBUGOLPL
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formacja handlowa, Promocja sprzedaży towarów z branży
paliwowej, Dostarczanie informacji handlowej, Organizowanie giełd, aukcji, przetargów, pokazów towarów, targów
oraz wystaw w celach handlowych, reklamowych lub promocyjnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym za pośrednictwem Internetu surowców naturalnych, węgla, 39 Usługi
składowania, pakowania i magazynowania towarów: paliwa
stałe, ciekłe, grafit, węgiel, mieszanki węgla, paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, peletów, granulek, brykiety
materiałów palnych, pochodne węgla, oleje opałowe, mazut,
podpałki, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, usługi dystrybucji i transportu w zakresie ww. towarów.
536126
(220) 2021 11 05
SIBUGOLPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SIBUGOLPL OGIEŃ
(510), (511) 4 Paliwa stałe, ciekłe, grafit smarujący, węgiel,
mieszanki węgla, paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, pelletów, granulek, brykiety materiałów palnych, pochodne węgla, oleje opałowe, mazut, podpałki, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, Węgiel kamienny, Miał węglowy,
Brykiety węglowe, Koks, Węgiel o niskiej zawartości siarki,
Węgiel o niskiej zawartości popiołu.
(210)
(731)

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

536133
(220) 2021 11 05
GRZYWACZ PAMELA, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
Keratin Therapy PAMELA GRZYWACZ

(210)
(731)

(531) 15.01.01, 07.03.12, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 4 Paliwa stałe, ciekłe, grafit smarujący, węgiel,
mieszanki węgla, paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, peletów, granulek, brykiety materiałów palnych, pochodne węgla, oleje opałowe, mazut, podpałki, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, Węgiel kamienny, Miał węglowy,
Brykiety węglowe, Koks, Węgiel o niskiej zawartości siarki,
Węgiel o niskiej zawartości popiołu, 35 Usługi sprzedaży towarów z zakresu branży paliwowej: paliwa stałe, ciekłe, grafit,
węgiel, mieszanki węgla, paliwa mineralne, paliwa w formie
brykietów, peletów, granulek, brykiety materiałów palnych,
pochodne węgla, oleje opałowe, mazut, podpałki, oleje
przemysłowe i tłuszcze, smary, materiały i przyrządy do składowania i transportu towarów w zakresie branży paliwowej,
Zgrupowanie, prezentacja, informacja i sprzedaż towarów
z zakresu branży paliwowej w sklepach, hurtowniach oraz
za pośrednictwem Internetu, Sprzedaż wysyłkowa i katalogowa towarów z zakresu branży paliwowej, Organizowanie
sieci sprzedaży, Agencje eksportowo-importowe, Pośrednictwo handlowe, Wyszukiwanie partnerów handlowych,
Pośredniczenie w zawieraniu kontraktów handlowych, In-

(531) 27.05.01, 27.05.13, 29.01.11
(510), (511) 3 Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, 41 Nauka
fryzjerstwa, Seminaria edukacyjne w zakresie technik fryzjerskich, Prezentacja produktów fryzjerskich w celach szkoleniowych, 44 Salony fryzjerskie, Usługi fryzjerskie, Usługi
salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich dla kobiet,
Fryzjerstwo, Stylizacja, układanie włosów, Usługi farbowania
włosów, Usługi prostowania włosów, Kuracje do włosów,
Usługi rozjaśniania włosów, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Odbudowa włosów, Usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi w zakresie pielęgnacji włosów.
536167
(220) 2021 11 05
TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPERSEPTIN
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Leki dla ludzi, Leki do użytku medycznego, Odżywcze
suplementy diety, Płyny farmaceutyczne, Syropy do użytku
farmaceutycznego, Tabletki do celów farmaceutycznych,
Środki odkażające, Preparaty farmaceutyczne, Leki do celów
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stomatologicznych, Antyseptyki, 10 Urządzenia rozpylające
do aerozoli do celów medycznych, Aparaty i instrumenty
medyczne, Rozpylacze do celów leczniczych, Buteleczki
z kroplomierzem do celów leczniczych, Inhalatory.
(210) 536191
(220) 2021 11 08
(731) ŚLIWOWSKA ALICJA, Posoka
(540) (znak słowny)
(540) SCURA
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki toaletowe,
Preparaty toaletowe, 5 Preparaty i artykuły higieniczne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne,
41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, 44 Usługi w zakresie higieny
i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej
dla ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena
i pielęgnacja urody dla ludzi.
536195
(220) 2021 11 08
MIKROVOLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V MIKROVOLT

(210)
(731)

(531) 15.09.18, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, Firmware (oprogramowanie wbudowane w urządzenie) i oprogramowanie do papierosów elektronicznych,
Moduły sprzętu komputerowego do użytku w urządzeniach
elektronicznych korzystających z internetu przedmiotów,
Nadajniki sygnałów elektronicznych, Odbiorniki sygnałów
elektronicznych, Oprogramowanie do płatności elektronicznych, 10 Przyrządy i przybory dentystyczne, Urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, Urządzenia, narzędzia
i przybory chirurgiczne i do leczenia ran, Analizatory automatyczne do ciał obcych w płynach ustrojowych [do użytku
medycznego], Analizatory automatyczne do płynów ustrojowych [do celów medycznych], Aparatura do leczenia dolegliwości płucnych, Aparatura do radioterapii, Aparatura medyczna do leczenia chorób układu oddechowego, Aparatura
medyczna wspomagająca oddychanie, Aplikatory do preparatów farmaceutycznych, Skalpele, Skalpele elektryczne
[do celów chirurgicznych], Uchwyty do skalpeli, 35 Automatyczne przetwarzanie danych, Elektroniczne przetwarzanie danych, Gromadzenie danych, Sprzedaż detaliczna
lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 42 Usługi badawcze
w dziedzinie medycyny i farmakologii, Usługi inżynieryjne,
Doradztwo w projektowaniu stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektów technologicznych, Projektowanie
systemów elektronicznych, Opracowywanie produktów,
Opracowywanie urządzeń diagnostycznych, Doradztwo
i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania kompute-
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rowego, Doradztwo komputerowe, Doradztwo techniczne
związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania
komputerowego, Doradztwo w dziedzinie analizy systemów
komputerowych, Doradztwo w sprawach oprogramowania
komputerowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Konsultacje w dziedzinie technologii
informacyjnej, Opracowywanie projektów technicznych
w dziedzinie sprzętu i oprogramowania komputerowego,
Profesjonalne usługi doradcze dotyczące komputerów, Usługi doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego,
Usługi doradcze dotyczące programów komputerowych,
Usługi doradcze i informacyjne dotyczące programowania komputerów, Usługi doradcze i informacyjne związane
z projektowaniem oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem,
programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania
komputerowego, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie
technologii informacyjnej, Usługi doradcze w zakresie oprogramowania, Usługi doradztwa informatycznego, Usługi doradztwa technicznego w zakresie technologii informacyjnej,
Usługi konsultacyjne i informacyjne w zakresie utrzymywania oprogramowania komputerowego, Usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej, 44 Wynajem sprzętu
do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, Elektroliza do celów
kosmetycznych, Gabinety pielęgnacji skóry.
536199
(220) 2021 11 05
MENNICA ZIELONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MENNICA ZIELONA
(210)
(731)

(531) 05.01.03, 05.01.13, 27.05.01
(510), (511) 14 Metale szlachetne i ich stopy, Wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i pół szlachetne, Przyrządy zegarmistrzowskie chronometryczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

536273
(220) 2021 11 09
MICHALSKI KONRAD SUSHI IN HOUSE, Skierniewice
(znak słowno-graficzny)
SUSHI in HOUSE

(531) 08.05.15, 11.01.06, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), Oferowanie oraz serwowanie żyw-
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ności i napojów w restauracjach i barach, Usługi restauracji
sprzedających sushi, Usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia
w żywność, Katering obejmujący żywność i napoje na bankiety i przyjęcia koktajlowe, Udzielanie informacji związanych
z przygotowywaniem żywności i napojów, Usługi w zakresie
żywności i napojów na wynos, Usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje
w obiektach wystawienniczych, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów.
(210)
(731)
(540)
(540)

536285
(220) 2021 11 09
ANTOSZKIEWICZ SYLWIA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Inside Your Style

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 41 Nauczanie, kształcenie, Rozrywka i kultura.
(210)
(731)
(540)
(540)

536375
(220) 2021 11 14
DUDEK BARBARA, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
MOVEME flexy

(531) 02.03.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
536378
(220) 2021 11 14
PONIKOWSKI KACPER TOMASZ, Gdańsk;
GÓRSKA-PONIKOWSKA MAGDALENA JOANNA,
Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) vegeboost
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
Środki toaletowe, Preparaty toaletowe, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Kosmetyki, Balsamy do opalania [kosmetyki], Balsamy samoopalające [kosmetyki], Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], Błyszczyki do ust [kosmetyki],
Eyelinery [kosmetyki], Kolorowe kosmetyki dla dzieci, Kolorowe kosmetyki do oczu, Kompaktowe kosmetyki do makijażu,
Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Korektory [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 paznokci, Kosmetyki do ozdabiania,
(210)
(731)
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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 [pudry], Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki w postaci cieni do powiek, Kosmetyki 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 [kosmetyki], Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy na noc
[kosmetyki], Kremy samoopalające [kosmetyki], Kremy tonizujące [kosmetyki], Maseczki do skóry [kosmetyki], Maseczki
zwężające pory stosowane jako kosmetyki, Mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], Mleczka do opalania [kosmetyki], Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Nawilżające
balsamy do skóry [kosmetyki], Nawilżające kremy do skóry
[kosmetyki], Odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], Olejki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki],
Olejki do ciała [kosmetyki], Olejki do opalania [kosmetyki],
Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Olejki mineralne [kosmetyki], Olejki po opalaniu [kosmetyki], Paski do wybielania
zębów nasączone preparatami do wybielania zębów [kosmetyki], Peelingi do twarzy [kosmetyki], Perełki zawierające
kosmetyki do kąpieli, Perfumowane kosmetyki w aerozolu
do ciała, Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do mycia twarzy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry
[kosmetyki], Płyny do twarzy [kosmetyki], Podkłady do paznokci [kosmetyki], Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do samoopalania [kosmetyki],
Preparaty do wybielania skóry [kosmetyki], Preparaty samoopalające [kosmetyki], Preparaty zmiękczające [kosmetyki],
Produkty powlekające usta [kosmetyki], Produkty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], Puder w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], Pudry w kamieniu [kosmetyki], Środki
do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające
do twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające [kosmetyki], Środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów
medycznych, Szminki blokujące promieniowanie słoneczne
[kosmetyki], Tipsy [kosmetyki], Toniki do twarzy [kosmetyki],
Toniki [kosmetyki], Wymienne wkłady pudru do puderniczek
[kosmetyki], Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Żele nawilżające [kosmetyki], Żele po opalaniu [kosmetyki], Zmywacze
do paznokci [kosmetyki], Zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], Serum do celów kosmetycznych, Serum do twarzy do celów kosmetycznych, Nielecznicze serum do skóry,
Serum pielęgnacyjne, Serum przeciwdziałające starzeniu się
do użytku kosmetycznego, Serum zapobiegające starzeniu
się, Serum łagodzące dla skóry [kosmetyk], Serum kojące dla
skóry, Mydła, Kostki mydła do mycia ciała, Mydła do pielęgnacji ciała, Mydła do rąk, Mydła do twarzy, Mydła do użytku
osobistego, Mydła do użytku domowego, Mydła i żele, Mydła kosmetyczne, Mydła toaletowe, Mydła w kostce, Mydła
w kremie, Mydła w kremie do mycia, Mydła w płynie, Mydła
w płynie do kąpieli, Mydła perfumowane, Mydła w płynie
do rąk i twarzy, Mydła w postaci żelu, Mydła w żelu, Mydła
z gąbką roślinną [luffą], Produkty z mydła, Perfumowane mydła, Roztwory mydła, Szampony, Odżywki do włosów, Od-
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żywki do włosów w kostce, Odżywki nawilżające do włosów,
Odżywki pielęgnacyjne do włosów, 5 Preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
Preparaty i artykuły higieniczne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i artykuły dentystyczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Opatrunki medyczne,
materiały opatrunkowe i aplikatory, Preparaty i materiały diagnostyczne, Feromony, Gąbki z chemicznymi preparatami
antykoncepcyjnymi, Guma do żucia odświeżająca oddech
do celów leczniczych, Kapsułki do celów farmaceutycznych,
Kolagen do celów medycznych, Lecznicze oliwki dla niemowląt, Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze
płyny po goleniu, Lecznicze preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Lecznicze suche szampony, Lecznicze świece
do masażu, Lecznicze szampony, Mikroelementy [Preparaty
z -] dla ludzi i zwierząt, Nasączone chusteczki lecznicze, Odświeżacze oddechu do celów medycznych, Peelingi [preparaty] do użytku medycznego, Pianki antykoncepcyjne, Płynne opatrunki w sprayu, Preparaty aminokwasowe do użytku
medycznego, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia,
Preparaty witaminowe i mineralne, Serum kojące dla skóry
[lecznicze], Serum łagodzące do skóry [lecznicze], Suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów,
Szampony lecznicze, Wazelina do celów medycznych lub
weterynaryjnych, Wody mineralne do celów medycznych,
Żele do masażu do celów medycznych, Jednorazowe pieluszki wykonane z papieru dla małych dzieci, Jednorazowe
pieluszki wykonane z papieru dla niemowląt, Jednorazowe
pieluszki z papieru dla niemowląt, Papierowe pieluszki dla
niemowląt, Pieluchy [pieluszki dziecięce], Pieluszki dla dzieci z celulozy lub papieru, Pieluszki dla dzieci [papierowe],
Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki dla niemowląt z papieru,
Pieluszki do pływania dla niemowląt, Pieluszki jednorazowe,
Pieluszki materiałowe, Mydła antybakteryjne, Mydła dezynfekujące, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Mydła
lecznicze, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Higiena
i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody
dla ludzi, Świadczenie usług przez salony piękności, Salony
piękności.
(551) wspólne prawo ochronne
536387
(220) 2021 11 15
CAMASTRA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NUTA

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 35 Zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów i usług z nimi związanych pozwalające nabywcy
na ich swobodne oglądanie i kupowanie w sklepie lub hur-
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towni z artykułami spożywczymi i alkoholowymi, doradztwo
w zakresie prowadzenia usług gastronomicznych i zarządzania siecią lokali gastronomicznych, 41 Usługi w zakresie
prowadzenia szkoleń i kształcenie kadr pracujących w gastronomii, Usługi w zakresie organizacji i obsługi: konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie balów, zabaw, dyskotek, pikników, festynów, widowisk,
planowanie i organizowanie przyjęć okolicznościowych,
spotkań klubowych i towarzyskich, Wynajem sal, 43 Usługi
w zakresie prowadzenia placówek gastronomicznych, barów, restauracji, kawiarni, herbaciarni, pubów, kafeterii, barów
szybkiej obsługi, snack-barów, Usługi gastronomiczne i cateringowe, Posiłki w restauracjach, Wynajmowanie sal na posiedzenia, Przygotowanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, Obsługa imprez promocyjnych,
przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich
polegające na zaopatrzeniu w żywność i napoje.
536388
(220) 2021 11 15
FORMEDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INAMIA
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Środki toaletowe, Olejki eteryczne, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki do pielęgnacji
i upiększania ciała: kremy, balsamy, mydła, pudry, środki do makijażu, szminki, pastele, róże, lotiony, mleczka,
maseczki, Dodatki do kąpieli, Kosmetyki do pielęgnacji
i upiększania włosów, Kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej, Środki do pielęgnacji ust, Środki do czyszczenia zębów, Odświeżacze do ust, Perfumy, środki perfumeryjne,
Dezodoranty osobiste, Ręczniki oraz chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Wata do celów kosmetycznych, Odświeżacze powietrza, Środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, Mydła, Środki piorące
i czyszczące, 5 Wyroby farmaceutyczne, Preparaty i artykuły higieniczne, Leki, Żywność i substancje dietetyczne
do celów leczniczych, Mineralne dodatki do żywności,
Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Witaminy, Zioła
lecznicze, Wywary do celów farmaceutycznych, Herbaty
lecznicze, Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze wyciągi
ziołowe, Lecznicze ekstrakty ziołowe, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Preparaty diagnostyczne, Środki
dezynfekcyjne i antyseptyczne, Substancje chłonne do higieny osobistej, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, Balsamy do celów medycznych, Preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczniczych, Środki medyczne przeciw poceniu się, Płyny do przemywania oczu,
Sole kąpielowe do celów leczniczych, Pomadki do celów
leczniczych, Preparaty do usuwania grzybicy, Preparaty
farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Preparaty medyczne
do odchudzania, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz
lecznicze środki do czyszczenia zębów.
536394
(220) 2021 11 12
GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) To nasz świat
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania, Cyfrowe dyski audio,
Cyfrowe nośniki do przechowywania danych, Dyski CD
z danymi, Dyski optyczne z nagraniami audio, E-booki,
Edukacyjne aplikacje komputerowe, Edukacyjne aplikacje
mobilne, Edukacyjne aplikacje na tablety, Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Edukacyjne programy komputerowe
dla dzieci, Elektroniczne bazy danych, Elektroniczne urządzenia i przyrządy instruktażowe i dydaktyczne, Filmy animowane, Filmy edukacyjne, Grafiki komputerowe do pobrania, Gry wideo, Interaktywne bazy danych, Interaktywne publikacje elektroniczne, Komputerowe bazy danych,
Książki audio, Książki dźwiękowe, Książki elektroniczne
do pobrania, Nagrania multimedialne, Oprogramowanie
dla nauczycieli, Oprogramowanie dla nauki, Oprogramowanie komputerowe związane z edukacją dzieci, Publikacje elektroniczne, Serie książek dla dzieci do pobrania,
16 Artykuły piśmienne, Długopisy kolorowe, Drukowane
materiały edukacyjne, Kredki ołówkowe, Książki dla dzieci,
Książki edukacyjne, Mapy, Materiały do pisania, Materiały
do rysowania, Notatniki, Ołówki, Papierowe materiały dydaktyczne, Piórniki, Podręczniki dla dzieci, Podręczniki dla
nauczycieli, Podręczniki edukacyjne, Podręczniki szkolne,
Publikacje edukacyjne, Rysunki, Słowniki, Zeszyty, Zeszyty
ćwiczeń, 41 Doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, Doradztwo zawodowe, Kursy szkoleniowe, Kursy szkolne w zakresie pomocy w nauce, Kursy szkolne związane
z przygotowaniem do egzaminów, Nauczanie w szkołach,
Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, Publikowanie
podręczników, Sprawdziany edukacyjne, Szkolenia edukacyjne, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi wydawnicze, Warsztaty w celach edukacyjnych.
(210) 536397
(220) 2021 11 15
(731) JACKOWICZ ARTUR, Magdalenka
(540) (znak słowny)
(540) ANBRO
(510), (511) 9 Przyrządy pomiarowe, Alkoholomierze, Wykrywacze [detektory], Wykrywacze dymu, Wykrywacze
dymu [alarmy], Wykrywacze kabli, Wykrywacze przedmiotów metalowych do użytku przemysłowego lub
wojskowego, Wykrywacze [detektory] przedmiotów metalowych, Elektryczne wykrywacze dymu, Elektroniczne
wykrywacze obiektów, Elektryczne wykrywacze obiektów, Optyczne wykrywacze obiektów, Analizatory kwasowości, Analizatory powietrza, Analizatory gazu resztkowego, Analizatory fotometryczne [inne niż do celów
medycznych], Analizatory do spektroskopii fotoelektronowej [inne niż do celów medycznych], Analizatory mocy,
Mierniki hałasu, Alkomaty, Aparatura do testowania czujników tlenku węgla z zastosowaniem aerozolu, Czujniki
dymu i tlenku węgla, Czujniki tlenku węgla, Czujniki gazu,
Liczniki przepływu gazu, Systemy alarmowe ostrzegające
przed ulatnianiem się gazu, Urządzenia do wykrywania
gazu, Wskaźniki ciśnienia gazu, Czujniki promieniowania,
Detektory promieniowania, Pirometry, Czujniki wilgotności, Mierniki do pomiaru wilgotności, Mierniki wilgotności,
Wilgotnościomierze.
(210)
(731)

536400
(220) 2021 11 12
ŚWIAT GSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bydgoszcz

41

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dreammobile

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Zgrupowanie w punktach sprzedaży, hurtowniach oraz w Internecie, na rzecz osób trzecich towarów, pozwalające nabywcom wygodniej je oglądać i kupować z branży aparatów telefonicznych komórkowych,
nowych i używanych, Laptopów, iPadów, iPodów, urządzeń
do nawigacji, oraz dodatkowego wyposażenia do nich, jak
słuchawki, zasilacze sieciowe, zasilacze samochodowe,
akumulatory do telefonów, smycze, Pokrowce różnych
gatunków jak: satynowe, skórzane, zamszowe, silikonowe,
gumowe, bawełniane, plastikowe, Folie ochronne, Adaptery audio, uchwyty do telefonów i nawigacji, karty pamięci,
obudowy, części serwisowe jak: wyświetlacze, taśmy, gniazda sim, gniazda ładowania, 37 Usługi serwisowe w zakresie
napraw i konserwacji mechanicznych: aparatów telefonicznych, komórkowych, laptopów, iPadów, iPodów, urządzeń
do nawigacji oraz dodatkowego wyposażenia do w/w aparatów i urządzeń.
(210)
(731)
(540)
(540)

536412
(220) 2021 11 12
BARAN RENATA P.H.U. JARPOL, Jeziorko
(znak słowno-graficzny)
JARPOL MASZYNY BUDOWLANE

(531) 18.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 Maszyny, 37 Usługi budowlane, 39 Transport.
(210)
(731)
(540)
(540)

536415
(220) 2021 11 12
YILDIRIM FATIH, Tarczyn
(znak słowno-graficzny)
MYZEM Moda

(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.09.01
(510), (511) 25 Odzież damska, męska i dziecięca, odzież,
obuwie, nakrycia głowy, bielizna, koszule, koszule z krótkimi
rękawami, dzianina (odzież), kamizelki, kombinezony, kurtki,
legginsy, podkoszulki, poncza, pulowery, rajstopy, rękawiczki, spódnice, spódnico-spodenki, spodnie, sukienki, swetry,
szale, szaliki, szlafroki, wyprawki dziecięce (odzież), wyroby
pończosznicze.
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(210) 536421
(220) 2021 11 15
(731) SOBOLEWSKI MATEUSZ LEDBOSS, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) LEDBOSS
(510), (511) 11 Maszyny z oświetleniem LED, Oświetlenie
awaryjne, Oświetlenie bezpieczeństwa zawierające czujnik
na podczerwień, Oświetlenie bezpieczeństwa zawierające
czujnik ciepła, Oświetlenie bezpieczeństwa obsługiwane
przez fotokomórki, Oświetlenie dachowe [lampy], Oświetlenie dekoracyjne, Oświetlenie dekoracyjne na choinki, Oświetlenie do akwariów, Oświetlenie do celów bezpieczeństwa,
Oświetlenie do celów wystawowych, Oświetlenie do montażu na ścianie, Oświetlenie do motocykli, Oświetlenie do stawów wodnych, Oświetlenie do zastosowania w systemach
bezpieczeństwa, Oświetlenie elektryczne, Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Oświetlenie i reflektory do pojazdów, Oświetlenie kopułowe do mebli, Oświetlenie nastrojowe, Oświetlenie nastrojowe LED, Oświetlenie ogrodowe,
Oświetlenie pojazdów (Urządzenia do -), Oświetlenie ścienne, Oświetlenie stroboskopowe [ozdobne], Oświetlenie stroboskopowe [do tworzenia efektów świetlnych], Oświetlenie
sufitowe, Oświetlenie sufitowe typu downlight, Oświetlenie
typu LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], Oświetlenie wewnętrzne do lodówek, Oświetlenie wystawowe, Oświetlenie
zewnętrzne, Lampy LED, Latarki LED, Taśmy LED, Urządzenia oświetleniowe LED, Żarówki oświetleniowe LED, Zestawy oświetlenia LED do znaków podświetlanych, Oprawy
oświetleniowe LED, 20 Lustra z elektrycznym oświetleniem,
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem.
(210)
(731)
(540)
(540)

536426
(220) 2021 11 15
PYTOŃ KATARZYNA, Rogów
(znak słowno-graficzny)
M MARI MARI

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.03, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą.
(210) 536427
(220) 2021 11 15
(731) CHODKOWSKA JOLANTA, Komorów
(540) (znak słowny)
(540) Evergift
(510), (511) 14 Amulety [biżuteria], Biżuteria i wyroby jubilerskie, Oszlifowane diamenty, Diamenty, dzieła sztuki
z metali szlachetnych, Kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich, Biżuteria osobista, Ozdoby wykonane lub pokryte
szlachetnymi kamieniami, Części i akcesoria do biżuterii,
Pudełka na biżuterię, Ozdoby, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria
diamentowa, Zawieszki biżuteryjne z metali szlachetnych
lub pokrywane nimi, Wyroby jubilerskie wykonane z metali
szlachetnych, Biżuteria z metali szlachetnych, 35 Sprzedaż
detaliczna, wysyłkowa, internetowa następujących towarów:
amulety [biżuteria], biżuteria i wyroby jubilerskie, diamenty,
oszlifowane diamenty, dzieła sztuki z metali szlachetnych,
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kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich, biżuteria osobista, ozdoby wykonane lub pokryte szlachetnymi kamieniami,
zawieszki biżuteryjne z metali szlachetnych lub pokrywane
nimi, wyroby jubilerskie wykonane z metali szlachetnych, biżuteria z metali szlachetnych, części i akcesoria do biżuterii,
pudełka na biżuterię, ozdoby, biżuteria fantazyjna, biżuteria
diamentowa, Reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej biżuterii, Reklama biżuterii.
536437
(220) 2021 11 12
HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD.,
Ping-Tung City, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HCP
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 Pompy odśrodkowe, Mechanizmy kontrolne
do maszyn, silników spalinowych lub silników elektrycznych,
Maszyny do odwadniania, Silniki napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Hydrauliczne silniki spalinowe i elektryczne, Silniki elektryczne, inne niż do pojazdów lądowych, Silniki
spalinowe, inne niż do pojazdów lądowych, Zawory ciśnieniowe [części maszyn], Membrany pomp, Pompy [maszyny],
Pompy jako części maszyn, silników spalinowych lub silników
elektrycznych, Pompy do instalacji grzewczych, Stojany [części maszyn], Pompy próżniowe [maszyny], Zawory [części
maszyn], Zawory sterujące do pomp, Aeratory z kołem łopatkowym.
(210)
(731)
(540)
(540)

536453
(220) 2021 11 16
GRYSZKIEWICZ ZBIGNIEW PHU AMELIA, Legnica
(znak słowno-graficzny)
GRYSZKIEWICZ podpłomyki

(531) 27.05.01, 11.01.17
(510), (511) 33 Wina, napoje alkoholowe, 35 Sprzedaż hurtowa oraz detaliczna, w sklepach stacjonarnych i w Internecie
wina i napojów alkoholowych, napojów bezalkoholowych,
soków, wód mineralnych, Sprzedaż hurtowa oraz detaliczna,
w sklepach stacjonarnych i w Internecie skrzynek drewnianych na wino, półek na wino, półek- ekspozytorów butelek
z winem, kontenerów na wino, pojemników drewnianych,
kieliszków, szklanek, butelek, dzbanków do wina, otwieraczy
do butelek, korkociągów, mieszadełek do koktajli, podstawek
pod butelki, tac, pojemników termoizolacyjnych, pojemników do napojów, pojemników na lód, wiaderek do lodu,
koszyczków na butelki, wyrobów szklanych, porcelany u wyrobów ceramicznych, ściereczek do naczyń, świeczników,
przyborów kuchennych i gospodarstwa domowego, pierścieni na serwetki, podajników do serwetek, stojaków na serwetki, desek do chleba, desek do serów, zastawy stołowej,
Sprzedaż hurtowa oraz detaliczna, w sklepach stacjonarnych
i w Internecie żywności i artykułów spożywczych, wędlin,
przetworów wędliniarskich, mięsa, ekstraktów i przetworów
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mięsnych, ryb, filetów rybnych, przetworów rybnych, dżemów, przetworów owocowych, mrożonych owoców, przekąsek na bazie owoców, sałatek owocowych i warzywnych,
owoców morza, przetworów warzywnych, warzyw mrożonych, zup warzywnych, syropów smakowych, produktów
nabiałowych, mleka, produktów na bazie mleka, jogurtów,
masła, serów, śmietany, kefiru, napojów mlecznych, produktów mącznych, pieczywa, ciast, ciastek, produktów piekarniczych, słodkich produktów piekarniczych, produktów zbożowych, muesli, płatków kukurydzianych, kawy, herbaty, kakao,
napojów na bazie kawy i herbaty, czekolady i kakao, soli, cukru, majonezu, keczupu, musztardy, ryżu, kasz, makaronów,
pierogów, naleśników, pizzy, placków, marynat, sosów mięsnych, sosów pomidorowych, sosów sałatkowych, miodu,
migdałów, słodyczy, czekolady, cukierków, batoników, owoców w czekoladzie, przypraw, warzyw i owoców świeżych,
nasion, orzechów, Eksport, import, promocja i reklama wina
i napojów alkoholowych, napojów bezalkoholowych, soków, wód mineralnych, Eksport, import, promocja i reklama
skrzynek drewnianych na wino, półek na wino, półek- ekspozytorów butelek z winem, kontenerów na wino, pojemników drewnianych, kieliszków, szklanek, butelek, dzbanków
do wina, otwieraczy do butelek, korkociągów, mieszadełek
do koktajli, podstawek pod butelki, tac, pojemników termoizolacyjnych, pojemników do napojów, pojemników na lód,
wiaderek do lodu, koszyczków na butelki, wyrobów szklanych, porcelany u wyrobów ceramicznych, ściereczek do naczyń, świeczników, przyborów kuchennych i gospodarstwa
domowego, pierścieni na serwetki, podajników do serwetek,
stojaków na serwetki, desek do chleba, desek do serów, zastawy stołowej, Eksport, import, promocja i reklama żywności i artykułów spożywczych, wędlin, przetworów wędliniarskich, mięsa, ekstraktów i przetworów mięsnych, ryb, filetów
rybnych, przetworów rybnych, dżemów, przetworów owocowych, mrożonych owoców, przekąsek na bazie owoców,
sałatek owocowych i warzywnych, przetworów warzywnych, warzyw mrożonych, zup warzywnych, syropów smakowych, produktów nabiałowych, mleka, produktów na bazie mleka, jogurtów, masła, serów, śmietany, kefiru, napojów
mlecznych, produktów mącznych, pieczywa, ciast, ciastek,
produktów piekarniczych, słodkich produktów piekarniczych, produktów zbożowych, muesli, płatków kukurydzianych, kawy, herbaty, kakao, napojów na bazie kawy i herbaty,
czekolady i kakao, soli, cukru, majonezu, keczupu, musztardy,
ryżu, kasz, makaronów, pierogów, naleśników, pizzy, placków,
marynat, sosów mięsnych, sosów pomidorowych, sosów
sałatkowych, miodu, migdałów, słodyczy, czekolady, cukierków, batoników, owoców w czekoladzie, przypraw, warzyw
i owoców świeżych, nasion, orzechów, Usługi reklamy i promocji, usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub
handlowych lub w zarządzaniu nimi, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana z organizowaniem
przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej, Administrowanie działalności
gospodarczej, 43 Usługi gastronomiczne, usługi restauracyjne,
prowadzenie lokali gastronomicznych, Usługi kantyn, restauracji i barów szybkiej obsługi jako punktów sprzedaży posiłków,
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Serwowanie jedzenia
i napojów, Catering, Usługi polegające na zamawianiu żywności poprzez sieć on-line i sieci telefoniczne, Przygotowywanie
potraw na zamówienie i dostarczanie na miejsce konsumpcji,
Obsługa gastronomiczna przyjęć, zlotów, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów.

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

43

536454
(220) 2021 11 16
GRYSZKIEWICZ ZBIGNIEW PHU AMELIA, Legnica
(znak słowno-graficzny)
LA FLAMME WINE & BISTRO & CAFE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.15.05
(510), (511) 33 Wina, napoje alkoholowe, 35 Sprzedaż hurtowa oraz detaliczna, w sklepach stacjonarnych i w Internecie
wina i napojów alkoholowych, napojów bezalkoholowych,
soków, wód mineralnych, Sprzedaż hurtowa oraz detaliczna,
w sklepach stacjonarnych i w Internecie skrzynek drewnianych na wino, półek na wino, półek- ekspozytorów butelek
z winem, kontenerów na wino, pojemników drewnianych,
kieliszków, szklanek, butelek, dzbanków do wina, otwieraczy
do butelek, korkociągów, mieszadełek do koktajli, podstawek
pod butelki, tac, pojemników termoizolacyjnych, pojemników do napojów, pojemników na lód, wiaderek do lodu,
koszyczków na butelki, wyrobów szklanych, porcelany u wyrobów ceramicznych, ściereczek do naczyń, świeczników,
przyborów kuchennych i gospodarstwa domowego, pierścieni na serwetki, podajników do serwetek, stojaków na serwetki, desek do chleba, desek do serów, zastawy stołowej,
Sprzedaż hurtowa oraz detaliczna, w sklepach stacjonarnych
i w Internecie żywności i artykułów spożywczych, wędlin,
przetworów wędliniarskich, mięsa, ekstraktów i przetworów mięsnych, ryb, filetów rybnych, przetworów rybnych,
dżemów, przetworów owocowych, mrożonych owoców,
przekąsek na bazie owoców, sałatek owocowych i warzywnych, owoców morza, przetworów warzywnych, warzyw
mrożonych, zup warzywnych, syropów smakowych, produktów nabiałowych, mleka, produktów na bazie mleka, jogurtów, masła, serów, śmietany, kefiru, napojów mlecznych,
produktów mącznych, pieczywa, ciast, ciastek, produktów
piekarniczych, słodkich produktów piekarniczych, produktów zbożowych, muesli, płatków kukurydzianych, kawy,
herbaty, kakao, napojów na bazie kawy i herbaty, czekolady i kakao, soli, cukru, majonezu, keczupu, musztardy, ryżu,
kasz, makaronów, pierogów, naleśników, pizzy, placków,
marynat, sosów mięsnych, sosów pomidorowych, sosów
sałatkowych, miodu, migdałów, słodyczy, czekolady, cukierków, batoników, owoców w czekoladzie, przypraw, warzyw
i owoców świeżych, nasion, orzechów, Eksport, import, promocja i reklama wina i napojów alkoholowych, napojów
bezalkoholowych, soków, wód mineralnych, Eksport, import,
promocja i reklama skrzynek drewnianych na wino, półek
na wino, półek- ekspozytorów butelek z winem, kontenerów na wino, pojemników drewnianych, kieliszków, szklanek,
butelek, dzbanków do wina, otwieraczy do butelek, korkociągów, mieszadełek do koktajli, podstawek pod butelki, tac,
pojemników termoizolacyjnych, pojemników do napojów,
pojemników na lód, wiaderek do lodu, koszyczków na butelki, wyrobów szklanych, porcelany u wyrobów ceramicznych,
ściereczek do naczyń, świeczników, przyborów kuchennych
i gospodarstwa domowego, pierścieni na serwetki, podajników do serwetek, stojaków na serwetki, desek do chleba,
desek do serów, zastawy stołowej, Eksport, import, promocja
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i reklama żywności i artykułów spożywczych, wędlin, przetworów wędliniarskich, mięsa, ekstraktów i przetworów mięsnych, ryb, filetów rybnych, przetworów rybnych, dżemów,
przetworów owocowych, mrożonych owoców, przekąsek
na bazie owoców, sałatek owocowych i warzywnych, przetworów warzywnych, warzyw mrożonych, zup warzywnych,
syropów smakowych, produktów nabiałowych, mleka, produktów na bazie mleka, jogurtów, masła, serów, śmietany, kefiru, napojów mlecznych, produktów mącznych, pieczywa,
ciast, ciastek, produktów piekarniczych, słodkich produktów
piekarniczych, produktów zbożowych, muesli, płatków kukurydzianych, kawy, herbaty, kakao, napojów na bazie kawy
i herbaty, czekolady i kakao, soli, cukru, majonezu, keczupu,
musztardy, ryżu, kasz, makaronów, pierogów, naleśników,
pizzy, placków, marynat, sosów mięsnych, sosów pomidorowych, sosów sałatkowych, miodu, migdałów, słodyczy,
czekolady, cukierków, batoników, owoców w czekoladzie,
przypraw, warzyw i owoców świeżych, nasion, orzechów,
Usługi reklamy i promocji, usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu
nimi, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie
franchisingu, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach
franchisingu, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej, Administrowanie działalności gospodarczej, 43 Usługi gastronomiczne, usługi restauracyjne, prowadzenie lokali
gastronomicznych, Usługi kantyn, restauracji i barów szybkiej obsługi jako punktów sprzedaży posiłków, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Serwowanie jedzenia i napojów,
Catering, Usługi polegające na zamawianiu żywności poprzez sieć on-line i sieci telefoniczne, Przygotowywanie potraw na zamówienie i dostarczanie na miejsce konsumpcji,
Obsługa gastronomiczna przyjęć, zlotów, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów.
(210)
(731)
(540)
(540)

536455
(220) 2021 11 16
GRYSZKIEWICZ ZBIGNIEW PHU AMELIA, Legnica
(znak słowno-graficzny)
GRYSZKIEWICZ Wino, delikatesy i więcej

(531) 27.05.01, 05.07.10
(510), (511) 33 Wina, napoje alkoholowe, 35 Sprzedaż hurtowa oraz detaliczna, w sklepach stacjonarnych i w Internecie
wina i napojów alkoholowych, napojów bezalkoholowych,
soków, wód mineralnych, Sprzedaż hurtowa oraz detaliczna,
w sklepach stacjonarnych i w Internecie skrzynek drewnianych na wino, półek na wino, półek- ekspozytorów butelek
z winem, kontenerów na wino, pojemników drewnianych,
kieliszków, szklanek, butelek, dzbanków do wina, otwieraczy
do butelek, korkociągów, mieszadełek do koktajli, podstawek
pod butelki, tac, pojemników termoizolacyjnych, pojemników do napojów, pojemników na lód, wiaderek do lodu,
koszyczków na butelki, wyrobów szklanych, porcelany u wyrobów ceramicznych, ściereczek do naczyń, świeczników,
przyborów kuchennych i gospodarstwa domowego, pier-
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ścieni na serwetki, podajników do serwetek, stojaków na serwetki, desek do chleba, desek do serów, zastawy stołowej,
Sprzedaż hurtowa oraz detaliczna, w sklepach stacjonarnych
i w Internecie żywności i artykułów spożywczych, wędlin,
przetworów wędliniarskich, mięsa, ekstraktów i przetworów
mięsnych, ryb, filetów rybnych, przetworów rybnych, dżemów, przetworów owocowych, mrożonych owoców, przekąsek na bazie owoców, sałatek owocowych i warzywnych,
owoców morza, przetworów warzywnych, warzyw mrożonych, zup warzywnych, syropów smakowych, produktów
nabiałowych, mleka, produktów na bazie mleka, jogurtów,
masła, serów, śmietany, kefiru, napojów mlecznych, produktów mącznych, pieczywa, ciast, ciastek, produktów piekarniczych, słodkich produktów piekarniczych, produktów zbożowych, muesli, płatków kukurydzianych, kawy, herbaty, kakao,
napojów na bazie kawy i herbaty, czekolady i kakao, soli, cukru, majonezu, keczupu, musztardy, ryżu, kasz, makaronów,
pierogów, naleśników, pizzy, placków, marynat, sosów mięsnych, sosów pomidorowych, sosów sałatkowych, miodu,
migdałów, słodyczy, czekolady, cukierków, batoników, owoców w czekoladzie, przypraw, warzyw i owoców świeżych,
nasion, orzechów, Eksport, import, promocja i reklama wina
i napojów alkoholowych, napojów bezalkoholowych, soków, wód mineralnych, Eksport, import, promocja i reklama
skrzynek drewnianych na wino, półek na wino, półek- ekspozytorów butelek z winem, kontenerów na wino, pojemników drewnianych, kieliszków, szklanek, butelek, dzbanków
do wina, otwieraczy do butelek, korkociągów, mieszadełek
do koktajli, podstawek pod butelki, tac, pojemników termoizolacyjnych, pojemników do napojów, pojemników na lód,
wiaderek do lodu, koszyczków na butelki, wyrobów szklanych, porcelany u wyrobów ceramicznych, ściereczek do naczyń, świeczników, przyborów kuchennych i gospodarstwa
domowego, pierścieni na serwetki, podajników do serwetek,
stojaków na serwetki, desek do chleba, desek do serów, zastawy stołowej, Eksport, import, promocja i reklama żywności i artykułów spożywczych, wędlin, przetworów wędliniarskich, mięsa, ekstraktów i przetworów mięsnych, ryb, filetów
rybnych, przetworów rybnych, dżemów, przetworów owocowych, mrożonych owoców, przekąsek na bazie owoców,
sałatek owocowych i warzywnych, przetworów warzywnych,
warzyw mrożonych, zup warzywnych, syropów smakowych,
produktów nabiałowych, mleka, produktów na bazie mleka,
jogurtów, masła, serów, śmietany, kefiru, napojów mlecznych, produktów mącznych, pieczywa, ciast, ciastek, produktów piekarniczych, słodkich produktów piekarniczych, produktów zbożowych, muesli, płatków kukurydzianych, kawy,
herbaty, kakao, napojów na bazie kawy i herbaty, czekolady
i kakao, soli, cukru, majonezu, keczupu, musztardy, ryżu, kasz,
makaronów, pierogów, naleśników, pizzy, placków, marynat,
sosów mięsnych, sosów pomidorowych, sosów sałatkowych,
miodu, migdałów, słodyczy, czekolady, cukierków, batoników, owoców w czekoladzie, przypraw, warzyw i owoców
świeżych, nasion, orzechów, Usługi reklamy i promocji, usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc
w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Administrowanie działalnością
gospodarczą w zakresie franchisingu, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Reklama, Zarządzanie
w działalności gospodarczej, Administrowanie działalności
gospodarczej, 43 Usługi gastronomiczne, usługi restauracyjne, prowadzenie lokali gastronomicznych, Usługi kantyn,
restauracji i barów szybkiej obsługi jako punktów sprzedaży
posiłków, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Serwowanie jedzenia i napojów, Catering, Usługi polegające na za-
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mawianiu żywności poprzez sieć on-line i sieci telefoniczne,
Przygotowywanie potraw na zamówienie i dostarczanie
na miejsce konsumpcji, Obsługa gastronomiczna przyjęć,
zlotów, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów.
(210)
(731)
(540)
(540)

536457
(220) 2021 11 16
Hemolens Diagnostics B.V., Breda, NL
(znak słowno-graficzny)
HEMOLENS

(531) 27.05.01, 26.01.06
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do stosowania w nieinwazyjnej diagnostyce chorób, schorzeń
i stanów układu sercowo-naczyniowego i naczyniowego,
Oprogramowanie komputerowe do użytku w analizowaniu i obliczaniu informacji o przepływie krwi, Oprogramowanie komputerowe do stosowania w wirtualnych
interwencyjnych zabiegach i operacjach sercowo-naczyniowych i naczyniowych, Podręczniki instruktażowe
i szkoleniowe, programy edukacyjne, oprogramowanie,
filmy wideo i publikacje w dziedzinie nieinwazyjnej diagnostyki chorób, schorzeń i stanów układu krążenia oraz
naczyń krwionośnych, do pobrania lub odczytu maszynowego, Zapisy modeli i symulacji komputerowych, Dane,
dokumenty, informacje, nagrania wideo, dźwięk, tekst
i inne media lub multimedia, wszystkie zapisane elektronicznie lub możliwe do pobrania z Internetu, Publikacje
elektroniczne, do pobrania, Sprzęt komputerowy, Wstępnie nagrane płyty DVD, CD, kasety wideo, karty pamięci
i dyski, 10 Urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli,
Przyrządy sercowo-naczyniowe, Sercowo-naczyniowe
urządzenia monitorujące, Urządzenia do diagnozowania
chorób sercowo-naczyniowych, 42 Usługi w zakresie badań medycznych i biomedycznych, Usługi projektowania
urządzeń medycznych, Usługi w zakresie badań, projektowania, rozwoju i doradztwa technicznego dotyczące aparatury, instrumentów i urządzeń medycznych i chirurgicznych, Badania i rozwój nowych chirurgicznych narzędzi
diagnostycznych i symulacji, Komputerowe modelowanie
i symulacja narządów ludzkich, Wirtualizacja procedur
chirurgicznych, Projektowanie, pisanie, rozwój, testowanie, instalowanie i unowocześnianie oprogramowania
komputerowego, Usługi wsparcia technicznego, a mianowicie rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem
komputerowym, Zapewnianie tymczasowego dostępu
do niepobieralnego oprogramowania, Projektowanie,
aktualizacja, utrzymanie i hosting stron internetowych
zawierających bazy wiedzy w dziedzinie diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia i naczyń, Udostępnienie
platformy internetowej zawierającej informacje techniczne związane z modelowaniem i symulacjami komputerowymi, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące powyższego, w tym usługi takie świadczone on-line z sieci
komputerowej lub Internetu.
(210)
(731)
(540)
(540)

536459
(220) 2021 11 16
Hemolens Diagnostics B.V., Breda, NL
(znak słowno-graficzny)
HEMOLENS DIAGNOSTICS
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(531) 27.05.01, 26.01.06
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do stosowania w nieinwazyjnej diagnostyce chorób, schorzeń i stanów
układu sercowo-naczyniowego i naczyniowego, Oprogramowanie komputerowe do użytku w analizowaniu i obliczaniu informacji o przepływie krwi, Oprogramowanie komputerowe do stosowania w wirtualnych interwencyjnych
zabiegach i operacjach sercowo-naczyniowych i naczyniowych, Podręczniki instruktażowe i szkoleniowe, programy edukacyjne, oprogramowanie, filmy wideo i publikacje
w dziedzinie nieinwazyjnej diagnostyki chorób, schorzeń
i stanów układu krążenia oraz naczyń krwionośnych, do pobrania lub odczytu maszynowego, Zapisy modeli i symulacji
komputerowych, Dane, dokumenty, informacje, nagrania
wideo, dźwięk, tekst i inne media lub multimedia, wszystkie
zapisane elektronicznie lub możliwe do pobrania z Internetu,
Publikacje elektroniczne, do pobrania, Sprzęt komputerowy,
Wstępnie nagrane płyty DVD, CD, kasety wideo, karty pamięci i dyski, 10 Urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, Przyrządy sercowo-naczyniowe, Sercowo-naczyniowe
urządzenia monitorujące, Urządzenia do diagnozowania
chorób sercowo-naczyniowych, 42 Usługi w zakresie badań
medycznych i biomedycznych, Usługi projektowania urządzeń medycznych, Usługi w zakresie badań, projektowania,
rozwoju i doradztwa technicznego dotyczące aparatury,
instrumentów i urządzeń medycznych i chirurgicznych, Badania i rozwój nowych chirurgicznych narzędzi diagnostycznych i symulacji, Komputerowe modelowanie i symulacja
narządów ludzkich, Wirtualizacja procedur chirurgicznych,
Projektowanie, pisanie, rozwój, testowanie, instalowanie
i unowocześnianie oprogramowania komputerowego, Usługi wsparcia technicznego, a mianowicie rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem komputerowym, Zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego oprogramowania, Projektowanie, aktualizacja, utrzymanie i hosting
stron internetowych zawierających bazy wiedzy w dziedzinie diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia i naczyń,
Udostępnienie platformy internetowej zawierającej informacje techniczne związane z modelowaniem i symulacjami
komputerowymi, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące
powyższego, w tym usługi takie świadczone on-line z sieci
komputerowej lub Internetu.
(210) 536460
(220) 2021 11 16
(731) Hemolens Diagnostics B.V., Breda, NL
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 26.01.06
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do stosowania w nieinwazyjnej diagnostyce chorób, schorzeń i stanów
układu sercowo-naczyniowego i naczyniowego, Oprogramowanie komputerowe do użytku w analizowaniu i obliczaniu informacji o przepływie krwi, Oprogramowanie komputerowe do stosowania w wirtualnych interwencyjnych
zabiegach i operacjach sercowo-naczyniowych i naczyniowych, Podręczniki instruktażowe i szkoleniowe, programy edukacyjne, oprogramowanie, filmy wideo i publikacje
w dziedzinie nieinwazyjnej diagnostyki chorób, schorzeń
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i stanów układu krążenia oraz naczyń krwionośnych, do pobrania lub odczytu maszynowego, Zapisy modeli i symulacji
komputerowych, Dane, dokumenty, informacje, nagrania
wideo, dźwięk, tekst i inne media lub multimedia, wszystkie
zapisane elektronicznie lub możliwe do pobrania z Internetu,
Publikacje elektroniczne, do pobrania, Sprzęt komputerowy,
Wstępnie nagrane płyty DVD, CD, kasety wideo, karty pamięci i dyski, 10 Urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, Przyrządy sercowo-naczyniowe, Sercowo-naczyniowe
urządzenia monitorujące, Urządzenia do diagnozowania
chorób sercowo-naczyniowych, 42 Usługi w zakresie badań
medycznych i biomedycznych, Usługi projektowania urządzeń medycznych, Usługi w zakresie badań, projektowania,
rozwoju i doradztwa technicznego dotyczące aparatury,
instrumentów i urządzeń medycznych i chirurgicznych, Badania i rozwój nowych chirurgicznych narzędzi diagnostycznych i symulacji, Komputerowe modelowanie i symulacja
narządów ludzkich, Wirtualizacja procedur chirurgicznych,
Projektowanie, pisanie, rozwój, testowanie, instalowanie
i unowocześnianie oprogramowania komputerowego, Usługi wsparcia technicznego, a mianowicie rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem komputerowym, Zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego oprogramowania, Projektowanie, aktualizacja, utrzymanie i hosting
stron internetowych zawierających bazy wiedzy w dziedzinie diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia i naczyń,
Udostępnienie platformy internetowej zawierającej informacje techniczne związane z modelowaniem i symulacjami
komputerowymi, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące
powyższego, w tym usługi takie świadczone on-line z sieci
komputerowej lub Internetu.
536461
(220) 2021 11 16
CAPS APPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOPX

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do makijażu, Środki
perfumeryjne i zapachowe, Preparaty kosmetyczne do włosów, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Detergenty,
5 Suplementy diety, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne,
Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty antybakteryjne,
Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Preparaty i artykuły dentystyczne
oraz naturalne środki do czyszczenia zębów, Preparaty witaminowe, Kremy lecznicze, Szampony lecznicze, Maści lecznicze, Toniki lecznicze, Mydła lecznicze, Lecznicze preparaty
toaletowe, Lecznicze żele do ciała, Detergenty bakteriobójcze, 21 Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody, Kosmetyczki na przybory toaletowe, Przyrządy ręczne
do nakładania kosmetyków, Aplikatory kosmetyczne, Pojemniki na kosmetyki, Szczotki do włosów.
536537
(220) 2021 11 17
AW TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNROASTED

(210)
(731)

(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.17, 05.07.27, 05.03.13
(510), (511) 30 Kawa niepalona.
536539
(220) 2021 11 15
OLPOL WAWRZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLAR

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 1 Płyn niezamarzający do układów chłodniczych, 3 Płyn do mycia szyb (płyn do spryskiwaczy samochodowych).
536546
(220) 2021 11 17
KRAINA SKRWY MANUFAKTURA ZDROWIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rak
(540) (znak słowny)
(540) Złotomiód skrwileński skarb
(510), (511) 5 Syrop na kaszel, Syropy do użytku farmaceutycznego, Herbata lecznicza, Herbata dla astmatyków, Herbata ziołowa [napoje lecznicze], Herbaty ziołowe do celów
leczniczych, Herbata odchudzająca do celów medycznych,
Herbata z ziół do celów leczniczych, Lecznicze napary ziołowe, Suplementy ziołowe, Zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, Mieszanki ziołowe do użytku medycznego,
Napoje ziołowe do użytku leczniczego, Ziołowo miodowe
pastylki do ssania na gardło, Wywary z ziół leczniczych, Wywary do celów farmaceutycznych, Napary lecznicze, Nalewki
do celów medycznych, Zioła lecznicze, 30 Miód, Miód truflowy, Miód manuka, Miód ziołowy, Miód naturalny, Substytuty
miodu, Cukier, miód, melasa, Naturalny miód dojrzały, Surowe
plastry miodu, Miód [do celów spożywczych], Płatki śniadaniowe zawierające miód, Słodycze (Nielecznicze -) na bazie
miodu, Miód biologiczny do spożycia przez ludzi, Miodowe
cukierki (nie do celów medycznych), Ziołowo-miodowe pa(210)
(731)
(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.05.01, 26.05.16
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, 28 Elektroniczne zabawki
wielofunkcyjne, Zabawki elektroniczne, Zdalnie sterowane
zabawki elektroniczne, Zabawki sterowane radiowo, Zabawki zdalnie sterowane, 36 Ubezpieczenia, Działalność finansowa, Usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy.
536533
(220) 2021 11 17
SHOKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) myBuddy
(210)
(731)
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stylki do ssania [wyrób cukierniczy], Syrop spożywczy, Syrop
smakowy, Syropy smakowe, Syropy i melasa, Syrop z agawy,
Syropy czekoladowe do przygotowywania napojów na bazie
czekolady, Herbaty, Herbata, Mieszanki herbat, Liście herbaty,
Herbata nienaturalna, Herbata lipowa, Herbata jaśminowa,
Herbata zielona, Herbata rooibos, Herbaty owocowe, Herbata szałwiowa, Herbata miętowa, Herbata czarna, Herbata imbirowa, Wyciągi z herbaty, Torebki herbaty do przyrządzania
herbaty nieleczniczej, Herbata z rumianku, Herbata z gryki,
Herbata z rozmarynu, Herbata do zaparzania, Herbaty ziołowe
[napary], Herbata z dzikiej róży, Napoje sporządzone z herbaty,
Herbata z kwiatu lipy, Herbata z żeń-szenia [insamcha], Herbata jaśminowa, inna niż do celów leczniczych, Kawa, herbata,
kakao i namiastki tych towarów, Herbata o smaku jabłka [inna
niż do celów leczniczych], Herbata o smaku pomarańczowym
[inna niż do celów leczniczych], Herbaty o smaku owocowym
[inne niż lecznicze], Herbaty ziołowe, inne niż do celów leczniczych, Przetworzony żeń-szeń stosowany jako zioło, przyprawa lub aromat, Napary ziołowe, Napary, inne niż do celów
leczniczych, Zioła do celów spożywczych, 32 Napoje bezalkoholowe na bazie miodu, Syropy do napojów, Syrop z czarnej
porzeczki, Syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], Syropy
do wyrobu napojów, Syrop z soku z limonki, Syropy do produkcji napojów aromatyzowanych owocami, Syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, Syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów, Napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, Sok
z czarnej porzeczki, 33 Miód pitny.
(210)
(731)
(540)
(540)
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536582
(220) 2021 11 18
MULTEAFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobrzyca
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tea&Fun

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 30 Herbata.
536596
(220) 2021 11 18
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SORAYA PRO BIO CLEAN
(210)
(731)

536550
(220) 2021 11 17
TALASKA TOMASZ, Słopnice
(znak słowno-graficzny)
BESKID ROSE & SPA EXCLUSIVE COUNTRY ESCAPE

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.10, 29.01.13, 01.13.15, 05.05.16
(510), (511) 3 Kosmetyki do demakijażu oraz oczyszczania
i mycia twarzy.

(531) 27.05.01, 27.05.17, 06.01.02, 06.01.04, 07.01.08
(510), (511) 43 Hotele, kawiarnie, motele, pensjonaty, Hotelowe usługi kateringowe, Organizowanie obozów wakacyjnych (zakwaterowanie), Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Restauracje, Rezerwacje miejsc w hotelach,
Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, Wynajmowanie sal na posiedzenia, konferencje, kongresy, seminaria,
zjazdy, szkolenia zawodowe, Wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, Wynajem pomieszczeń na przyjęcia
towarzyskie, Wynajem pomieszczeń na wystawę, Wynajem
wakacyjnych miejsc noclegowych, Zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, 44 Analiza kosmetyczna, Aromaterapia,
Chiropraktyka (nastawianie kręgosłupa), Depilacja woskiem,
Fizjoterapia, Doradztwo dotyczące kosmetyków, Doradztwo
dotyczące urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Elektroliza kosmetyczna, Fizykoterapia, Gabinety
kosmetyczne, Kosmetyczne zabiegi laserowe, Kosmetyka,
Kuracje do włosów, Manicure, Masaż, Nakładanie produktów
kosmetycznych na ciało, Nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, Odnowa biologiczna, Pedicure, Pielęgnacja
stóp, Pielęgnacja urody, Pielęgnacja urody dla ludzi, Salony
piękności, spa, Usługi fryzjerskie, Zabiegi pielęgnacyjne ludzi.

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

536702
(220) 2021 11 22
ŻARSKA MONIKA, Józefin
(znak słowno-graficzny)
HORSELAND

(531) 03.03.01, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży hur-
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towej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z karmą dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z karmą dla zwierząt domowych,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem sportowym dla zwierząt, 41 Organizowanie
wycieczek do celów szkoleniowych, Organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], Szkoły jazdy konnej, 43 Organizowanie
zakwaterowania wakacyjnego, Hotele dla zwierząt.
536706
(220) 2021 11 22
DZIEMIESZONEK DANIEL BIKEPROMOTOR,
Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZAJBAJK
(210)
(731)
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536818
(220) 2021 11 23
CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lewickie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ChM JOINTS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 10 Aparatura i instrumenty medyczne i chirurgiczne.
536832
(220) 2021 11 23
VICTORIA CYMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cymes ŚWIETNY SOK

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
536707
(220) 2021 11 22
DZIEMIESZONEK DANIEL BIKEPROMOTOR,
Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPREMEBIKER
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
536816
(220) 2021 11 23
KOLEJ GONDOLOWA JAWORZYNA KRYNICKA
SPÓŁKA AKCYJNA, KRYNICA ZDRÓJ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA MISIA POLARNEGO

(210)
(731)

(531)

01.15.17, 03.01.14, 21.03.25, 27.05.01, 27.05.05, 26.01.01,
26.01.15, 29.01.01, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Edukacja, rozrywka i sport, Wynajem sprzętu sportowego
i obiektów sportowych, Nauka jazdy na nartach, Nauka jazdy
na snowboardzie, Nauka jazdy, Organizowanie obozów sportowych.

(531)

05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.11,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 Soki, Napoje bezalkoholowe zawierające
soki owocowe lub soki warzywne, Bezalkoholowe wyciągi
z owoców lub warzyw.
536843
(220) 2021 11 24
FEELGOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) feelgood! FOR RUN
(210)
(731)

(531) 24.17.04, 27.05.01
(510), (511) 24 Materiały na bieliznę osobistą, Bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, Duże ręczniki kąpielowe, Duże
ręczniki, Drukowane tkaniny w belach, Elastyczne tkane materiały tekstylne, Etykiety tekstylne do oznaczania odzieży,
Etykiety tekstylne do oznaczania bielizny, Etykiety tekstylne
na kody kreskowe, Etykiety z materiałów tekstylnych, Koce
bawełniane, Kołdry, Kołdry z materiałów tekstylnych, Materiał
ręcznikowy, Materiał tekstylny do pakowania prezentów,
Metki z tkanin przyczepiane do odzieży, Metki tekstylne
do doczepiania do bielizny, Metki tekstylne, Polar wykonany
z kopolimerów, Polar wykonany z polipropylenu, Polar wykonany z poliestru, Ręczniki, Ręczniki do twarzy, Ręczniki z kapturem, Ręczniki duże kąpielowe, Ręczniki plażowe, Rękawice
kąpielowe, Tekstylia do produkcji artykułów odzieżowych,
Narzuty, Tekstylne ręczniki do ćwiczeń, Tkaniny elastyczne
na odzież, Tkaniny drukowane, Tkaniny do zastosowania
w produkcji odzieży, Tkaniny nieprzemakalne, Tkaniny polie-
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strowe, Tkaniny typu siatkowego, Tkaniny ubraniowe, Wyściółki z materiału do obuwia, Wyściółki lniane do butów,
Tkanina do użytku w produkcji toreb, Tkanina do obuwia,
Tkaniny bawełniane, Znaczniki, metki z tkaniny do materiałów tekstylnych, 25 Akcesoria na szyję, Apaszki, Bandany,
Bandany na szyję, Bermudy, szorty, Bezrękawniki, Bielizna,
Bielizna damska, Bielizna damska typu body, Bielizna termoaktywna, Bielizna funkcjonalna, Bielizna dla kobiet, Bielizna
dla mężczyzn, Biustonosze, Biustonosze bez ramiączek, Biustonosze miękkie, nieusztywniane, Bluzki, Bluzki z krótkimi
rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe,
Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem, Body niemowlęce, Bokserki damskie, bielizna, Bokserki, Buty do jogi,
Buty do jazdy na rowerze, Buty damskie, Buty do biegania,
Chustki, apaszki, Buty sportowe, Buty treningowe, obuwie
sportowe, Buty sznurowane, Czapki sportowe, Czapki, nakrycia głowy, Ciepła bielizna z długim rękawem i długimi nogawkami, Chusty, szale na głowę, Chusty pareo, Chusty plażowe, Chusty, odzież, Daszki przeciwsłoneczne, Daszki przeciwsłoneczne, nakrycia głowy, Daszki, odzież, Daszki jako nakrycia głowy, Daszki do czapek, Daszki, Damskie luźne topy,
Czapki ze sztucznego futra, Czapki z daszkiem, Czapki
z pomponem, Długie kurtki, Funkcjonalne spodnie termoaktywne, Funkcjonalne koszulki termoaktywne, Getry, Kamizelki, Kaptury, odzież, Kaptury, Kąpielówki, Kamizelki puchowe,
Kostiumy kąpielowe, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, Kostiumy kąpielowe dla kobiet, Komplety sportowe, Komplety
odzieżowe ze spodenkami, Komplety koszulek i spodenek,
Komplety do joggingu, odzież, Komplety do biegania,
odzież, Kominiarki narciarskie, Kominiarki, Koszule z długimi
rękawami, Koszule, Koszule z dzianiny, Koszule sportowe, Koszule codzienne, Kostiumy kąpielowe z usztywnianymi miseczkami, Koszulki z nadrukami, Koszulki z krótkim rękawem,
Koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące
przed promieniowaniem UV, Koszulki sportowe z krótkimi
rękawami, Koszulki do jogi, Koszulki bez rękawów do biegania, Koszulki bez rękawów, Koszule z kołnierzykiem, Kurtki
dresowe, Kurtki dżinsowe, Kurtki bez rękawów, Kurtki, Krótkie
spodnie, Krótkie piżamy damskie, Krawaty, Kurtki odblaskowe, Kurtki sportowe, Kurtki sportowe do rozgrzewki, Kurtki
wiatroszczelne, Kurtki nieprzemakalne, Majtki, Majtki damskie, Legginsy, Letnie sukienki, Legginsy ciążowe, Kurtki
z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, Nakrycia głowy, Nakrycia głowy dla dzieci, Męskie apaszki, Maski ochronne, modna odzież, Maski ochronne, odzież, Maseczki
na twarz, odzież, nie do celów medycznych lub sanitarnych,
Maski na oczy do spania, Obuwie, Obuwie damskie, Obuwie
męskie, Obuwie codzienne, Obcisłe topy bez ramiączek, Nauszniki, odzież, Obuwie sportowe, Obuwie przeciwdeszczowe, Obuwie lekkoatletyczne, Obuwie do uprawiania sportów, Ocieplacze na szyję, Odzież codzienna, Odzież męska,
damska i dziecięca, Odzież dla rowerzystów, Odzież do biegania, Odzież gimnastyczna, Odzież nieprzemakalna, Odzież
o termoizolacyjnych właściwościach, Odzież przeciwdeszczowa, Odzież treningowa, Odzież triatlonowa, Odzież wiatroszczelna, Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia
dla mężczyzn, Odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe,
Odzież wodoodporna, Ogrzewacze do nadgarstków, Ogrzewacze rąk, odzież, Ogrzewacze stóp, nieelektryczne, Okrycia
głowy z daszkiem, Okrycia przeciwdeszczowe, Okrycia
wierzchnie, odzież, Okrycia zakładane na kostiumy kąpielowe, Opaski na biust, odzież, Opaski na głowę, Opaski na głowę pochłaniające pot, Opaski przeciwpotne, Opaski na szyję,
części odzieży, Opaski przeciwpotne na nadgarstek, Peleryny
nieprzemakalne, Peleryny, płaszcze, Pelerynki, Piżamy, Płaszcze przeciwdeszczowe, Płaszcze sportowe, Polary, Połączenie koszulki z majtkami, bielizna damska, Podkoszulki sporto-
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we, Rękawiczki zimowe, Rękawiczki z materiałem przewodzącym na czubkach palców, które można nosić podczas
używania podręcznych urządzeń elektronicznych z ekranem
dotykowym, Rękawiczki z jednym palcem, Rękawiczki,
odzież, Rękawiczki dla rowerzystów, Rękawiczki bez palców,
Ramiączka do biustonoszy, Skarpetki sportowe, Skarpetki
przeciwpotne, Skarpetki męskie, Skarpetki dla sportowców,
Skarpetki antypoślizgowe, Skarpetki, Skarpetki wchłaniające
pot, Skarpety do jogi, Skarpety do kostek, Skarpety termoaktywne, Spodenki dla rowerzystów, Spódnico-spodenki,
Spódnico-spodnie, Spodnie, Spodnie do ćwiczeń fizycznych,
Spodnie do joggingu, Spodnie dresowe, Spodnie do jogi,
Staniki sportowe, Spodnie ze stretchu, Spodnie sportowe
pochłaniające wilgoć, Stroje sportowe, Stroje plażowe, Swetry, odzież, Szale, Szale i chusty na głowę, Szale-tuby, Szaliki,
Szaliki do zawijania wokół szyi, Szaliki rurkowe, kominy
na szyję, Szelki, Szlafroki, Szlafroki wypoczynkowe, Szorty,
odzież, Szorty kąpielowe, Szorty sportowe, T-shirty z krótkim
rękawem, Topy do biegania, Topy bez ramiączek, Topy
do jogi, Topy, odzież, Topy sportowe do rozgrzewki, Topy
wiązane na szyi, Ubrania codzienne, Wkładki do obuwia,
Wkładki do obuwia, nie do celów ortopedycznych, Wstawki
do kostiumów kąpielowych, części odzieży, Znaczniki treningowe, 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Handel detaliczny, hurtowy i internetowy obejmujący następujące towary: materiały na bieliznę osobistą, bielizna kąpielowa,
z wyjątkiem odzieży, duże ręczniki kąpielowe, duże ręczniki,
drukowane tkaniny w belach, elastyczne tkane materiały tekstylne, etykiety tekstylne do oznaczania odzieży, etykiety
tekstylne do oznaczania bielizny, etykiety tekstylne na kody
kreskowe, etykiety z materiałów tekstylnych, koce bawełniane, kołdry, kołdry z materiałów tekstylnych, materiał ręcznikowy, materiał tekstylny do pakowania prezentów, metki
z tkanin przyczepiane do odzieży, metki tekstylne do doczepiania do bielizny, metki tekstylne, polar wykonany z kopolimerów, polar wykonany z polipropylenu, polar wykonany
z poliestru, ręczniki, ręczniki do twarzy, ręczniki z kapturem,
ręczniki duże kąpielowe, ręczniki plażowe, rękawice kąpielowe, tekstylia do produkcji artykułów odzieżowych, narzuty,
tekstylne ręczniki do ćwiczeń, tkaniny elastyczne na odzież,
tkaniny drukowane, tkaniny do zastosowania w produkcji
odzieży, tkaniny nieprzemakalne, tkaniny poliestrowe, tkaniny typu siatkowego, tkaniny ubraniowe, wyściółki z materiału do obuwia, wyściółki lniane do butów, tkanina do użytku
w produkcji toreb, tkanina do obuwia, tkaniny bawełniane,
znaczniki, metki z tkaniny do materiałów tekstylnych, Handel
detaliczny, hurtowy i internetowy obejmujący następujące
towary: akcesoria na szyję, apaszki, bandany, bandany na szyję, bermudy, szorty, bezrękawniki, bielizna, bielizna damska,
bielizna damska typu body, bielizna termoaktywna, bielizna
funkcjonalna, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, biustonosze, biustonosze bez ramiączek, biustonosze miękkie,
nieusztywniane, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy
dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe
z kapturem, bluzy z kapturem, body niemowlęce, bokserki
damskie, bielizna, bokserki, buty do jogi, buty do jazdy na rowerze, buty damskie, buty do biegania, chustki, apaszki, buty
sportowe, buty treningowe, obuwie sportowe, buty sznurowane, czapki sportowe, czapki, nakrycia głowy, ciepła bielizna z długim rękawem i długimi nogawkami, chusty, szale
na głowę, chusty pareo, chusty plażowe, chusty, odzież,
daszki przeciwsłoneczne, daszki przeciwsłoneczne, nakrycia
głowy, daszki, odzież, daszki jako nakrycia głowy, daszki
do czapek, daszki, damskie luźne topy, czapki ze sztucznego
futra, czapki z daszkiem, czapki z pomponem, długie kurtki,
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funkcjonalne spodnie termoaktywne, funkcjonalne koszulki
termoaktywne, getry, kamizelki, kaptury, odzież, kaptury, kąpielówki, kamizelki puchowe, kostiumy kąpielowe, kostiumy
kąpielowe dla mężczyzn, kostiumy kąpielowe dla kobiet,
komplety sportowe, komplety odzieżowe ze spodenkami,
komplety koszulek i spodenek, komplety do joggingu,
odzież, komplety do biegania, odzież, kominiarki, kominiarki
narciarskie, koszule z długimi rękawami, koszule, koszule
z dzianiny, koszule sportowe, koszule codzienne, kostiumy
kąpielowe z usztywnianymi miseczkami, koszulki z nadrukami, koszulki z krótkim rękawem, Handel detaliczny, hurtowy
i internetowy obejmujący następujące towary: koszulki typu
rashguard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, koszulki do jogi, koszulki bez rękawów do biegania, koszulki
bez rękawów, koszule z kołnierzykiem, Handel detaliczny,
hurtowy i internetowy obejmujący następujące towary: kurtki, kurtki dresowe, kurtki dżinsowe, kurtki bez rękawów, krótkie spodnie, krótkie piżamy damskie, krawaty, kurtki odblaskowe, kurtki sportowe, kurtki sportowe do rozgrzewki, kurtki wiatroszczelne, kurtki nieprzemakalne, majtki, majtki damskie, legginsy, letnie sukienki, legginsy ciążowe, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, nakrycia głowy,
nakrycia głowy dla dzieci, męskie apaszki, maski ochronne,
modna odzież, maski ochronne, odzież, maseczki na twarz,
odzież, nie do celów medycznych lub sanitarnych, maski
na oczy do spania, obuwie, obuwie damskie, obuwie męskie,
obuwie codzienne, obcisłe topy bez ramiączek, nauszniki,
odzież, obuwie sportowe, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie lekkoatletyczne, obuwie do uprawiania sportów, ocieplacze na szyję, odzież codzienna, odzież męska, damska
i dziecięca, odzież dla rowerzystów, odzież do biegania,
odzież gimnastyczna, odzież nieprzemakalna, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież przeciwdeszczowa,
odzież treningowa, odzież triatlonowa, odzież wiatroszczelna, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, odzież
wodoodporna, ogrzewacze do nadgarstków, ogrzewacze
rąk, odzież, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, okrycia głowy
z daszkiem, okrycia przeciwdeszczowe, okrycia wierzchnie,
odzież, okrycia zakładane na kostiumy kąpielowe, opaski
na biust, odzież, opaski na głowę, opaski na głowę pochłaniające pot, opaski przeciwpotne, opaski na szyję, części
odzieży, opaski przeciwpotne na nadgarstek, Handel detaliczny, hurtowy i internetowy obejmujący następujące towary: peleryny nieprzemakalne, peleryny, płaszcze, pelerynki,
piżamy, płaszcze przeciwdeszczowe, płaszcze sportowe, polary, połączenie koszulki z majtkami, bielizna damska, podkoszulki sportowe, rękawiczki zimowe, rękawiczki z materiałem
przewodzącym na czubkach palców, które można nosić
podczas używania podręcznych urządzeń elektronicznych
z ekranem dotykowym, rękawiczki z jednym palcem, rękawiczki, odzież, rękawiczki dla rowerzystów, rękawiczki bez
palców, ramiączka do biustonoszy, skarpetki sportowe, skarpetki przeciwpotne, skarpetki męskie, skarpetki dla sportowców, skarpetki antypoślizgowe, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, skarpety do jogi, skarpety do kostek, skarpety termoaktywne, spodenki dla rowerzystów, spódnico-spodenki,
spódnico-spodnie, spodnie, spodnie do ćwiczeń fizycznych,
spodnie do joggingu, spodnie dresowe, spodnie do jogi, staniki sportowe, spodnie ze stretchu, spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, stroje sportowe, stroje plażowe, swetry,
odzież, szale, szale i chusty na głowę, szale-tuby, szaliki, szaliki do zawijania wokół szyi, szaliki rurkowe, kominy na szyję,
szelki, szlafroki, szlafroki wypoczynkowe, szorty, odzież, szorty kąpielowe, szorty sportowe, t-shirty z krótkim rękawem,
topy do biegania, topy bez ramiączek, topy do jogi, topy,
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odzież, topy sportowe do rozgrzewki, topy wiązane na szyi,
ubrania codzienne, wkładki do obuwia, wkładki do obuwia,
nie do celów ortopedycznych, wstawki do kostiumów kąpielowych, części odzieży, znaczniki treningowe.
536858
(220) 2021 11 24
KRASUCKA MAGDALENA, Lublin; DUDZIAK MICHAŁ,
Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KEBAB PIRI PIRI

(210)
(731)

(531) 05.09.15, 08.07.10, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne.
(551) wspólne prawo ochronne
(210) 536865
(220) 2021 11 24
(731) POWIECKA DOROTA ASTURIA, Szklarska Poręba
(540) (znak słowny)
(540) Mariental
(510), (511) 43 Wynajem wakacyjnych miejsc noclegowych,
Tymczasowe zakwaterowanie, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Usługi w zakresie zakwaterowania
na pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie
pomieszczeń na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt
czasowy, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Hotele, hostele i pensjonaty,
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, Rezerwacja zakwaterowania w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania hotelowego,
Świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli,
Świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania
w hotelach, Rezerwacje hotelowe, Rezerwacje miejsc w hotelach, Usługi hotelowe, Usługi w zakresie rezerwacji miejsc
hotelowych, Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania
w hotelach, Usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, Usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, Zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, Zapewnianie
zakwaterowania w hotelach.
536870
(220) 2021 11 24
NOSOWSKI MICHAŁ KANCELARIA RADCY
PRAWNEGO, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BYTE/LAW

(210)
(731)

(531) 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 41 Edukacja prawna, Kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, Nauczanie prawa, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące własności intelektualnej, Usługi edukacyjne
dotyczące oprogramowania komputerowego, Publikowanie
materiałów drukowanych dotyczących praw własności intelektualnej, Szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych,
Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące prawa, Zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia z prawa, 45 Doradztwo prawne, Badania prawne, Audyty zgodności z prawem,
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Doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, Doradztwo prawne związane z prawami własności intelektualnej,
Doradztwo prawne związane z transakcjami w zakresie nieruchomości, Doradztwo prawne związane z reklamą telewizyjną, rozrywką telewizyjną i sportami, Doradztwo w zakresie
aspektów prawnych franszyzy, Doradztwo w zakresie zarządzania prawami autorskimi, Doradztwo związane z ochroną praw autorskich, Doradztwo związane z osobistymi
sprawami prawnymi, Doradztwo związane z zarządzaniem
własnością intelektualną i prawami autorskimi, Dostarczanie informacji prawnych, Egzekwowanie praw do własności
intelektualnej, Egzekwowanie praw do znaków towarowych,
Egzekwowanie prawa, Eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez licencjonowanie [usługi
prawne], Fachowe usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, Licencjonowanie prac muzycznych [usługi
prawne], Licencjonowanie praw autorskich [usługi prawne], Licencjonowanie patentów i zastosowań patentowych
[usługi prawne], Licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], Licencjonowanie materiałów
drukowanych [usługi prawne], Licencjonowanie materiałów
filmowych, telewizyjnych i wideo [usługi prawne], Licencjonowanie koncepcji franczyzowych [usługi prawne], Licencjonowanie baz danych [usługi prawne], Licencjonowanie
postaci z kreskówek [usługi prawne], Licencjonowanie praw
własności przemysłowej, Licencjonowanie praw do filmów,
produkcji telewizyjnych i wideo [usługi prawne], Licencjonowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie znaków towarowych [usługi prawne], Licencjonowanie praw własności
intelektualnej w dziedzinie praw autorskich [usługi prawne],
Licencjonowanie praw własności przemysłowej i praw autorskich [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych
z programami, produkcjami i formatami telewizyjnymi, wideo
i radiowymi [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z produkcjami wideo [usługi prawne], Licencjonowanie
praw związanych z filmami [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z produkcjami audio [usługi prawne],
Licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju [usługi prawne], Licencjonowanie programów radiowych i telewizyjnych
[usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z wykorzystywaniem zdjęć [usługi prawne], Licencjonowanie praw
związanych z produkcjami telewizyjnymi [usługi prawne],
Licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich,
Monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne], Monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, Mediacja [usługi prawne], Licencjonowanie
zastosowań patentowych [usługi prawne], Licencjonowanie
znaków towarowych [usługi prawne], Ochrona praw autorskich, Organizowanie świadczenia usług prawnych, Pomoc
prawna przy tworzeniu umów, Porady prawne i zastępstwo
procesowe, Porady prawne w zakresie franchisingu, Pośrednictwo w procedurach prawnych, Prawne administrowanie
licencjami, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące praw
autorskich, Profesjonalne usługi doradcze związane z naruszeniem praw autorskich, Profesjonalne konsultacje prawne
dotyczące franchisingu, Profesjonalne usługi doradcze związane z licencjonowaniem praw autorskich, Profesjonalne
usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, Programy
komputerowe (licencjonowanie -) [usługi prawne], Przygotowywanie raportów prawnych z zakresu praw człowieka,
Rejestracja nazw domen w celu identyfikacji użytkowników
w globalnej sieci komputerowej [usługi prawne], Sporządzanie ekspertyz prawnych, Rejestrowanie nazw domen [usługi
prawne], Udzielanie informacji w zakresie kwestii związanych
z prawami człowieka, Udzielanie informacji na temat praw
własności przemysłowej, Udzielanie informacji na temat
agencji licencjonujących prawa autorskie, Udzielanie infor-
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macji dotyczących usług prawnych, Udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony
internetowej, Świadczenie usług w zakresie badań prawnych, Sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, Udzielanie informacji
związanej ze sprawami prawnymi, Udzielanie licencji osobom trzecim na korzystanie z praw własności przemysłowej
i praw autorskich, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji
oprogramowania, Usługi agencji licencjonujących prawa autorskie, Usługi asystentów prawnych, Usługi badań prawnych
i sądowych w dziedzinie własności intelektualnej, Usługi doradcze w zakresie prawa, Usługi doradcze dotyczące praw
własności intelektualnej, Usługi doradcze związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], Usługi doradcze związane z prawami autorskimi, Usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, Usługi informacji prawnej, Usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii
prawnych, Usługi informacyjne w zakresie praw konsumenta, Usługi licencjonowania związane z produkcją towarów
[usługi prawne], Usługi licencjonowania związane z prawami do przedstawień [usługi prawne], Usługi monitorowania
prawnego, Usługi prawne, Usługi prawne dotyczące licencji,
Usługi prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej,
Usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych,
Usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, Usługi prawne w dziedzinie imigracji, Usługi prawne
w zakresie mediacji, Usługi prawne w zakresie procedur związanych z prawami własności przemysłowej, Usługi prawne
w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych
z prawami własności intelektualnej, Usługi prawne z zakresu wykorzystywania patentów, Usługi prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzielania
praw licencyjnych, Usługi prawne związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej, Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi prawne związane
z eksploatacją praw autorskich do druków, Usługi prawne
związane z eksploatacją praw autorskich do filmów, Usługi
prawne związane z eksploatacją praw własności przemysłowej i praw autorskich, Usługi prawne związane z eksploatacją
praw do emisji, Usługi prawne związane z licencjonowaniem
praw autorskich, Usługi prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem praw autorskich do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych i muzycznych, Usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw do transmisji, Usługi prawne
związane z eksploatacją praw własności intelektualnej, Usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych
związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo
i muzycznymi, Usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, Usługi prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw, Usługi prawne związane z roszczeniami
z tytułu ubezpieczeń społecznych, Usługi radców prawnych,
Usługi prawnicze związane z prawami do własności wakacyjnej, Usługi rejestracyjne (prawne), Usługi w zakresie
badań i dochodzeń prawniczych, Usługi w zakresie badań
prawnych, Usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], Usługi w zakresie doradztwa
prawnego, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych,
Usługi wsparcia prawnego, Usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], Uwierzytelnianie
dokumentów prawnych, Zarządzanie prawami autorskimi,
Zarządzanie prawami własności przemysłowej i prawami
autorskimi.
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536885
(220) 2021 11 23
MIHEL CHEMICAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CERATOR

(210)
(731)

(531) 26.04.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Dodatki chemiczne do olejów.
536897
(220) 2021 11 23
HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PlastProTools

(210)
(731)
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(540) SM-06
(510), (511) 9 Elektryczne urządzenia i przyrządy kontrolno-sterujące, urządzenia do układów synchronizacji, Urządzenia do łączenia obiektów elektroenergetycznych do pracy
równoległej, Urządzenia automatyki przełączania zasilań
z kontrolą synchronizmu, Urządzenia do sterowania i wizualizacji, pomiarowe, monitorujące, Instalacje elektryczne,
instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami
przemysłowymi, 37 Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie, naprawa, konserwacja elektrycznych i elektronicznych przyrządów do układów sterowania
synchronizacją, automatyką przełączania zasilań z kontrolą
synchronizmu, elektrycznych urządzeń i przyrządów kontrolno-sterujących, pomiarowych, monitorujących, urządzeń
do łączenia obiektów elektroenergetycznych do pracy równoległej, instalacji elektrycznych, instalacji elektrycznych
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi.
536919
(220) 2021 11 23
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE KARED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kowale
(540) (znak słowny)
(540) SM06
(510), (511) 9 Elektryczne urządzenia i przyrządy kontrolno-sterujące, urządzenia do układów synchronizacji, Urządzenia do łączenia obiektów elektroenergetycznych do pracy
równoległej, Urządzenia automatyki przełączania zasilań
z kontrolą synchronizmu, Urządzenia do sterowania i wizualizacji, pomiarowe, monitorujące, Instalacje elektryczne,
instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami
przemysłowymi, 37 Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie, naprawa, konserwacja elektrycznych i elektronicznych przyrządów do układów sterowania
synchronizacją, automatyką przełączania zasilań z kontrolą
synchronizmu, elektrycznych urządzeń i przyrządów kontrolno-sterujących, pomiarowych, monitorujących, urządzeń
do łączenia obiektów elektroenergetycznych do pracy równoległej, instalacji elektrycznych, instalacji elektrycznych
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi.
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 7 Maszyny do spawania gorącym powietrzem,
maszyny do zgrzewania kontaktowego, maszyny do spawania materiałów z tworzyw sztucznych. wytłaczarki, giętarki,
piły taśmowe, frezarki, maszyny do obróbki tworzyw sztucznych, maszyny do obróbki materiałów z tworzyw sztucznych, urządzenia do cięcia wzdłużnego tworzyw sztucznych,
maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych, maszyny
do kształtowania tworzyw sztucznych, roboty przemysłowe
do obróbki tworzyw sztucznych, zrobotyzowane mechanizmy do formowania tworzyw sztucznych, 11 Dmuchawy
gorącego powietrza, Dmuchawy zimnego powietrza, Urządzenia na gorące powietrze, 37 Naprawa lub konserwacja
maszyn i urządzeń do przetwarzania tworzyw sztucznych,
naprawa i konserwacja urządzeń grzewczych, naprawa urządzeń elektrycznych, naprawa maszyn.
536903
(220) 2021 11 23
ARS LONGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna Dolna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AL ARS LONGA WALL DECORATION

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 16 Obrazy (malarstwo) oprawione lub nie, Obrazy i zdjęcia, 20 Lustra, Dekoracje wiszące (ozdoby).
536914
(220) 2021 11 23
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWOPRODUKCYJNE KARED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kowale
(540) (znak słowny)
(210)
(731)

536955
(220) 2021 11 26
BIOKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Janki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOKOM biologia komórki
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25, 26.04.01, 26.11.02
(510), (511) 35 Sprzedaż aparatury medycznej i laboratoryjnej, sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych
i oprogramowania, sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń
medycznych i laboratoryjnych, prowadzenie hurtowni w zakresie produktów farmaceutycznych i urządzeń medycznych
oraz laboratoryjnych, wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń
medycznych oraz laboratoryjnych, działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży wyrobów farmaceutycznych
i medycznych oraz aparatury medycznej, laboratoryjnej, komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania.
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(210) 536956
(220) 2021 11 26
(731) BŁASZAK ROMAN, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ELEGANZA
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, Bankowe lady, Biurka, Biurka do celów biurowych, Biblioteczki [regały na książki], Biurka i stoły, Biurka modułowe
[meble], Biurka z regulacją wysokości, Blaty [części mebli],
Blaty na szafki, Blaty robocze w postaci mebli, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie do szafek, Boazeria meblarska, Cokoły
[meble], Części półek (Niemetalowe -), Dekoracyjne listwy
wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych
do umieszczania na szafkach wystawowych, Dekoracyjne
panele drewniane [meble], Dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do mebli, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli, Dopasowane nakrycia na meble, Dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, Dopasowane pokrowce na meble, Drewniane półki i stojaki [meble],
Drzwi do mebli, Drzwi do mebli wykonane z materiałów niemetalowych, Drzwi do mebli wykonane z tworzyw sztucznych, Drzwi do mebli ze szkła, Drzwi do szaf, Drzwi do szafek,
Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi przesuwne do szaf, Drzwi
przezroczyste ze szkła do mebli, Drzwiczki do mebli, Ekrany działowe w formie mebli, Ekrany [meble], Ekrany [meble]
do celów pokazowych, wystawowych, Elementy dzielące
przestrzeń [meble], Elementy meblowe, Elementy mebli
segmentowych, niemetalowe [meble], Elementy metalowe
mebli segmentowych [meble], Elementy wnętrza szaf, Elementy wykończeniowe szuflad, niemetalowe, Fronty do szaf
i szafek, Fronty do szafek, Fronty szuflad, Gabloty [inne niż
chłodnicze szafy przeszklone], Gabloty szklane, Komódki
z szufladami, Komody, Komody [meble], Komputerowe stanowiska pracy [meble], Konsole, Konsole [meble], Konstrukcje półek, nie z metalu [meble], Lady do celów prezentacji,
Ławy [meble], Meble, Meble biurowe, Meble biurowe metalowe, Meble do przechowywania, Meble tapicerowane, Meble wielofunkcyjne, Meble wykonane z substytutów drewna,
Meble wykonane z tworzyw sztucznych, Meble wykonane
ze stali, Meblowe (Półki -), Metalowe drzwi do mebli, Metalowe przegródki do półek [części mebli], Metalowe przesłony
[meble], Moduły biurkowe, Modułowe układy półek [meble],
Moduły do przechowywania [meble], Nakładki siedzeniowe
jako części mebli, Niemetalowe części mebli, Niemetalowe
części półek, Niemetalowe przegródki do półek, Niemetalowe przegródki do półek stanowiące części mebli, Niemetalowy osprzęt do szafek, Nogi do mebli, Nogi stołowe,
Organizery do szuflad, Panele meblowe, Panele rozdzielające
[przegrody], Parawany [meble], Parawany [meble] używane jako przepierzenia pokojów biurowych, Płyty meblowe,
Podstawy stołów, Półki biurowe, Półki do przechowywania
[meble], Półki [meble], Półki metalowe, Półki na książki, Półki niemetalowe [meble], Półki ścienne [meble], Półki ścienne [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, Półki ścienne
[konstrukcje] metalowe, Przenośne biurka, Przenośne panele
działowe [meble], Przenośne przepierzenia [meble], Przenośne ścianki biurowe, Regały, Regały do przechowywania, Regały [meble], Regały metalowe, Regały metalowe (systemy
półkowe) [meble], Regały z metalu [meble], Ruchome biurka,
Ruchome przepierzenia [meble], Ścianki działowe do biur
[meble], Ścianki działowe do mebli, Ściany działowe [meble],
Stanowiska pracy [meble], Stanowiska maszyn liczących, Stoliki, Stoliki kawowe, Stoły, Stoły biurowe, Stoły konferencyjne,
Stoły marmurowe, Stoły [meble], Szafki, Szafki [części zestawu], Szafki do przechowywania, Szafki do przechowywania
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[meble], Szafki [meble], Szafki metalowe, Szafki na materiały
biurowe [meble], Szafy, Szafki ścienne, Szafy [meble], Szafy
na dokumenty w postaci mebli, Szuflady [części mebli], Szuflady do mebli, Wolnostojące przepierzenia [meble], Wolnostojące biurowe ścianki działowe, Wyroby stolarskie, Zestawy
mebli, 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, Badania dotyczące działalności gospodarczej,
Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, Usługi w zakresie targów i wystaw
handlowych, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Agencje reklamowe, Organizowanie targów handlowych
w celach reklamowych, Organizowanie targów i wystaw, Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych,
Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Promowanie działalności gospodarczej, Reklama i marketing, Usługi
promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe w zakresie
sprzedaży towarów, 37 Konserwacja i naprawa mebli, Czyszczenie mebli, Lakierowanie, Malowanie i lakierowanie, Naprawa i renowacja mebli, Naprawy tapicerskie, Tapicerowanie
mebli, Odnowa, naprawa i konserwacja mebli, Stolarstwo
[naprawa], 39 Dostawa towarów, Przewóz towarów, 42 Usługi w zakresie projektowania, Doradztwo w zakresie dekoracji
wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble
[projektowanie wnętrz], Doradztwo związane z wyborem
tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], Konstrukcyjne
(Projektowanie -), Planowanie [projektowanie] biur, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Profesjonalne
doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie mebli, Projektowanie mebli biurowych, Projektowanie rozmieszczenia mebli
biurowych, Usługi planowania [projektowania] biur, Usługi
w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, Wzornictwo przemysłowe, Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne.
(210) 536957
(220) 2021 11 26
(731) BŁASZAK ROMAN, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) LUSSO
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, Bankowe lady, Biurka, Biurka do celów biurowych, Biblioteczki [regały na książki], Biurka i stoły, Biurka modułowe
[meble], Biurka z regulacją wysokości, Blaty [części mebli],
Blaty na szafki, Blaty robocze w postaci mebli, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie do szafek, Boazeria meblarska, Cokoły
[meble], Części półek (Niemetalowe -), Dekoracyjne listwy
wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych
do umieszczania na szafkach wystawowych, Dekoracyjne
panele drewniane [meble], Dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do mebli, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli, Dopasowane nakrycia na meble, Dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, Dopasowane pokrowce na meble, Drewniane półki i stojaki [meble],
Drzwi do mebli, Drzwi do mebli wykonane z materiałów niemetalowych, Drzwi do mebli wykonane z tworzyw sztucznych, Drzwi do mebli ze szkła, Drzwi do szaf, Drzwi do szafek,
Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi przesuwne do szaf, Drzwi
przezroczyste ze szkła do mebli, Drzwiczki do mebli, Ekrany działowe w formie mebli, Ekrany [meble], Ekrany [meble]
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do celów pokazowych, wystawowych, Elementy dzielące
przestrzeń [meble], Elementy meblowe, Elementy mebli
segmentowych, niemetalowe [meble], Elementy metalowe
mebli segmentowych [meble], Elementy wnętrza szaf, Elementy wykończeniowe szuflad, niemetalowe, Fronty do szaf
i szafek, Fronty do szafek, Fronty szuflad, Gabloty [inne niż
chłodnicze szafy przeszklone], Gabloty szklane, Komódki
z szufladami, Komody, Komody [meble], Komputerowe stanowiska pracy [meble], Konsole, Konsole [meble], Konstrukcje półek, nie z metalu [meble], Lady do celów prezentacji,
Ławy [meble], Meble, Meble biurowe, Meble biurowe metalowe, Meble do przechowywania, Meble tapicerowane, Meble wielofunkcyjne, Meble wykonane z substytutów drewna,
Meble wykonane z tworzyw sztucznych, Meble wykonane
ze stali, Meblowe (Półki -), Metalowe drzwi do mebli, Metalowe przegródki do półek [części mebli], Metalowe przesłony
[meble], Moduły biurkowe, Modułowe układy półek [meble],
Moduły do przechowywania [meble], Nakładki siedzeniowe
jako części mebli, Niemetalowe części mebli, Niemetalowe
części półek, Niemetalowe przegródki do półek, Niemetalowe przegródki do półek stanowiące części mebli, Niemetalowy osprzęt do szafek, Nogi do mebli, Nogi stołowe,
Organizery do szuflad, Panele meblowe, Panele rozdzielające
[przegrody], Parawany [meble], Parawany [meble] używane jako przepierzenia pokojów biurowych, Płyty meblowe,
Podstawy stołów, Półki biurowe, Półki do przechowywania
[meble], Półki [meble], Półki metalowe, Półki na książki, Półki niemetalowe [meble], Półki ścienne [meble], Półki ścienne [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, Półki ścienne
[konstrukcje] metalowe, Przenośne biurka, Przenośne panele
działowe [meble], Przenośne przepierzenia [meble], Przenośne ścianki biurowe, Regały, Regały do przechowywania, Regały [meble], Regały metalowe, Regały metalowe (systemy
półkowe) [meble], Regały z metalu [meble], Ruchome biurka,
Ruchome przepierzenia [meble], Ścianki działowe do biur
[meble], Ścianki działowe do mebli, Ściany działowe [meble],
Stanowiska pracy [meble], Stanowiska maszyn liczących, Stoliki, Stoliki kawowe, Stoły, Stoły biurowe, Stoły konferencyjne,
Stoły marmurowe, Stoły [meble], Szafki, Szafki [części zestawu], Szafki do przechowywania, Szafki do przechowywania
[meble], Szafki [meble], Szafki metalowe, Szafki na materiały
biurowe [meble], Szafy, Szafki ścienne, Szafy [meble], Szafy
na dokumenty w postaci mebli, Szuflady [części mebli], Szuflady do mebli, Wolnostojące przepierzenia [meble], Wolnostojące biurowe ścianki działowe, Wyroby stolarskie, Zestawy
mebli, 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, Badania dotyczące działalności gospodarczej,
Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, Usługi w zakresie targów i wystaw
handlowych, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Agencje reklamowe, Organizowanie targów handlowych
w celach reklamowych, Organizowanie targów i wystaw, Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych,
Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Promowanie działalności gospodarczej, Reklama i marketing, Usługi
promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe w zakresie
sprzedaży towarów, 37 Konserwacja i naprawa mebli, Czyszczenie mebli, Lakierowanie, Malowanie i lakierowanie, Naprawa i renowacja mebli, Naprawy tapicerskie, Tapicerowanie
mebli, Odnowa, naprawa i konserwacja mebli, Stolarstwo
[naprawa], 39 Dostawa towarów, Przewóz towarów, 42 Usługi w zakresie projektowania, Doradztwo w zakresie dekoracji
wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble
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[projektowanie wnętrz], Doradztwo związane z wyborem
tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], Konstrukcyjne
(Projektowanie -), Planowanie [projektowanie] biur, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Profesjonalne
doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie mebli, Projektowanie mebli biurowych, Projektowanie rozmieszczenia mebli
biurowych, Usługi planowania [projektowania] biur, Usługi
w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, Wzornictwo przemysłowe, Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne.
536958
(220) 2021 11 26
BIOKOM DIAGNOSTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Janki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOKOM diagnostyka

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.11.02, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Sprzedaż aparatury medycznej i laboratoryjnej, Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych
i medycznych, Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń
peryferyjnych i oprogramowania, Sprzedaż hurtowa maszyn
i urządzeń medycznych i laboratoryjnych, Prowadzenie hurtowni w zakresie produktów farmaceutycznych i urządzeń
medycznych oraz laboratoryjnych, Wynajem i dzierżawa
maszyn i urządzeń medycznych oraz laboratoryjnych, Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży wyrobów
farmaceutycznych i medycznych oraz aparatury medycznej,
laboratoryjnej, komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania.
(210) 536959
(220) 2021 11 26
(731) BŁASZAK ROMAN, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) FINEZE
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, Bankowe lady, Biurka, Biurka do celów biurowych, Biblioteczki [regały na książki], Biurka i stoły, Biurka modułowe
[meble], Biurka z regulacją wysokości, Blaty [części mebli],
Blaty na szafki, Blaty robocze w postaci mebli, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie do szafek, Boazeria meblarska, Cokoły
[meble], Części półek (Niemetalowe -), Dekoracyjne listwy
wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych
do umieszczania na szafkach wystawowych, Dekoracyjne
panele drewniane [meble], Dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do mebli, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli, Dopasowane nakrycia na meble, Dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, Dopasowane pokrowce na meble, Drewniane półki i stojaki [meble],
Drzwi do mebli, Drzwi do mebli wykonane z materiałów niemetalowych, Drzwi do mebli wykonane z tworzyw sztucznych, Drzwi do mebli ze szkła, Drzwi do szaf, Drzwi do szafek,
Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi przesuwne do szaf, Drzwi
przezroczyste ze szkła do mebli, Drzwiczki do mebli, Ekrany działowe w formie mebli, Ekrany [meble], Ekrany [meble]
do celów pokazowych, wystawowych, Elementy dzielące
przestrzeń [meble], Elementy meblowe, Elementy mebli
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segmentowych, niemetalowe [meble], Elementy metalowe
mebli segmentowych [meble], Elementy wnętrza szaf, Elementy wykończeniowe szuflad, niemetalowe, Fronty do szaf
i szafek, Fronty do szafek, Fronty szuflad, Gabloty [inne niż
chłodnicze szafy przeszklone], Gabloty szklane, Komódki
z szufladami, Komody, Komody [meble], Komputerowe stanowiska pracy [meble], Konsole, Konsole [meble], Konstrukcje półek, nie z metalu [meble], Lady do celów prezentacji,
Ławy [meble], Meble, Meble biurowe, Meble biurowe metalowe, Meble do przechowywania, Meble tapicerowane, Meble wielofunkcyjne, Meble wykonane z substytutów drewna,
Meble wykonane z tworzyw sztucznych, Meble wykonane
ze stali, Meblowe (Półki -), Metalowe drzwi do mebli, Metalowe przegródki do półek [części mebli], Metalowe przesłony
[meble], Moduły biurkowe, Modułowe układy półek [meble],
Moduły do przechowywania [meble], Nakładki siedzeniowe
jako części mebli, Niemetalowe części mebli, Niemetalowe
części półek, Niemetalowe przegródki do półek, Niemetalowe przegródki do półek stanowiące części mebli, Niemetalowy osprzęt do szafek, Nogi do mebli, Nogi stołowe,
Organizery do szuflad, Panele meblowe, Panele rozdzielające
[przegrody], Parawany [meble], Parawany [meble] używane jako przepierzenia pokojów biurowych, Płyty meblowe,
Podstawy stołów, Półki biurowe, Półki do przechowywania
[meble], Półki [meble], Półki metalowe, Półki na książki, Półki niemetalowe [meble], Półki ścienne [meble], Półki ścienne [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, Półki ścienne
[konstrukcje] metalowe, Przenośne biurka, Przenośne panele
działowe [meble], Przenośne przepierzenia [meble], Przenośne ścianki biurowe, Regały, Regały do przechowywania, Regały [meble], Regały metalowe, Regały metalowe (systemy
półkowe) [meble], Regały z metalu [meble], Ruchome biurka,
Ruchome przepierzenia [meble], Ścianki działowe do biur
[meble], Ścianki działowe do mebli, Ściany działowe [meble],
Stanowiska pracy [meble], Stanowiska maszyn liczących, Stoliki, Stoliki kawowe, Stoły, Stoły biurowe, Stoły konferencyjne,
Stoły marmurowe, Stoły [meble], Szafki, Szafki [części zestawu], Szafki do przechowywania, Szafki do przechowywania
[meble], Szafki [meble], Szafki metalowe, Szafki na materiały
biurowe [meble], Szafy, Szafki ścienne, Szafy [meble], Szafy
na dokumenty w postaci mebli, Szuflady [części mebli], Szuflady do mebli, Wolnostojące przepierzenia [meble], Wolnostojące biurowe ścianki działowe, Wyroby stolarskie, Zestawy
mebli, 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, Badania dotyczące działalności gospodarczej,
Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, Usługi w zakresie targów i wystaw
handlowych, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Agencje reklamowe, Organizowanie targów handlowych
w celach reklamowych, Organizowanie targów i wystaw, Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych,
Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Promowanie działalności gospodarczej, Reklama i marketing, Usługi
promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe w zakresie
sprzedaży towarów, 37 Konserwacja i naprawa mebli, Czyszczenie mebli, Lakierowanie, Malowanie i lakierowanie, Naprawa i renowacja mebli, Naprawy tapicerskie, Tapicerowanie
mebli, Odnowa, naprawa i konserwacja mebli, Stolarstwo
[naprawa], 39 Dostawa towarów, Przewóz towarów, 42 Usługi w zakresie projektowania, Doradztwo w zakresie dekoracji
wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble
[projektowanie wnętrz], Doradztwo związane z wyborem
tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], Konstrukcyjne
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(Projektowanie -), Planowanie [projektowanie] biur, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Profesjonalne
doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie mebli, Projektowanie mebli biurowych, Projektowanie rozmieszczenia mebli
biurowych, Usługi planowania [projektowania] biur, Usługi
w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, Wzornictwo przemysłowe, Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne.
536960
(220) 2021 11 26
BŁASZAK ROMAN, Poznań
(znak słowny)
eM-System mebli biurowych
(O-eM, K-eM, F-eM, A-eM, Q-eM)
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, Bankowe lady, Biurka, Biurka do celów biurowych, Biblioteczki [regały na książki], Biurka i stoły, Biurka modułowe
[meble], Biurka z regulacją wysokości, Blaty [części mebli],
Blaty na szafki, Blaty robocze w postaci mebli, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie do szafek, Boazeria meblarska, Cokoły
[meble], Części półek (Niemetalowe -), Dekoracyjne listwy
wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych
do umieszczania na szafkach wystawowych, Dekoracyjne
panele drewniane [meble], Dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do mebli, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli, Dopasowane nakrycia na meble, Dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, Dopasowane pokrowce na meble, Drewniane półki i stojaki [meble],
Drzwi do mebli, Drzwi do mebli wykonane z materiałów niemetalowych, Drzwi do mebli wykonane z tworzyw sztucznych, Drzwi do mebli ze szkła, Drzwi do szaf, Drzwi do szafek,
Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi przesuwne do szaf, Drzwi
przezroczyste ze szkła do mebli, Drzwiczki do mebli, Ekrany działowe w formie mebli, Ekrany [meble], Ekrany [meble]
do celów pokazowych, wystawowych, Elementy dzielące
przestrzeń [meble], Elementy meblowe, Elementy mebli
segmentowych, niemetalowe [meble], Elementy metalowe
mebli segmentowych [meble], Elementy wnętrza szaf, Elementy wykończeniowe szuflad, niemetalowe, Fronty do szaf
i szafek, Fronty do szafek, Fronty szuflad, Gabloty [inne niż
chłodnicze szafy przeszklone], Gabloty szklane, Komódki
z szufladami, Komody, Komody [meble], Komputerowe stanowiska pracy [meble], Konsole, Konsole [meble], Konstrukcje półek, nie z metalu [meble], Lady do celów prezentacji,
Ławy [meble], Meble, Meble biurowe, Meble biurowe metalowe, Meble do przechowywania, Meble tapicerowane, Meble wielofunkcyjne, Meble wykonane z substytutów drewna,
Meble wykonane z tworzyw sztucznych, Meble wykonane
ze stali, Meblowe (Półki -), Metalowe drzwi do mebli, Metalowe przegródki do półek [części mebli], Metalowe przesłony
[meble], Moduły biurkowe, Modułowe układy półek [meble],
Moduły do przechowywania [meble], Nakładki siedzeniowe
jako części mebli, Niemetalowe części mebli, Niemetalowe
części półek, Niemetalowe przegródki do półek, Niemetalowe przegródki do półek stanowiące części mebli, Niemetalowy osprzęt do szafek, Nogi do mebli, Nogi stołowe,
Organizery do szuflad, Panele meblowe, Panele rozdzielające
[przegrody], Parawany [meble], Parawany [meble] używane jako przepierzenia pokojów biurowych, Płyty meblowe,
Podstawy stołów, Półki biurowe, Półki do przechowywania
[meble], Półki [meble], Półki metalowe, Półki na książki, Półki niemetalowe [meble], Półki ścienne [meble], Półki ścien(210)
(731)
(540)
(540)
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ne [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, Półki ścienne
[konstrukcje] metalowe, Przenośne biurka, Przenośne panele
działowe [meble], Przenośne przepierzenia [meble], Przenośne ścianki biurowe, Regały, Regały do przechowywania, Regały [meble], Regały metalowe, Regały metalowe (systemy
półkowe) [meble], Regały z metalu [meble], Ruchome biurka,
Ruchome przepierzenia [meble], Ścianki działowe do biur
[meble], Ścianki działowe do mebli, Ściany działowe [meble],
Stanowiska pracy [meble], Stanowiska maszyn liczących, Stoliki, Stoliki kawowe, Stoły, Stoły biurowe, Stoły konferencyjne,
Stoły marmurowe, Stoły [meble], Szafki, Szafki [części zestawu], Szafki do przechowywania, Szafki do przechowywania
[meble], Szafki [meble], Szafki metalowe, Szafki na materiały
biurowe [meble], Szafy, Szafki ścienne, Szafy [meble], Szafy
na dokumenty w postaci mebli, Szuflady [części mebli], Szuflady do mebli, Wolnostojące przepierzenia [meble], Wolnostojące biurowe ścianki działowe, Wyroby stolarskie, Zestawy
mebli, 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, Badania dotyczące działalności gospodarczej,
Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, Usługi w zakresie targów i wystaw
handlowych, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Agencje reklamowe, Organizowanie targów handlowych
w celach reklamowych, Organizowanie targów i wystaw, Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych,
Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Promowanie działalności gospodarczej, Reklama i marketing, Usługi
promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe w zakresie
sprzedaży towarów, 37 Konserwacja i naprawa mebli, Czyszczenie mebli, Lakierowanie, Malowanie i lakierowanie, Naprawa i renowacja mebli, Naprawy tapicerskie, Tapicerowanie
mebli, Odnowa, naprawa i konserwacja mebli, Stolarstwo
[naprawa], 39 Dostawa towarów, Przewóz towarów, 42 Usługi w zakresie projektowania, Doradztwo w zakresie dekoracji
wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble
[projektowanie wnętrz], Doradztwo związane z wyborem
tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], Konstrukcyjne
(Projektowanie -), Planowanie [projektowanie] biur, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Profesjonalne
doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie mebli, Projektowanie mebli biurowych, Projektowanie rozmieszczenia mebli
biurowych, Usługi planowania [projektowania] biur, Usługi
w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, Wzornictwo przemysłowe, Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne.
(210) 536961
(220) 2021 11 26
(731) BŁASZAK ROMAN, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ARTA
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, Bankowe lady, Biurka, Biurka do celów biurowych, Biblioteczki [regały na książki], Biurka i stoły, Biurka modułowe
[meble], Biurka z regulacją wysokości, Blaty [części mebli],
Blaty na szafki, Blaty robocze w postaci mebli, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie do szafek, Boazeria meblarska, Cokoły
[meble], Części półek (Niemetalowe -), Dekoracyjne listwy
wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych
do umieszczania na szafkach wystawowych, Dekoracyjne
panele drewniane [meble], Dekoracyjne listwy wykończe-
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niowe z drewna do mebli, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli, Dopasowane nakrycia na meble, Dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, Dopasowane pokrowce na meble, Drewniane półki i stojaki [meble],
Drzwi do mebli, Drzwi do mebli wykonane z materiałów niemetalowych, Drzwi do mebli wykonane z tworzyw sztucznych, Drzwi do mebli ze szkła, Drzwi do szaf, Drzwi do szafek,
Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi przesuwne do szaf, Drzwi
przezroczyste ze szkła do mebli, Drzwiczki do mebli, Ekrany działowe w formie mebli, Ekrany [meble], Ekrany [meble]
do celów pokazowych, wystawowych, Elementy dzielące
przestrzeń [meble], Elementy meblowe, Elementy mebli
segmentowych, niemetalowe [meble], Elementy metalowe
mebli segmentowych [meble], Elementy wnętrza szaf, Elementy wykończeniowe szuflad, niemetalowe, Fronty do szaf
i szafek, Fronty do szafek, Fronty szuflad, Gabloty [inne niż
chłodnicze szafy przeszklone], Gabloty szklane, Komódki
z szufladami, Komody, Komody [meble], Komputerowe stanowiska pracy [meble], Konsole, Konsole [meble], Konstrukcje półek, nie z metalu [meble], Lady do celów prezentacji,
Ławy [meble], Meble, Meble biurowe, Meble biurowe metalowe, Meble do przechowywania, Meble tapicerowane, Meble wielofunkcyjne, Meble wykonane z substytutów drewna,
Meble wykonane z tworzyw sztucznych, Meble wykonane
ze stali, Meblowe (Półki -), Metalowe drzwi do mebli, Metalowe przegródki do półek [części mebli], Metalowe przesłony
[meble], Moduły biurkowe, Modułowe układy półek [meble],
Moduły do przechowywania [meble], Nakładki siedzeniowe
jako części mebli, Niemetalowe części mebli, Niemetalowe
części półek, Niemetalowe przegródki do półek, Niemetalowe przegródki do półek stanowiące części mebli, Niemetalowy osprzęt do szafek, Nogi do mebli, Nogi stołowe,
Organizery do szuflad, Panele meblowe, Panele rozdzielające
[przegrody], Parawany [meble], Parawany [meble] używane jako przepierzenia pokojów biurowych, Płyty meblowe,
Podstawy stołów, Półki biurowe, Półki do przechowywania
[meble], Półki [meble], Półki metalowe, Półki na książki, Półki niemetalowe [meble], Półki ścienne [meble], Półki ścienne [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, Półki ścienne
[konstrukcje] metalowe, Przenośne biurka, Przenośne panele
działowe [meble], Przenośne przepierzenia [meble], Przenośne ścianki biurowe, Regały, Regały do przechowywania, Regały [meble], Regały metalowe, Regały metalowe (systemy
półkowe) [meble], Regały z metalu [meble], Ruchome biurka,
Ruchome przepierzenia [meble], Ścianki działowe do biur
[meble], Ścianki działowe do mebli, Ściany działowe [meble],
Stanowiska pracy [meble], Stanowiska maszyn liczących, Stoliki, Stoliki kawowe, Stoły, Stoły biurowe, Stoły konferencyjne,
Stoły marmurowe, Stoły [meble], Szafki, Szafki [części zestawu], Szafki do przechowywania, Szafki do przechowywania
[meble], Szafki [meble], Szafki metalowe, Szafki na materiały
biurowe [meble], Szafy, Szafki ścienne, Szafy [meble], Szafy
na dokumenty w postaci mebli, Szuflady [części mebli], Szuflady do mebli, Wolnostojące przepierzenia [meble], Wolnostojące biurowe ścianki działowe, Wyroby stolarskie, Zestawy
mebli, 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, Badania dotyczące działalności gospodarczej,
Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, Usługi w zakresie targów i wystaw
handlowych, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Agencje reklamowe, Organizowanie targów handlowych
w celach reklamowych, Organizowanie targów i wystaw, Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych,
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Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Promowanie działalności gospodarczej, Reklama i marketing, Usługi
promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe w zakresie
sprzedaży towarów, 37 Konserwacja i naprawa mebli, Czyszczenie mebli, Lakierowanie, Malowanie i lakierowanie, Naprawa i renowacja mebli, Naprawy tapicerskie, Tapicerowanie
mebli, Odnowa, naprawa i konserwacja mebli, Stolarstwo
[naprawa], 39 Dostawa towarów, Przewóz towarów, 42 Usługi w zakresie projektowania, Doradztwo w zakresie dekoracji
wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble
[projektowanie wnętrz], Doradztwo związane z wyborem
tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], Konstrukcyjne
(Projektowanie -), Planowanie [projektowanie] biur, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Profesjonalne
doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie mebli, Projektowanie mebli biurowych, Projektowanie rozmieszczenia mebli
biurowych, Usługi planowania [projektowania] biur, Usługi
w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, Wzornictwo przemysłowe, Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne.
(210) 536963
(220) 2021 11 26
(731) BŁASZAK ROMAN, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) IDEA
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, Bankowe lady, Biurka, Biurka do celów biurowych, Biblioteczki [regały na książki], Biurka i stoły, Biurka modułowe
[meble], Biurka z regulacją wysokości, Blaty [części mebli],
Blaty na szafki, Blaty robocze w postaci mebli, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie do szafek, Boazeria meblarska, Cokoły
[meble], Części półek (Niemetalowe -), Dekoracyjne listwy
wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych
do umieszczania na szafkach wystawowych, Dekoracyjne
panele drewniane [meble], Dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do mebli, Dekoracyjne listwy wykończeniowe
z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli robionych
na wymiar, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa
sztucznego do mebli, Dopasowane nakrycia na meble, Dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, Dopasowane
pokrowce na meble, Drewniane półki i stojaki [meble], Drzwi
do mebli, Drzwi do mebli wykonane z materiałów niemetalowych, Drzwi do mebli wykonane z tworzyw sztucznych,
Drzwi do mebli ze szkła, Drzwi do szaf, Drzwi do szafek,
Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi przesuwne do szaf, Drzwi
przezroczyste ze szkła do mebli, Drzwiczki do mebli, Ekrany działowe w formie mebli, Ekrany [meble], Ekrany [meble]
do celów pokazowych, wystawowych, Elementy dzielące
przestrzeń [meble], Elementy meblowe, Elementy mebli
segmentowych, niemetalowe [meble], Elementy metalowe
mebli segmentowych [meble], Elementy wnętrza szaf, Elementy wykończeniowe szuflad, niemetalowe, Fronty do szaf
i szafek, Fronty do szafek, Fronty szuflad, Gabloty [inne niż
chłodnicze szafy przeszklone], Gabloty szklane, Komódki
z szufladami, Komody, Komody [meble], Komputerowe stanowiska pracy [meble], Konsole, Konsole [meble], Konstrukcje półek, nie z metalu [meble], Lady do celów prezentacji,
Ławy [meble], Meble, Meble biurowe, Meble biurowe metalowe, Meble do przechowywania, Meble tapicerowane, Meble wielofunkcyjne, Meble wykonane z substytutów drewna,
Meble wykonane z tworzyw sztucznych, Meble wykonane
ze stali, Meblowe (Półki -), Metalowe drzwi do mebli, Meta-
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lowe przegródki do półek [części mebli], Metalowe przesłony
[meble], Moduły biurkowe, Modułowe układy półek [meble],
Moduły do przechowywania [meble], Nakładki siedzeniowe
jako części mebli, Niemetalowe części mebli, Niemetalowe
części półek, Niemetalowe przegródki do półek, Niemetalowe przegródki do półek stanowiące części mebli, Niemetalowy osprzęt do szafek, Nogi do mebli, Nogi stołowe, Organizery do szuflad, Panele meblowe, Panele rozdzielające
[przegrody], Parawany [meble], Parawany [meble] używane
jako przepierzenia pokojów biurowych, Płyty meblowe,
Podstawy stołów, Półki biurowe, Półki do przechowywania
[meble], Półki [meble], Półki metalowe, Półki na książki, Półki niemetalowe [meble], Półki ścienne [meble], Półki ścienne [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, Półki ścienne
[konstrukcje] metalowe, Przenośne biurka, Przenośne panele
działowe [meble], Przenośne przepierzenia [meble], Przenośne ścianki biurowe, Regały, Regały do przechowywania, Regały [meble], Regały metalowe, Regały metalowe (systemy
półkowe) [meble], Regały z metalu [meble], Ruchome biurka,
Ruchome przepierzenia [meble], Ścianki działowe do biur
[meble], Ścianki działowe do mebli, Ściany działowe [meble],
Stanowiska pracy [meble], Stanowiska maszyn liczących, Stoliki, Stoliki kawowe, Stoły, Stoły biurowe, Stoły konferencyjne,
Stoły marmurowe, Stoły [meble], Szafki, Szafki [części zestawu], Szafki do przechowywania, Szafki do przechowywania
[meble], Szafki [meble], Szafki metalowe, Szafki na materiały
biurowe [meble], Szafy, Szafki ścienne, Szafy [meble], Szafy
na dokumenty w postaci mebli, Szuflady [części mebli], Szuflady do mebli, Wolnostojące przepierzenia [meble], Wolnostojące biurowe ścianki działowe, Wyroby stolarskie, Zestawy
mebli, 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Agencje reklamowe, Organizowanie targów handlowych w celach
reklamowych, Organizowanie targów i wystaw, Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych,
Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, Produkcja
nagrań wideo w celach reklamowych, Promowanie działalności gospodarczej, Reklama i marketing, Usługi promocyjne
i reklamowe, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe
i marketingowe, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, 37 Konserwacja i naprawa mebli, Czyszczenie mebli,
Lakierowanie, Malowanie i lakierowanie, Naprawa i renowacja mebli, Naprawy tapicerskie, Tapicerowanie mebli, Odnowa, naprawa i konserwacja mebli, Stolarstwo [naprawa],
39 Dostawa towarów, Przewóz towarów, 42 Usługi w zakresie projektowania, Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz,
Doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble [projektowanie wnętrz], Doradztwo związane z wyborem tkanin
dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], Konstrukcyjne (Projektowanie -), Planowanie [projektowanie] biur, Planowanie
przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, Projektowanie
dekoracji wnętrz, Projektowanie mebli, Projektowanie mebli
biurowych, Projektowanie rozmieszczenia mebli biurowych,
Usługi planowania [projektowania] biur, Usługi w zakresie
projektowania wystroju wnętrz biurowych, Wzornictwo przemysłowe, Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne.
(210) 536966
(220) 2021 11 26
(731) BIOKOM SYSTEMS M. SIDOR SPÓŁKA JAWNA, Janki
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) BIOKOM SYSTEMS

(531) 26.04.01, 26.11.02, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Sprzedaż aparatury medycznej i laboratoryjnej, Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych
i medycznych, Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń
peryferyjnych i oprogramowania, Sprzedaż hurtowa maszyn
i urządzeń medycznych i laboratoryjnych, Prowadzenie hurtowni w zakresie produktów farmaceutycznych i urządzeń
medycznych oraz laboratoryjnych, Wynajem i dzierżawa
maszyn i urządzeń medycznych oraz laboratoryjnych, Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży wyrobów
farmaceutycznych i medycznych oraz aparatury medycznej,
laboratoryjnej, komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania.
(210) 536967
(220) 2021 11 26
(731) BŁASZAK ROMAN, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) PERSOBOX
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, Bankowe lady, Biurka, Biurka do celów biurowych, Biblioteczki [regały na książki], Biurka i stoły, Biurka modułowe
[meble], Biurka z regulacją wysokości, Blaty [części mebli],
Blaty na szafki, Blaty robocze w postaci mebli, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie do szafek, Boazeria meblarska, Cokoły
[meble], Części półek (Niemetalowe -), Dekoracyjne listwy
wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych
do umieszczania na szafkach wystawowych, Dekoracyjne
panele drewniane [meble], Dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do mebli, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli
robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy wykończeniowe
z tworzywa sztucznego do mebli, Dopasowane nakrycia
na meble, Dopasowane pokrowce materiałowe do mebli,
Dopasowane pokrowce na meble, Drewniane półki i stojaki [meble], Drzwi do mebli, Drzwi do mebli wykonane
z materiałów niemetalowych, Drzwi do mebli wykonane z tworzyw sztucznych, Drzwi do mebli ze szkła, Drzwi
do szaf, Drzwi do szafek, Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi
przesuwne do szaf, Drzwi przezroczyste ze szkła do mebli,
Drzwiczki do mebli, Ekrany działowe w formie mebli, Ekrany [meble], Ekrany [meble] do celów pokazowych, wystawowych, Elementy dzielące przestrzeń [meble], Elementy
meblowe, Elementy mebli segmentowych, niemetalowe
[meble], Elementy metalowe mebli segmentowych [meble], Elementy wnętrza szaf, Elementy wykończeniowe
szuflad, niemetalowe, Fronty do szaf i szafek, Fronty do szafek, Fronty szuflad, Gabloty [inne niż chłodnicze szafy przeszklone], Gabloty szklane, Komódki z szufladami, Komody,
Komody [meble], Komputerowe stanowiska pracy [meble],
Konsole, Konsole [meble], Konstrukcje półek, nie z metalu
[meble], Lady do celów prezentacji, Ławy [meble], Meble,
Meble biurowe, Meble biurowe metalowe, Meble do przechowywania, Meble tapicerowane, Meble wielofunkcyjne,
Meble wykonane z substytutów drewna, Meble wykonane
z tworzyw sztucznych, Meble wykonane ze stali, Meblowe
(Półki -), Metalowe drzwi do mebli, Metalowe przegródki
do półek [części mebli], Metalowe przesłony [meble], Moduły biurkowe, Modułowe układy półek [meble], Moduły
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do przechowywania [meble], Nakładki siedzeniowe jako
części mebli, Niemetalowe części mebli, Niemetalowe części półek, Niemetalowe przegródki do półek, Niemetalowe
przegródki do półek stanowiące części mebli, Niemetalowy osprzęt do szafek, Nogi do mebli, Nogi stołowe, Organizery do szuflad, Panele meblowe, Panele rozdzielające
[przegrody], Parawany [meble], Parawany [meble] używane
jako przepierzenia pokojów biurowych, Płyty meblowe,
Podstawy stołów, Półki biurowe, Półki do przechowywania
[meble], Półki [meble], Półki metalowe, Półki na książki, Półki
niemetalowe [meble], Półki ścienne [meble], Półki ścienne
[konstrukcje] z materiałów niemetalowych, Półki ścienne
[konstrukcje] metalowe, Przenośne biurka, Przenośne panele działowe [meble], Przenośne przepierzenia [meble],
Przenośne ścianki biurowe, Regały, Regały do przechowywania, Regały [meble], Regały metalowe, Regały metalowe (systemy półkowe) [meble], Regały z metalu [meble],
Ruchome biurka, Ruchome przepierzenia [meble], Ścianki
działowe do biur [meble], Ścianki działowe do mebli, Ściany działowe [meble], Stanowiska pracy [meble], Stanowiska
maszyn liczących, Stoliki, Stoliki kawowe, Stoły, Stoły biurowe, Stoły konferencyjne, Stoły marmurowe, Stoły [meble],
Szafki, Szafki [części zestawu], Szafki do przechowywania,
Szafki do przechowywania [meble], Szafki [meble], Szafki
metalowe, Szafki na materiały biurowe [meble], Szafy, Szafki ścienne, Szafy [meble], Szafy na dokumenty w postaci
mebli, Szuflady [części mebli], Szuflady do mebli, Wolnostojące przepierzenia [meble], Wolnostojące biurowe ścianki
działowe, Wyroby stolarskie, Zestawy mebli, 35 Doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Badania
dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych,
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Agencje
reklamowe, Organizowanie targów handlowych w celach
reklamowych, Organizowanie targów i wystaw, Pisanie
tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych,
Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Promowanie działalności gospodarczej, Reklama i marketing, Usługi
promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych,
Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe
w zakresie sprzedaży towarów, 37 Konserwacja i naprawa
mebli, Czyszczenie mebli, Lakierowanie, Malowanie i lakierowanie, Naprawa i renowacja mebli, Naprawy tapicerskie,
Tapicerowanie mebli, Odnowa, naprawa i konserwacja mebli, Stolarstwo [naprawa], 39 Dostawa towarów, Przewóz
towarów, 42 Usługi w zakresie projektowania, Doradztwo
w zakresie dekoracji wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru
pokrowców na meble [projektowanie wnętrz], Doradztwo
związane z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie
wnętrz], Konstrukcyjne (Projektowanie -), Planowanie [projektowanie] biur, Planowanie przestrzenne [projektowanie]
wnętrz, Profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa
przemysłowego, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie mebli, Projektowanie mebli biurowych, Projektowanie rozmieszczenia mebli biurowych, Usługi planowania
[projektowania] biur, Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, Wzornictwo przemysłowe, Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne.
(210) 536995
(220) 2021 11 27
(731) OLSZÓWKA-SZYMAJDA IWONA, Łódź
(540) (znak słowny)
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(540) uniarch
(510), (511) 9 Urządzenia do przetwarzania danych, Sprzęt
peryferyjny do komputerów, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, Urządzenia do rozpoznawania
twarzy, Światła błyskowe [sygnały świetlne], Wskaźniki elektroniczne emitujące światło, Drogowe światła sygnalizacyjne
[urządzenia sygnalizacyjne], Wideofony, Aparatura do komunikacji sieciowej, Multipleksery wideo, Urządzenia monitorujące, elektryczne, Odbiorniki audiowizualne, Magnetowidy,
Kamery wideo, Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, Elektroniczne tablice wyświetlające, Magnetowidy samochodowe, Kamery termowizyjne, Kable koncentryczne,
Chipy [układy scalone], Ekrany wideo, Alarmy, Elektryczne
instalacje przeciwwłamaniowe, Elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, Przyciski do dzwonków,
Zamki elektryczne, Wykrywacze dymu, Baterie słoneczne,
Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)
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detalicznej/hurtowej prowadzone stacjonarnie oraz za pośrednictwem internetu, mediów społecznościowych, telefonu, jak
również w formie sprzedaży wysyłkowej, za pośrednictwem gabinetów kosmetycznych/dietetycznych/odnowy biologicznej oraz poprzez przedstawicieli handlowych następujących
produktów: kosmetyków, kosmetyków o zastosowaniach
leczniczych, dermokosmetyków, suplementów diety, Usługi
marketingu bezpośredniego, Usługi doradztwa marketingowego.
537010
(220) 2021 11 24
SOBIECKA MAŁGORZATA GOSPODARSTWO ROLNE,
Dawidy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 100% PREMIUM Smaki Doliny Zielawy
(210)
(731)

536996
(220) 2021 11 27
SUSKI MARCIN BRODATY MAJSTERSZTYK, Wysoka
(znak słowno-graficzny)
BRODATY MAJSTERsztyk

(531)

02.01.15, 02.01.23, 02.01.25, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.03,
26.01.14
(510), (511) 37 Usługi w zakresie remontów budynków.
537005
(220) 2021 11 28
ŁYSOŃ PAWEŁ ZAKŁAD PRODUKCYJNY AMBERSMELL
PAWEŁ ŁYSOŃ, Rumia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dotyk Bursztynu

(210)
(731)

(531) 01.15.15, 01.15.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji ciała
i urody, Preparaty i substancje do pielęgnacji i poprawy wyglądu skóry twarzy i ciała, Kosmetyki pielęgnacyjne w postaci kremów, emulsji, mydeł, balsamów, toników, olei, olejków,
hydrolatów, serum, Produkty do oczyszczania i demakijażu,
Środki kosmetyczne do kosmetyki upiększającej i kosmetyki korekcyjnej niemedycznej, Pudry i oleje do zastosowań
kosmetycznych, Zestawy kosmetyków nie medycznych dla
adresowanych kategorii odbiorców, 35 Usługi sprzedaży

(531) 07.01.09, 06.07.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Wędliny, Wędliny wegetariańskie, Kiełbasy, Kiełbasy wędzone, Kiełbasa swojska,
Kiełbasa pepperoni, Surowe kiełbasy, Kiełbasy botifarra,
Suszona kiełbasa, Kiełbaski wieprzowe, Kiełbaski konserwowane, Mięso kiełbasiane, Szynka, Szynka surowa podsuszana - prosciutto, Kaszanka, Salceson, Mięso wędzone, Mięso
świeże, Suszone mięso, Mięso solone, Mięso gotowane, Mięso pieczone, Mięso mrożone, Paczkowane mięso, Smażone
mięso, Mięso konserwowane, Mięso i wyroby mięsne, Mięso
gotowe do spożycia, Schab wieprzowy, Boczek wieprzowy
z grilla - samgyeopsal, Gotowe posiłki zawierające głównie
boczek, Mięso mielone - mięso siekane, Pieczeń wołowa, Pasty mięsne w tym pasztety, smalec, Pasztet mięsny, Pasztet
z wątróbki, Pasztet z kurczaka, Smalec, Bekon, Buliony, Burgery, Cielęcina, Części indyka, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne,
Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych,
Nabiał i substytuty nabiału, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne,
Oleje i tłuszcze jadalne, Naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, Jaja ptasie i produkty z jaj, Oleje i tłuszcze, Gotowe posiłki
składające się głównie z dziczyzny, Gotowe posiłki gotowane
składające się całkowicie lub głównie z mięsa, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie
lub głównie z drobiu, Gotowe posiłki składające się głównie
z substytutów mięsa, Gotowe posiłki zawierające głównie
jajka, 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności,
Usługi bezobsługowych sklepów detalicznych w odniesieniu do żywności, Udostępnianie informacji o produktach
konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, Usługi
handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę
franczyzy, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, Usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego,
Usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem
i prowadzeniem franczyz, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z następującymi towarami: mięso i wędliny,
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wędliny, wędliny wegetariańskie, kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiełbasa swojska, kiełbasa pepperoni, surowe kiełbasy,
kiełbasy botifaira, suszona kiełbasa, kiełbaski wieprzowe,
kiełbaski konserwowane, mięso kiełbasiane, szynka, szynka
surowa podsuszana - prosciutto, kaszanka, salceson, mięso
wędzone, mięso świeże, suszone mięso, mięso solone, mięso gotowane, mięso pieczone, mięso mrożone, paczkowane
mięso, smażone mięso, mięso konserwowane, mięso i wyroby mięsne, mięso gotowe do spożycia, schab wieprzowy,
boczek wieprzowy z grilla - samgyeopsal, gotowe posiłki
zawierające głównie boczek, mięso mielone - mięso siekane, pieczeń wołowa, pasty mięsne w tym pasztety, smalec,
pasztet mięsny, pasztet z wątróbki, pasztet z kurczaka, smalec, bekon, buliony, burgery, cielęcina, części indyka, drób,
dziczyzna, ekstrakty mięsne, galaretki, dżemy, kompoty,
pasty owocowe i warzywne, ryby, owoce morza i mięczaki,
nieżywe, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy
i nasiona roślin strączkowych, nabiał i substytuty nabiału,
zupy i wywary, ekstrakty mięsne, oleje i tłuszcze jadalne, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, jaja ptasie i produkty
z jaj, oleje i tłuszcze, gotowe posiłki składające się głównie
z dziczyzny, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki gotowane składające
się całkowicie lub głównie z dziczyzny, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, gotowe
posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, gotowe
posiłki zawierające głównie jajka.
537026
(220) 2021 11 29
ENP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Brewski
(210)
(731)

(531) 19.08.07, 12.03.01, 12.03.25, 27.05.01
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi barów i restauracji, Usługi w zakresie pubów.
(210)
(731)
(540)
(540)

537027
(220) 2021 11 29
ARCHAMOWICZ MAŁGORZATA, Jaworzno
(znak słowno-graficzny)
INSTYTUT ip PIĘKNA
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(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 44 Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz
i ciało.
(210)
(731)
(540)
(540)

537040
(220) 2021 11 29
MIKISZ ŁUKASZ, Katowice
(znak słowno-graficzny)
AlkoMaster

(531) 24.01.13, 24.09.03, 24.09.07, 19.07.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 Emisja i transmisja programów telewizyjnych
za opłatą - pay-per-view, Usługi transmisji programów telewizyjnych za opłatą - pay per view, 41 Organizowanie widowisk w celach rozrywkowych.
537054
(220) 2021 11 29
SOHAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROZLICZANIE .COM
(210)
(731)

(531) 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Badania dotyczące działalności gospodarczej, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Doradztwo
w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, Dostarczanie biznesowych i handlowych informacji
kontaktowych za pośrednictwem internetu, Ekspertyzy
w zakresie wydolności przedsiębiorstw, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Outsourcing jako doradztwo biznesowe, Planowanie w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc biznesowa przy prowadzeniu
przedsiębiorstw, Pomoc dla przedsiębiorstw przemysłowych
w zakresie prowadzenia ich interesów, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
Pomoc w zakresie zarządzania i działalności przedsiębiorstw
handlowych, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, Porady
w zakresie działalności gospodarczej, Przygotowywanie
badań dotyczących spraw z zakresu działalności gospodarczej, Przygotowywanie opracowań projektów dotyczących
tematyki działalności gospodarczej, Sporządzanie raportów
ekonomicznych, Świadczenie pomocy w zakresie działalności gospodarczej, Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów do spraw efektywności działal-
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ności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi pośrednictwa biznesowego związane
z kojarzeniem profesjonalistów o zróżnicowanych profilach
z klientami, Usługi szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, Usługi w zakresie badań dotyczących działalności
gospodarczej, Usługi w zakresie czynności biurowych, Usługi
w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, Usługi w zakresie strategii biznesowych, Usługi
zarządzania biurowego dla osób trzecich, Usługi zarządzania
działalnością gospodarczą dotyczące handlu elektronicznego, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone
na rzecz hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej, Wsparcie w dziedzinie zarządzania działalnościami gospodarczymi,
Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, Zarządzanie projektami
z zakresu działalności gospodarczej, Doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie
danych, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością
gospodarczą i marketingu, Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Badanie
rynku, Marketing opierający się na współpracy z influencerem - Influencer marketing, Oceny szacunkowe do celów
marketingowych, Optymalizacja stron internetowych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych,
Publikowanie materiałów reklamowych on-line, Reklama
on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Udzielanie informacji dotyczących marketingu, Usługi
reklamowe dotyczące usług finansowych, Usługi reklamowe i marketingowe on-line, Usługi reklamowe związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych,
Organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych
w związku z zakupem i sprzedażą produktów, Pośrednictwo
w kontaktach handlowych i gospodarczych, Reklamowanie
usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne
obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień on-line,
Udostępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów w imieniu firm, Usługi konsultacyjne
w zakresie nabywania towarów i usług, Usługi pośrednictwa
biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi w zakresie analizy cen, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz
innych, przez sklepy on-line, Doradztwo z zakresu księgowości, Księgowość i rachunkowość, Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, Rachunkowość, księgowość i audyt,
Usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej,
Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, 36 Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, Doradztwo w sprawach
ubezpieczeń, Udzielanie informacji dotyczących usług finansowych i ubezpieczeniowych, Udzielanie informacji on-line
dotyczących ubezpieczeń z komputerowej bazy danych
lub Internetu, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi finansowe związane
z ubezpieczeniami, Usługi w zakresie doradztwa finansowego dotyczące ubezpieczenia na życie, Informacja finansowa,
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Administrowanie finansami, Detaliczne usługi finansowe, Doradztwo
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w dziedzinie zarządzania ryzykiem finansowym, Doradztwo
związane z pomocą finansową do celów edukacyjnych, Organizowanie finansów dla firm, Pozyskiwanie funduszy dla
rozwoju nowych technologii, Pozyskiwanie kapitału finansowego, Prowadzenie spraw finansowych on-line, Świadczenie usług finansowych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej lub Internetu, Usługi finansowania dla
zabezpieczania funduszy odnośnie przedsięwzięć, Usługi
finansowe, Usługi związane z podatkami - nie dotyczy księgowości, Doradztwo podatkowe - nie dotyczy księgowości,
38 Dostarczanie wiadomości za pośrednictwem mediów
audiowizualnych, Elektroniczna transmisja i retransmisja
dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, Komunikacja przez międzynarodowe sieci telekomunikacyjne,
Organizowanie, zapewnianie usług konferencji elektronicznych, Przesyłanie danych za pośrednictwem telekomunikacji, Telekomunikacja informacyjna w tym strony internetowe,
Transmisja danych, wiadomości i informacji, Transmisja i odbiór [transmisja] informacji z baz danych za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnej, Transmisja informacji do celów biznesowych, Transmisja informacji za pośrednictwem transferu danych do pomocy w podejmowaniu decyzji, Transmisja
krótkich wiadomości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, Transmisja sygnału dla handlu
elektronicznego za pośrednictwem systemów telekomunikacyjnych i systemów transmisji danych, Transmisja wiadomości, danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych
sieci łącznościowych, Usługi bezpiecznej transmisji danych,
dźwięków i obrazów, Usługi przesyłania danych dostępne
za pomocą kodu dostępu, Usługi telekomunikacji za pośrednictwem stałego łącza, Usługi transmisji danych przez sieci
telekomunikacyjne, Usługi w zakresie transmisji informacji
za pośrednictwem sieci cyfrowych, Wideokonferencje, Wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie wiadomości.
(210) 537059
(220) 2021 11 29
(731) OSSOWSKA KATARZYNA OK!, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Moins
(510), (511) 25 Odzież, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie.
(210)
(731)
(540)
(540)

537060
(220) 2021 11 29
OSSOWSKA KATARZYNA OK!, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
M Moins

(531) 27.05.01, 27.05.12, 27.05.19
(510), (511) 25 Odzież, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie.
537064
(220) 2021 11 30
LUMI TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) LUMI TECHNOLOGIES MAKING LIFE EASIER

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Zamki metalowe, Zasuwy do zamków, Metalowe obudowy do zamków, Metalowe bębenki zabezpieczające do zamków, Kłódki, 9 Platformy oprogramowania komputerowego, Platformy oprogramowania komputerowego
umożliwiające pozyskiwanie danych dotyczących zachowań
zakupowych klientów, Aplikacje mobilne, Aplikacje mobilne
umożliwiające pozyskiwanie danych dotyczących zachowań
zakupowych klientów, Oprogramowanie, Oprogramowanie
umożliwiające pozyskiwanie danych dotyczących zachowań
zakupowych klientów, Oprogramowanie służące do otwierania zamka wózka sklepowego przy pomocy smartfona,
42 Platforma jako usługa [PaaS], Platforma jako usługa [PaaS]
obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości,
Platforma jako usługa [PaaS] umożliwiająca pozyskiwanie
danych dotyczących zachowań zakupowych klientów, Tworzenie platform internetowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Oprogramowanie jako usługa [SaaS] umożliwiające
pozyskiwanie danych dotyczących zachowań zakupowych
klientów, Pisanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo komputerowe, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi doradztwa informatycznego,
Projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych.
537065
(220) 2021 11 30
BESTBASKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niewodnica Kościelna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) best Basket
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.11
(510), (511) 42 Platforma jako usługa [PaaS], Platforma
jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania
do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo
i wiadomości, Platforma jako usługa [PaaS] umożliwiająca
dostęp do zintegrowanych sklepów internetowych w celu
dokonania optymalnych z perspektywy konsumenta zakupów pierwszej potrzeby, zapewniająca dostęp do cen, promocji oraz informacji o czasie dostawy i umożliwiająca łatwe
porównanie całych koszyków, Tworzenie platform internetowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Oprogramowanie jako usługa [SaaS] umożliwiające dostęp do zintegrowanych sklepów internetowych w celu dokonania optymalnych
z perspektywy konsumenta zakupów pierwszej potrzeby,
zapewniające dostęp do cen, promocji oraz informacji o czasie dostawy i umożliwiające łatwe porównanie całych koszyków, Pisanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo
komputerowe, Doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, Usługi doradztwa informatycznego, Projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych.
(210) 537084
(220) 2021 11 30
(731) MAZUROWICZ JAKUB GASTRO MONKEY, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) GASTRO MONKEY

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Suplementy diety z białek serwatkowych,
Suplementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Probiotyki
(suplementy), Suplementy diety, Suplementy żywnościowe,
Białkowe suplementy diety, Odżywcze suplementy diety,
Suplementy z wapniem, Mineralne suplementy odżywcze,
Mineralne suplementy diety, Suplementy diety zawierające
białko, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy
diety zawierające drożdże, Suplementy diety zawierające
kazeinę, Suplementy diety zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające alginiany, Suplementy diety zawierające lecytynę, Suplementy diety zawierające enzymy, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy diety
zawierające kiełki pszenicy, Mineralne suplementy diety dla
ludzi, Suplementy diety z białkiem sojowym, Suplementy
diety dla ludzi, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy dietetyczne zawierające luteinę, Suplementy diety
z chlorelli, Dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, Mineralne dodatki do żywności, Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Preparaty farmaceutyczne,
Preparaty witaminowe, Preparaty z mikroelementami dla
ludzi i zwierząt, Żywność dietetyczna dla celów leczniczych,
Wyroby cukiernicze do celów leczniczych, Herbaty ziołowe
do celów medycznych, Napoje lecznicze, Wody mineralne
do celów leczniczych, Dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, Guma do żucia do celów leczniczych, 7 Automaty do sprzedaży, Urządzenia automatyczne
i ich części służące do sortowania i wydawania produktów
spożywczych, 29 Batony na bazie orzechów i ziaren, Batony
spożywcze na bazie orzechów, Batoniki na bazie owoców
i orzechów, Chipsy owocowe, Batony owocowe, Przekąski
na bazie owoców, Produkty z suszonych owoców, Jogurty,
30 Batoniki, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Batony
zbożowe i energetyczne, Batoniki energetyczne na bazie
zbóż, Batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków,
Kanapki, Rybne kanapki, Kanapki z rybą, Kanapki z mięsem,
Kanapki z kurczakiem, Kanapki z indykiem, Kanapki zawierające mieloną wołowinę., 32 Napoje energetyzujące, Napoje
półmrożone, Napoje izotoniczne, Napoje warzywne, Napoje
odalkoholizowane, Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, Woda [napoje], Napoje owocowe, Sorbety [napoje],
Serwatka [napoje], Napoje serwatkowe, Napoje węglowodanowe, Napoje proteinowe, Mrożone napoje owocowe, Aromatyzowane napoje gazowane, Mrożone napoje gazowane,
Napoje z guaraną, Woda mineralna [napoje], Toniki [napoje
nielecznicze], Napoje aromatyzowane owocami, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Bezalkoholowe napoje gazowane, Napoje dla sportowców, Soki warzywne [napoje], Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje zawierające witaminy,
Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Syropy do sporządzania napojów na bazie serwatki., 41 Usługi rozrywkowe, Zajęcia sportowe i kulturalne, Sport i fitness., 43 Usługi
cateringu zewnętrznego, Dostarczanie żywności i napojów
za pośrednictwem kontenerów służących do przechowywania i wydawania paczek spożywczych, Świadczenie usług
kateringowych obejmujących żywność i napoje, Usługi kateringowe, Usługi kateringowe obwoźne, Usługi mobilnych
restauracji, Usługi restauracji fast-food, Usługi barów typu
fast-food na wynos, Usługi restauracji sprzedających posiłki
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na wynos, Usługi w zakresie transportu, pakowania, przechowywania i dostarczania przesyłek i paczek spożywczych,
Dostarczanie informacji o składowaniu paczek spożywczych,
Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Usługi
oceny jedzenia [dostarczanie informacji na temat jedzenia
i picia], Dostarczanie informacji o usługach barów, Prowadzenie snack-barów, barów szybkiej obsługi, Przygotowywanie
dań na zamówienie, Usługi cateringu, Prowadzenie restauracji, stołówek, restauracji samoobsługowych, kafeterii, kawiarni, Dostarczanie informacji o usługach restauracji.
(210)
(731)
(540)
(540)

537088
(220) 2021 11 30
ZIĘTEK MICHAŁ, Baar, CH
(znak słowno-graficzny)
ODSU DOSHI

(531) 23.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Sushi, Ciasta, Chow mein [chiński smażony
makaron], Chiński makaron ryżowy (bifun, niegotowany),
Chińskie ciasteczka księżycowe, Chińskie pierożki gotowane
na parze (shumai), Chińskie pierożki jiaozi [pierogi], Chińskie
pierożki nadziewane (gyoza, gotowane), Chińskie danie Lo
mein [makaron], Ciasteczka, Ciasteczka ryżowe, Dania na bazie ryżu, Dashi-tsuyu [japoński bulion rybny], Herbata, Herbata cytrusowa z owocu yuzu, Herbata jaśminowa, Herbata z białego lotosu (baengnyeoncha), Herbata z żeń-szenia
[insamcha], Herbata ze słonych sproszkowanych wodorostów (kombu-cha), Herbata zielona, Jiaozi (pierogi nadziewane), Japońska mąka arrarutowa (kudzu-ko, do żywności),
Japońska zielona herbata, Japoński chrzan bardzo pikantny
w proszku (wasabi w proszku), Japońskie biszkopty (kasutera), Lody, Makarony, Makaron sojowy (harusame, nieugotowany), Makaron ryżowy, Makaron nitki, Makaron azjatycki,
Napoje sporządzone z herbaty, Okonomiyaki [japońskie
wytrawne naleśniki], Potrawy składające się głównie z ryżu,
Potrawy z makaronu, Przyprawiony sos sojowy [chiyou],
Przekąski składające się głównie z ryżu, Przekąski na bazie
ryżu, Ryż, Senbei [ciastka ryżowe], Sos teriyaki, Sos z ostryg,
Sos z krewetek, Wasabi w proszku [japoński chrzan], Warzywa w cieście, Wodorosty [przyprawa], Udon [makaron japoński], Taiyaki (japońskie ciastka w kształcie ryby z różnymi
nadzieniami), 41 Organizacja szkoleń, Szkolenia edukacyjne,
Szkolenia biznesowe, Organizowanie szkoleń handlowych,
Organizowanie szkoleń biznesowych, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Usługi szkolenia personelu, Szkolenie z zakresu sprzedaży, Szkolenia w zakresie cateringu, Szkolenia
z prezentacji żywności, Usługi instruktażowe i szkoleniowe,
Szkolenia związane z branżą restauracyjną, Organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, Usługi edukacyjne związane ze szkoleniem personelu z zakresu technologii żywności, Usługi edukacyjne związane z kuchnią japońską, 43 Usługi restauracji sprzedających sushi, Obsługa gastronomiczna

63

z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
Bary, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, Przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów,
Prowadzenie lokali gastronomicznych, Restauracje samoobsługowe, Snack-bary, Świadczenie usług kateringowych
obejmujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, Usługi barowe, Usługi kateringowe, Usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji szybkiej
obsługi, Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi snack-barów, Kawiarnie, Kafeterie, Catering w kafeteriach szybkiej obsługi, Dostarczanie żywności
i napojów za pośrednictwem furgonetek, Kafeterie [bufety],
Serwowanie jedzenia i napojów, gastronomia mobilna, Organizacja przyjęć weselnych [miejsca], Organizacja przyjęć
weselnych [żywność i napoje], Katering obejmujący żywność
i napoje na przyjęcia koktajlowe, dokonywanie rezerwacji
restauracji i posiłków, organizowanie posiłków w hotelach,
spersonalizowane usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej, Usługi restauracji japońskich,
Usługi kateringowe oferujące kuchnię japońską, Przygotowanie dań kuchni japońskiej do bezpośredniego spożycia.
(210) 537097
(220) 2021 11 30
(731) SYNGENTA CROP PROTECTION AG, Bazylea, CH
(540) (znak słowny)
(540) ZORPETAN
(510), (511) 5 Preparaty do niszczenia szkodników, Insektycydy, Fungicydy, Herbicydy, Nematocydy.
(210)
(731)
(540)
(540)

537098
(220) 2021 11 30
CHMIELEWSKA MAJA, Zakopane
(znak słowno-graficzny)
ZAKOPIAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI

(531) 06.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Powiernictwo nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Ocena i wycena
nieruchomości, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem
mieszkań, Wynajem zakwaterowania [mieszkania].
(210) 537100
(220) 2021 11 30
(731) SYNGENTA CROP PROTECTION AG, Bazylea, CH
(540) (znak słowny)
(540) TARLICOM
(510), (511) 1 Środki chemiczne stosowane w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie, Biostymulatory roślin, Preparaty
do wzmacniania roślin, Chemiczne i/lub biologiczne preparaty do zarządzania stresem u roślin, preparaty do regulacji
wzrostu roślin, Środki chemiczne do zaprawiania nasion, Ad-
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juwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych lub weterynaryjnych, Nawozy, 5 Preparaty do niszczenia szkodników,
Insektycydy, Fungicydy, Herbicydy, Nematocydy.
(210) 537101
(220) 2021 11 30
(731) SYNGENTA CROP PROTECTION AG, Bazylea, CH
(540) (znak słowny)
(540) TASTUDIA
(510), (511) 1 Środki chemiczne stosowane w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie, Biostymulatory roślin, Preparaty
do wzmacniania roślin, Chemiczne i/lub biologiczne preparaty do zarządzania stresem u roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin, Środki chemiczne do zaprawiania nasion,
Adjuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych lub weterynaryjnych, Nawozy, 5 Preparaty do niszczenia szkodników, Insektycydy, Fungicydy, Herbicydy, Nematocydy.

Nr ZT52/2021

(210) 537116
(220) 2021 11 30
(731) LIPKA OLGA TRENER FRYZUR, Aleksandrów Łódzki;
ŚCIBOR EWELINA MAKE UP DESIGNER, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA STYLIZACJI ŚLUBNEJ

(210) 537103
(220) 2021 11 30
(731) SYNGENTA CROP PROTECTION AG, Bazylea, CH
(540) (znak słowny)
(540) POLVAGOR
(510), (511) 1 Środki chemiczne stosowane w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie, Biostymulatory roślin, Preparaty
do wzmacniania roślin, Chemiczne i/lub biologiczne preparaty do zarządzania stresem u roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin, Środki chemiczne do zaprawiania nasion,
Adjuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych lub weterynaryjnych, Nawozy, 5 Preparaty do niszczenia szkodników, Insektycydy, Fungicydy, Herbicydy, Nematocydy.

(531) 27.05.01, 26.13.25, 09.05.16
(510), (511) 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, Marketing imprez i wydarzeń,
Informacje na temat metod sprzedaży, Pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, 41 Doradztwo w zakresie
szkolenia i doskonalenia zawodowego, Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, Dostarczanie informacji edukacyjnych, Edukacyjne usługi doradcze, Instruktaż w zakresie
pielęgnacji ciała, Kursy szkoleniowe, 44 Usługi w zakresie
higieny i pielęgnacji urody ludzi.
(551) wspólne prawo ochronne

537115
(220) 2021 11 30
PROJEKT MASAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEURO PROJEKT

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 26.01.01, 26.01.03, 01.15.15
(510), (511) 41 Szkolenia edukacyjne, Szkolenia sportowe,
Szkolenia personelu, Nauczanie i szkolenia, Usługi szkolenia personelu, Usługi szkolenia zawodowego, Prowadzenie
warsztatów [szkolenia], Szkolenia nauczycieli sportowych,
Szkolenia w dziedzinie medycyny, Usługi szkolenia dla personelu, Udzielanie kursów szkolenia zawodowego, Usługi
szkolenia pielęgniarek i pielęgniarzy, Szkolenia w zakresie
kwalifikacji zawodowych, Szkolenia w zakresie pielęgnacji
urody, Szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, Szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, Usługi edukacyjne
związane ze szkoleniami zawodowymi, Szkolenia w zakresie
utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, Usługi edukacyjne w sektorze opieki zdrowotnej, Organizowanie szkoleń
w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, 44 Usługi opieki
medycznej, Usługi opieki zdrowotnej, Udzielanie informacji
zdrowotnej, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi,
Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne],
Świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, Sporządzanie
raportów dotyczących opieki zdrowotnej, Udostępnianie
sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej.

537119
(220) 2021 11 30
MENTAL HEALTH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rumia
(540) (znak słowny)
(540) MHG
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
537120
(220) 2021 11 30
MENTAL HEALTH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rumia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mental Health Group

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 09.01.10
(510), (511) 44 Usługi w zakresie zdrowia psychicznego.
537121
(220) 2021 11 30
RATAJCZAK JOANNA AUTORSKA PRACOWNIA
PROJEKTOWA PROJEKTYKA, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROJEKTYKA
(210)
(731)

Nr ZT52/2021
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(531)

07.01.08, 07.01.10, 07.01.24, 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 42 Opracowywanie projektów technicznych
do projektów budowlanych, Przygotowywanie raportów
związanych z opracowaniami projektów technicznych
do projektów budowlanych, Projektowanie robót inżynieryjnych do zapobiegania zalewaniu budynków wodą powodziową, Projektowanie budynków, Projektowanie domów,
Projektowanie architektoniczne, Przygotowywanie projektu
architektonicznego, Opracowywanie projektów budowlanych, Usługi projektowania architektonicznego, Usługi
projektowania wspomaganego komputerowo w zakresie
projektów budowlanych, Usługi projektowania konstrukcji
tymczasowych, Usługi w zakresie projektowania budynków,
Usługi w zakresie projektowania domów, Doradztwo w dziedzinie projektowania architektonicznego, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych,
Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków
komercyjnych, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków biurowych, Usługi doradcze związane
z projektowaniem budynków, Udzielanie informacji związanych z badaniami i opracowaniami projektów technicznych
dotyczących wykorzystywania naturalnych źródeł energii,
Doradztwo projektowe, Projektowanie budowlane, Sporządzanie raportów projektowych, Planowanie [projektowanie] budynków, Usługi projektowania wnętrz budynków,
Usługi projektowania dotyczące architektury, Planowanie
[projektowanie] biurowców wielopiętrowych, Projektowanie zewnętrznej części budynków, Doradztwo techniczne
związane z projektowaniem, Wspomagane komputerowo
usługi projektowe związane z architekturą, Usługi w zakresie
architektury i projektowania wnętrz.
(210) 537126
(220) 2021 11 26
(731) GAGACKI DOMINIK, Radom
(540) (znak słowny)
(540) PRO FORO
(510), (511) 35 Przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych na rzecz przedsiębiorstw, Porady związane
z przygotowywaniem zeznań podatkowych, Usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, Doradztwo
księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych,
Usługi w zakresie procesów związanych z deklaracjami podatkowymi, Planowanie podatkowe [rachunkowość], Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Przygotowywanie
zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Przygotowywanie wymiaru
podatku [rachunki], Skomputeryzowane ustalanie wysokości podatku [rachunkowość], Usługi wypełniania zeznań
podatkowych, Doradztwo księgowe w zakresie podatków,
Przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych,
Doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość],
Doradztwo biznesowe, Doradztwo z zakresu księgowości, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Usługi
doradztwa biznesowego, Rachunkowość, Rachunkowość,
księgowość i audyt, Doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, 36 Usługi podatkowe i celne, Ocena i wycena
podatkowa, Planowanie podatkowe [nie księgowe], Usługi
realizacji płatności podatków, Doradztwo finansowe dotyczące podatków, Ocena podatkowa, Doradztwo finansowe
w zakresie podatków, Planowanie finansów w zakresie podatków, Doradztwo w zakresie podatków dochodowych,
Doradztwo finansowe dotyczące planowania podatków,
Doradztwo podatkowe [nie prowadzenie rachunków], Doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], Usługi związane z podatkami [nie księgowość], Konsultacje podatkowe
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[nie dotyczy prowadzenia rachunków], Doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Doradztwo
w zakresie podatków dochodowych [finansowe], Konsultowanie zeznań podatkowych [nie dotyczy prowadzenia
rachunków], Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo w zakresie długów, Doradztwo i analiza finansowa, Doradztwo inwestycyjne, Doradztwo finansowe, Doradztwo
kredytowe, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, 45 Doradztwo prawne,
Usługi informacji prawnej, Kompilacja informacji prawnych,
Dostarczanie informacji prawnych, Usługi asystentów prawnych, Usługi wsparcia prawnego, Usługi radców prawnych,
Sporządzanie ekspertyz prawnych, Usługi monitorowania
prawnego, Usługi prawne, Badania prawne, Pośrednictwo
w procedurach prawnych, Doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, Pomoc prawna przy tworzeniu umów,
Porady prawne i zastępstwo procesowe, Usługi w zakresie
badań prawnych, Usługi w zakresie doradztwa prawnego,
Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Udzielanie
informacji związanej ze sprawami prawnymi, Świadczenie
usług w zakresie badań prawnych, Doradztwo związane
z osobistymi sprawami prawnymi, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Profesjonalne usługi
doradcze dotyczące zagadnień prawnych, Usługi prawne
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, Usługi
w zakresie badań i dochodzeń prawniczych, Usługi doradcze związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne].
(210)
(731)
(540)
(540)

537129
(220) 2021 11 26
POTOK KRZYSZTOF PLATINET POLSKA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
varr

(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.13.25
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Słuchawki,
Klawiatury komputerowe, Uchwyty do monitorów komputerowych, Myszy do komputerów, Podkładki pod myszy
komputerowe, Głośniki, Podkładki i podstawki chłodzące
do komputerów, Oprogramowanie komputerowe wspomagające granie w gry, Oprogramowanie gaming hub, 10 Maski
sanitarne do celów medycznych, Maski stosowane przez
personel medyczny, 20 Krzesła, Biurka, Stoły, 28 Interaktywne krzesła przystosowane do grania w gry wideo, Krzesła do grania w gry, Podkładki chłodzące do grania w gry,
Podkładki pod myszy komputerowe do grania w gry, Maty
podłogowe do grania w gry, Kontrolery do gier, Słuchawki
do grania w gry, Klawiatury komputerowe do grania, Mikrofony do grania, Maski karnawałowe, Biurka do grania w gry.
(210) 537134
(220) 2021 12 01
(731) KOTKIEWICZ KATARZYNA, Duczki
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ZWIERZĘTA DZIECIOM WARSZTATY ZOOLOGICZNE
DLA DZIECI

Nr ZT52/2021

Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie
sprzedaży produktów i świadczenia usług, Usługi w zakresie
prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu
i innych mediów.
537141
(220) 2021 11 26
FULLBAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Fullbax
(510), (511) 35 Usługi agencji eksportowo-importowych,
Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie agencji importowo-eksportowych, Usługi przetwarzania danych w dziedzinie transportu, Reklama związana z transportem i dostawą,
Zarządzanie flotą transportową [dla osób trzecich], Usługi reklamowe związane z przemysłem transportowym, Zarządzanie biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, Doradztwo
biznesowe, Doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu
i dostaw, Administracja biznesowa w zakresie transportu
i dostaw, Usługi importowo-eksportowe, Usługi agencji eksportowych, Agencje importu-eksportu towarów, Agencje
importowe i eksportowe, Agencje eksportowe i importowe, Tworzenie rejestrów dotyczących eksporterów, Usługi
agencji importowo-eksportowych, Usługi agencji importowo-eksportowych w dziedzinie energii, Usługi w zakresie
promocji eksportu, Doradztwo w zarządzaniu biznesowym
w dziedzinie transportu i dostaw, Usługi zarządzania łańcuchem dostaw, Porady w zakresie działalności gospodarczej,
Administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa w interesach, Usługi
pośrednictwa związane z reklamowaniem, Pośrednictwo
w kontaktach handlowych i gospodarczych, Pośrednictwo
w działalności handlowej dla osób trzecich, Usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem internetu,
Udzielanie informacji biznesowych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Pośredniczenie i zawieranie
transakcji handlowych dla osób trzecich, Pośredniczenie
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz
osób trzecich, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Dostarczanie informacji
o przedsiębiorstwach handlowych oraz informacji handlowych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych,
Usługi pośrednictwa biznesowego związane z kojarzeniem
profesjonalistów o zróżnicowanych profilach z klientami,
Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie
sprzedaży produktów i świadczenia usług, Usługi w zakresie
prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu
i innych mediów.
(210)
(731)

(531)

03.01.06, 03.01.24, 03.01.28, 03.05.01, 03.05.07, 03.05.24,
03.05.28, 03.01.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

537139
(220) 2021 11 26
FULLBAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fullbax
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.03, 03.07.17
(510), (511) 35 Usługi agencji eksportowo-importowych,
Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie agencji importowo-eksportowych, Usługi przetwarzania danych w dziedzinie transportu, Reklama związana z transportem i dostawą,
Zarządzanie flotą transportową [dla osób trzecich], Usługi reklamowe związane z przemysłem transportowym, Zarządzanie biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, Doradztwo
biznesowe, Doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu
i dostaw, Administracja biznesowa w zakresie transportu
i dostaw, Usługi importowo-eksportowe, Usługi agencji eksportowych, Agencje importu-eksportu towarów, Agencje
importowe i eksportowe, Agencje eksportowe i importowe, Tworzenie rejestrów dotyczących eksporterów, Usługi
agencji importowo-eksportowych, Usługi agencji importowo-eksportowych w dziedzinie energii, Usługi w zakresie
promocji eksportu, Doradztwo w zarządzaniu biznesowym
w dziedzinie transportu i dostaw, Usługi zarządzania łańcuchem dostaw, Porady w zakresie działalności gospodarczej,
Administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa w interesach, Usługi
pośrednictwa związane z reklamowaniem, Pośrednictwo
w kontaktach handlowych i gospodarczych, Pośrednictwo
w działalności handlowej dla osób trzecich, Usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem internetu,
Udzielanie informacji biznesowych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Pośredniczenie i zawieranie
transakcji handlowych dla osób trzecich, Pośredniczenie
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz
osób trzecich, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Dostarczanie informacji
o przedsiębiorstwach handlowych oraz informacji handlowych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych,
Usługi pośrednictwa biznesowego związane z kojarzeniem
profesjonalistów o zróżnicowanych profilach z klientami,

537146
(220) 2021 11 26
SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA
RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ePraca

(210)
(731)

Nr ZT52/2021
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(531) 29.01.13, 26.04.02, 26.04.09, 24.15.01, 27.05.01
(510), (511) 35 Biura pośrednictwa pracy, Usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe.
537149
(220) 2021 12 01
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Celiver Hepa
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Peelingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki
do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy
ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele
i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów,
Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne,
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne,
Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające, Olejki
eteryczne, wszystkie ww. zawarte w tej klasie, 5 Kosmetyki
lecznicze, Produkty farmaceutyczne, Produkty lecznicze,
Witaminy i preparaty witaminowe, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Dodatki witaminowe i mineralne, Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, Suplementy
diety do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze
do celów leczniczych, Substancje dietetyczne do celów
leczniczych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła
lecznicze, Herbaty lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty
biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
Produkty bakteriobójcze do celów medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych lub
weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne,
Żywność dla niemowląt, Plastry, Materiały do opatrunków
gipsowych, Materiały opatrunkowe zawarte w tej klasie,
Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające,
Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone
dla nauk medycznych zawarte w tej klasie, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne,
10 Aparaty i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, Aparatura do analizy do celów
medycznych, Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty
chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie,
Artykuły ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczniczych, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki
do celów medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne.
(210)
(731)

537158
(220) 2021 12 01
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Kolatinum
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Peelingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki
do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy
ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele
i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów,
Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne,
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
(210)
(731)
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Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne,
Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające, Olejki
eteryczne, wszystkie ww. zawarte w tej klasie, 5 Kosmetyki
lecznicze, Produkty farmaceutyczne, Produkty lecznicze,
Witaminy i preparaty witaminowe, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Dodatki witaminowe i mineralne, Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, Suplementy
diety do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze
do celów leczniczych, Substancje dietetyczne do celów
leczniczych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła
lecznicze, Herbaty lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty
biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
Produkty bakteriobójcze do celów medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych lub
weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne,
Żywność dla niemowląt, Plastry, Materiały do opatrunków
gipsowych, Materiały opatrunkowe zawarte w tej klasie,
Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające,
Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone
dla nauk medycznych zawarte w tej klasie, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne,
10 Aparaty i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, Aparatura do analizy do celów
medycznych, Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty
chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie,
Artykuły ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczniczych, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki
do celów medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne.
537159
(220) 2021 12 01
NIGRIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NIGRIV
(510), (511) 9 Komputerowe oprogramowanie użytkowe,
Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie biznesowe
interaktywne, Oprogramowanie antywirusowe, Oprogramowanie, Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie chroniące przed programami szpiegującymi,
Oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych,
Oprogramowanie do aplikacji Internetowych, Oprogramowanie do edytowania, Oprogramowanie do eksploracji
danych, Oprogramowanie do elektronicznych systemów
wspomagających proces kierowania, Oprogramowanie
do komputerowych zapór sieciowych, Oprogramowanie
do monitorowania sieci w chmurze, 42 Usługi doradztwa
informatycznego, Usługi konsultacyjne w zakresie informatyki, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi konsultacyjne
ekspertów w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi
konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, Usługi
doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Analizy komputerowe, Badania w dziedzinie technologii informacyjnej,
Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Integracja
systemów i sieci komputerowych, Inżynieria komputerowa,
Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, Opracowywanie systemów do przesyłania danych, Opracowywanie systemów komputerowych, Projek(210)
(731)
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towanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych,
Udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych,
Zarządzanie projektami komputerowymi.
(210)
(731)
(540)
(540)

537160
(220) 2021 12 01
KAMIŃSKI RADOSŁAW HORNMAT, Płock
(znak słowno-graficzny)
HORNMAT

(531) 26.11.02, 26.11.09, 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 Materiały budowlane niemetalowe.
(210) 537192
(220) 2021 12 01
(731) PAWŁOWSKI PIOTR, Prochowice
(540) (znak słowny)
(540) Darkadia
(510), (511) 41 Usługi wydawnicze.
(210)
(731)
(540)
(540)

537197
(220) 2021 12 01
GRZELEWSKI RADOSŁAW, Ostrołęka
(znak słowno-graficzny)
BONZO’S FRESH FAST FOOD

(531)

11.01.01, 11.01.03, 11.01.04, 03.04.18, 03.04.20, 03.04.24,
26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Zapewnianie żywności
i napojów w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, Restauracje oferujące dania na wynos, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem (catering).
(210) 537208
(220) 2021 12 01
(731) BANACH-GRZELEC KATARZYNA KAMED, Słupno
(540) (znak słowny)
(540) MEDISIGN CYTO THREAD
(510), (511) 10 Urządzenia medyczne do wprowadzania
preparatów farmaceutycznych do ciała człowieka.
537219
(220) 2021 12 02
ARCHITYPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARCHITYPE more than stone
(210)
(731)

(531)
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29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.04.04, 26.04.06,
26.04.08, 26.04.09, 26.02.03, 26.02.12
(510), (511) 1 Tworzywa sztuczne w postaci surowej, Tworzywa sztuczne w postaci nieprzerobionej, Tworzywa sztuczne w postaci surowców, Żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, Tworzywa sztuczne nieprzetworzone, Substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, Sole do celów przemysłowych, Skrobia przeznaczona
dla procesów produkcyjnych i przemysłu, Preparaty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, Podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie, Mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności i napojów, Materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone
materiały], Kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, Detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych i przemysłu, Powłoki zawierające kwarc do szkła optycznego, Powłoki zawierające kwarc do użytku w soczewkach,
Kwarc syntetyczny do włókien optycznych, Kwarc syntetyczny, Żywice akrylowe w stanie surowym, Akrylamid, Akrylan,
Akryle bisfenolu, Akryle fluorowane, Akryle wielofunkcyjne,
Akrylonitryl, Nieprzetworzone substancje akrylowe, Polimery
akrylowe w postaci proszku, Surowe akrylowe lateksy, Kleje
do płytek ceramicznych, 11 Akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, Filtry do użytku przemysłowego i domowego, Instalacje do obróbki przemysłowej, Instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji
i oczyszczania powietrza, Instalacje i urządzenia do suszenia,
Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania
w wodę i sanitacji, Instalacje jądrowe, Oświetlenie i reflektory
oświetleniowe, Palniki, bojlery i podgrzewacze, Przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, Sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności
i napojów, Urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku
osobistego, Urządzenia do opalania się, Zapalniczki i zapalarki, Urządzenia do suszenia, Urządzenia do zapłonu, Płyty ceramiczne sprzedawane jako elementy kuchenek, Płyty ceramiczne sprzedawane jako elementy płyt grzejnych, Płyty ceramiczne sprzedawane jako elementy piekarników, Produkty
ceramiczne imitujące działanie paliw, będące częściami i akcesoriami do kominków, Umywalki [części instalacji sanitarnych], Umywalki do mycia rąk [toalety] będące częścią instalacji sanitarnych, Umywalki do łazienek, 17 Artykuły i materiały
izolacyjne i zabezpieczające, Giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich [w tym zawory] oraz wyposażenie do rur
sztywnych, wszystkie niemetalowe, Plomby, uszczelki i wypełnienia, Rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie
do nich, w tym zawory, nie z metalu, Akrylowe żywice [półprodukty], Przezroczyste arkusze z żywicy akrylowej, zawierające siatki przewodzące, Przezroczyste arkusze akrylowe, zawierające osłony przed falami elektromagnetycznymi, Przezroczyste arkusze akrylowe do osłony przed falami elektromagnetycznymi, Przetworzone lateksy akrylowe, Półprzetworzone lateksy akrylowe, Ochronne powłoki akrylowe
w postaci farb, do celów izolacyjnych, Ochronne powłoki
akrylowe w sprayu do celów izolacyjnych, Izolacyjne żywice
akrylowe, Guma akrylowa, Blachy (arkusze) akrylowe do użytku w produkcji, Arkusze z żywicy akrylowej do użytku w produkcji laminowanego szkła, Szkło akrylowe, półprzetworzone, Tkaniny wykonane z akrylu do wykorzystania jako izolacja,
19 Statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak
kamień, beton i marmur, zawarte w tej klasie, Niemetalowe
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Kamień, skała, glina i minerały, Gotowe kamienie brukowe, Opancerzenie z płyt, niemetalowe,
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Osłony pancerne, niemetalowe, dla budownictwa, Osłony
pancerne, niemetalowe, Ceramiczne płytki na podłogi wewnętrzne, Ceramiczne płytki na podłogi zewnętrzne, Ceramiczne płytki na ściany zewnętrzne, Ceramiczne płytki podłogowe, Ceramiczne płytki podłogowe do budynków, Ceramiczne płytki ścienne, Glazurowane ceramiczne płytki podłogowe, Glazurowane ceramiczne płytki ścienne, Glazurowane płytki ceramiczne, Płytki ceramiczne, Płytki ceramiczne
do podłóg i wykładziny, Płytki ceramiczne do podłóg i okładzin, Płytki ceramiczne na podłogi, Płytki ceramiczne na ściany wewnętrzne, Ścienne płytki ceramiczne, Schody niemetalowe, Stopnie schodów niemetalowe, 20 Statuetki, figurki,
dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, Pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, Plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Drabiny i ruchome schody, niemetalowe, Budy, kojce i legowiska
dla zwierząt domowych, Blaty [części mebli], Blaty kuchenne,
Blaty kuchenne [meble], Blaty na szafki, Blaty na szafki przeznaczone do użytku ze zlewozmywakami, Blaty robocze, Blaty robocze w postaci mebli, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie
do szafek, Biurka i stoły, Kontuary [stoły], Niskie stoły w stylu
japońskim (zataku), Przemysłowe stoły robocze, Składane stoły tapeciarskie, Stoły, Stoły biurowe, Stoły do celów toaletowych, Stoły do jadalni, Stoły do kartotek, Stoły do klejenia tapet, Stoły do masażu, Stoły do pielęgnacji zwierząt domowych, Stoły do piły [imadła], niemetalowe, inne niż części
maszyn, Stoliki pod umywalkę [meble], Szafki na umywalki,
Szafki pod umywalki, 21 Umywalki [miski, nie części instalacji
sanitarnych], 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi handlu
detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami
naściennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z ręcznymi urządzeniami do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z materiałami artystycznymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami naściennymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami podłogowymi, Usługi aukcyjne, Agencje eksportowe i importowe,
Agencje importowe i eksportowe, Agencje importu-eksportu towarów, Analiza cen, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom,
Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów
i usług, Notowania cenowe towarów lub usług, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, Negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, Nabywanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, Nabywanie towarów
i usług dla innych firm, Konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, Informacje na temat rankingu
sprzedaży produktów, Informacje i doradztwo w zakresie
handlu zagranicznego, Informacje na temat metod sprzedaży, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, Handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej],
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Zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, Pośrednictwo
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Udzielanie informacji rynkowej w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych, Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, Udzielanie porad dla konsumentów o produktach, Usługi doradcze związane z transakcjami handlowymi, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie nabywania towarów dla
osób trzecich, Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów
na rzecz osób trzecich, Usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, Usługi informacyjne i doradcze dla
konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów,
Usługi składania zamówień hurtowych, Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu,
Usługi w zakresie zamówień on-line, Usługi zarządzania
sprzedażą.
(210) 537221
(220) 2021 11 30
(731) ŻYLIŃSKA BERNADETA BRI WYCENY, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) BRI WYCENY
(510), (511) 35 Przeprowadzanie wycen przedsiębiorstw,
Konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych wyceny handlowe, Usługi w zakresie wyceny marki, 36 Wyceny nieruchomości, Wyceny nieruchomości gruntowych, Wyceny
budynków, Wyceny majątku, Wyceny majątku ruchomego,
Wyceny ładunków i towarów, Wyceny jachtów, Wyceny używanych samochodów, Wyceny urządzeń mechanicznych,
Wyceny majątku rolnego, Wyceny drewna na pniu, Wyceny
finansowe, Wyceny dla celów ubezpieczeniowych, Wycena
roszczeń ubezpieczeniowych, Wycena finansowa dla celów
bankowości, Wycena finansowa w celach fiskalnych, Wyceny
finansowe nieruchomości dzierżawionych, Wycena związana z projektowaniem budynków, Wycena związana z ekspertyzą budynków, Udzielanie informacji, konsultacji i porad
w dziedzinie wycen majątkowych, Ocena nieruchomości
[wycena], Usługi w zakresie wyceny własności intelektualnej.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

537226
(220) 2021 12 02
ROGOWSKI WITOLD KOJEN, Nowy Dwór Mazowiecki
(znak słowno-graficzny)
NOSFERATU SYMPHONY OF SHAVE

27.05.01, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
27.03.02, 04.01.03
(510), (511) 3 Mydło do golenia, Mydło pielęgnacyjne, Mydło do skóry, Kremy do golenia, Zestawy do golenia, składające się z kremu do golenia i środków stosowanych po goleniu,
Woda kolońska, Kosmetyki do włosów, Szampony, Szampony zmiękczające, Suche szampony, Szampony do włosów,
Szampony z odżywką do włosów, 8 Maszynki do golenia,
Maszynki do golenia, nieelektryczne, Maszynki do golenia
[zmniejszające ryzyko skaleczenia], Etui na maszynki do golenia, 18 Kosmetyczki, Kosmetyczki sprzedawane bez zawartości, 21 Pędzle do golenia, Uchwyty na pędzle do golenia,
Stojaki na pędzle do golenia, Pędzle do golenia z włosia
borsuka, Kosmetyczki na przybory toaletowe, Kosmetyczki
z przyborami toaletowymi, 30 Kawa, Kawa mielona.
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537241
(220) 2021 12 02
VIRTUTI SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
VIRTUTI

(531) 07.05.08, 24.15.01, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukami, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z bronią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z bronią, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą.
(210)
(731)
(540)
(540)

537245
(220) 2021 12 02
LAGONDA WIKTORIA, Białystok
(znak słowno-graficzny)
Red Chili R Kebab

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
537246
(220) 2021 12 01
DYMEK LESZEK FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWA DYMEX, Dylów Rządowy
(540) (znak słowny)
(540) PROMERSO
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu hurtowego w zakresie żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z żywymi zwierzętami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tytoniem, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie kwiatów, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie kwiatów, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: odzież ochronna chroniąca przed urazami, odzież
ochronna o dużej widoczności, odzież ochronna chroniąca
przed wypadkami lub urazami, ochronna odzież termiczna
chroniąca przed wypadkami lub urazami, skarpety chroniące
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, zabezpieczające nakrycia głowy, nakrycia głowy ochronne, nakrycia
głowy do ochrony przed urazami, odzież skórzana do ochrony przeciwko wypadkom lub urazom, ochronne obuwie
robocze, obuwie ochronne, obuwie ochronne zapobiegające wypadkom lub urazom, obuwie służące ochronie przez
wypadkami i ogniem, obuwie ochronne przeciw zagrożeniom biologicznym, obuwie ochronne przeciw wyciekom
chemicznym, rękawice ogniotrwałe, rękawice do ochrony
przed wypadkami, rękawice do ochrony przed wypadkami
lub urazami, rękawice do celów przemysłowych do ochrony
przed urazami, jednorazowe rękawiczki do użytku laboratoryjnego, nauszniki do słuchawek, okulary ochronne, okulary
ochronne do ochrony oczu, przyłbice dospawania, gogle
ochronne, kaski zabezpieczające, maski ochronne, ochronne
(210)
(731)

Nr ZT52/2021

maski na twarz do kasków ochronnych, koce gaśnicze, węże
gaśnicze, gaśnice, systemy gaśnicze, dozowniki, niemetalowe znaki drogowe [świecące], niemetalowe znaki drogowe
[mechaniczne], odzież ochronna zakładana na ubrania, maski ochronne [odzież], fartuchy, fartuchy z tworzyw sztucznych, bluzy polarowe, kurtki bluzy, bielizna, skarpety sportowe, czapki [nakrycia głowy], czapki jako nakrycia głowy,
odzież skórzana, odzież o termoizolacyjnych właściwościach,
kalosze [obuwie], obuwie robocze, obuwie sportowe, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie gumowe, odzież przeciwdeszczowa, rękawiczki, rękawiczki dziane, nauszniki [odzież],
nasiona jadalne, kwiaty, rośliny, nasiona, ziarna [zboże], pokarm dla zwierząt domowych, 39 Usługi pośrednictwa transportowego, Usługi rezerwacji w zakresie transportu, Usługi
informacyjne związane z transportem, Skomputeryzowane
usługi informacyjne dotyczące usług transportowych, Wypożyczanie środków transportu, Przewóz towarów, Usługi
przewozu, Transport pasażerów i ładunków, Usługi w zakresie spedycji towarów, Usługi w zakresie transportu towarów, Transport pasażerski, Usługi w zakresie dostarczania
żywności, Usługi transportu żywności, Usługi przewozowe
towarów, Transport żywności, Transport towarów, Dostawa
towarów, Dostawa produktów spożywczych, Dystrybucja
[transport] produktów dla sprzedaży detalicznej, Dostawa
żywności, Odbiór, transport i dostawa towarów, Usługi transportowe, Dostawa żywności i napojów przygotowanych
do spożycia.
537250
(220) 2021 12 01
MARLEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zagórze
(540) (znak słowny)
(540) Wek Prepersa
(510), (511) 29 Konserwy, marynaty, Mielonki [konserwy],
Konserwy rybne, Konserwy mięsne, Konserwy drobiowe,
Mandarynki [konserwowe], Groszek konserwowy, Fasolka
konserwowa, Konserwowy czosnek, Oliwki konserwowe,
Karczochy konserwowe, Pomidory konserwowe, Wieprzowina konserwowa, Ślimaki konserwowe, Szpinak konserwowy,
Śliwki konserwowe, Wodorosty konserwowe, Wieprzowina
konserwowana, Konserwowane warzywa, Oliwki konserwowane, Cebula konserwowana, Czosnek [konserwowany],
Grzyby konserwowane, Soczewica konserwowana, Truskawki konserwowane, Ryby konserwowane, Tuńczyk [konserwowany], Warzywa konserwowane, Trufle konserwowane,
Owoce konserwowane, Orzechy konserwowane, Pomidory
konserwowane, Konserwy z wołowiny, Imbir, konserwowany,
Papryka konserwowana, Dziczyzna konserwowana, Jagody,
konserwowane, Ziemniaki, konserwowane, Kiełbaski konserwowane, Mięso konserwowane, Konserwy z owocami, Soja
konserwowana spożywcza, Konserwowana głożyna pospolita, Konserwowe rośliny strączkowe, Konserwowe owoce morza, Orzechy ziemne konserwowe, Kukurydza słodka
[konserwowana], Dyniowate [rośliny, konserwowane], Konserwowane papryczki chilli, Owoce morza konserwowane,
Mięso w puszce [konserwy], Warzywa w plasterkach, konserwowe, Konserwowa wieprzowina z fasolą, Owoce w plasterkach, konserwowe, Owoce konserwowane w alkoholu,
Nadzienie bakaliowe [owoce konserwowane], Warzywa konserwowane [w oleju], Konserwowany korzeń dzwonka [Doraji], Owoce konserwowane w słoikach, Przyrządzone mięso
konserwowe w puszce, Soja konserwowa do użytku spożywczego, Konserwowane produkty rybne w słoikach, Konserwa z przyrządzonego mięsa w słoiku, Owoce konserwowane
w plasterkach, w słoikach, Fermentowane kiełki bambusa,
ugotowane i konserwowane w soli [menma], Mięso i wyro(210)
(731)
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by mięsne, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy
i nasiona roślin strączkowych, Ryby, owoce morza i mięczaki,
nieżywe, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Jaja ptasie i produkty z jaj, Nabiał i substytuty nabiału, Oleje i tłuszcze jadalne,
Fasola w puszkach, Zupy w puszkach, Warzywa w puszkach,
Ryby w puszkach, Owoce w puszkach, Peklowana wołowina
w puszce, Jaja przepiórcze w puszce, Nasiona roślin strączkowych w puszce, Buliony [gotowe], Gotowe dania z mięsa,
Gotowe dania warzywne, Mięso gotowe do spożycia, Gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, Gotowe posiłki składające się głównie z ryb, Potrawy gotowe składające
się głównie z warzyw, Gotowe dania składające się głównie
z mięsa, Gotowe posiłki składające się głównie z dziczyzny,
Gotowe posiłki z zamienników owoców morza, Gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], Gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, Pasty mięsne [w tym
pasztety, smalec], Pasztet mięsny, Pasztet warzywny, Pasztet
z wątróbki, Pasztet z kurczaka, Gotowe posiłki z mięsa [mięso
jako główny składnik], Sałatki gotowe, 35 Usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w związku z następującymi towarami:
konserwy, marynaty, mielonki [konserwy], konserwy rybne,
konserwy mięsne, konserwy drobiowe, mandarynki [konserwowe], groszek konserwowy, fasolka konserwowa, konserwowy czosnek, oliwki konserwowe, karczochy konserwowe,
pomidory konserwowe, wieprzowina konserwowa, ślimaki
konserwowe, szpinak konserwowy, śliwki konserwowe, wodorosty konserwowe, wieprzowina konserwowana, konserwowane warzywa, oliwki konserwowane, cebula konserwowana, czosnek [konserwowany], grzyby konserwowane,
soczewica konserwowana, truskawki konserwowane, ryby
konserwowane, tuńczyk [konserwowany], warzywa konserwowane, trufle konserwowane, owoce konserwowane, orzechy konserwowane, pomidory konserwowane, konserwy
z wołowiny, imbir, konserwowany, papryka konserwowana,
dziczyzna konserwowana, jagody, konserwowane, ziemniaki, konserwowane, kiełbaski konserwowane, mięso konserwowane, konserwy z owocami, soja konserwowana spożywcza, konserwowana głożyna pospolita, konserwowe rośliny
strączkowe, konserwowe owoce morza, orzechy ziemne
konserwowe, kukurydza słodka [konserwowana], dyniowate [rośliny, konserwowane], konserwowane papryczki chilli,
owoce morza konserwowane, mięso w puszce [konserwy],
warzywa w plasterkach, konserwowe, konserwowa wieprzowina z fasolą, owoce w plasterkach, konserwowe, owoce konserwowane w alkoholu, nadzienie bakaliowe [owoce konserwowane], warzywa konserwowane [w oleju], konserwowany
korzeń dzwonka [doraji], owoce konserwowane w słoikach,
przyrządzone mięso konserwowe w puszce, soja konserwowa do użytku spożywczego, konserwowane produkty rybne
w słoikach, konserwa z przyrządzonego mięsa w słoiku, owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach, fermentowane
kiełki bambusa, ugotowane i konserwowane w soli [menma],
mięso i wyroby mięsne, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, ryby, owoce
morza i mięczaki, nieżywe, zupy i wywary, ekstrakty mięsne,
jaja ptasie i produkty z jaj, nabiał i substytuty nabiału, oleje
i tłuszcze jadalne, fasola w puszkach, zupy w puszkach, warzywa w puszkach, ryby w puszkach, owoce w puszkach,
peklowana wołowina w puszce, jaja przepiórcze w puszce,
nasiona roślin strączkowych w puszce, buliony [gotowe], gotowe dania z mięsa, gotowe dania warzywne, mięso gotowe
do spożycia, gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka,
gotowe posiłki składające się głównie z ryb, potrawy gotowe
składające się głównie z warzyw, gotowe dania składające się
głównie z mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z dziczyzny, gotowe posiłki z zamienników owoców morza, gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], gotowe posił-
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ki składające się głównie z substytutów mięsa, pasty mięsne
[w tym pasztety, smalec], pasztet mięsny, pasztet warzywny,
pasztet z wątróbki, pasztet z kurczaka, gotowe posiłki z mięsa
[mięso jako główny składnik], sałatki gotowe, Usługi handlu
detalicznego w zakresie żywności, Usługi bezobsługowych
sklepów detalicznych w odniesieniu do żywności, Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących
żywności lub napojów, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających
żywność.
(210) 537252
(220) 2021 12 01
(731) MATUSIK MATEUSZ SKOMAT, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) SKOMAT
(510), (511) 37 Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja), Instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, Usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, Instalacja, konserwacja i naprawa
urządzeń klimatyzacyjnych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji,
Regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, Montaż
urządzeń centralnego ogrzewania, Instalacja systemów
ogrzewania słonecznego, Regularne serwisowanie urządzeń
do ogrzewania, Usługi doradcze związane z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, 42 Sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, Projektowanie ogrzewania, Projektowanie i planowanie techniczne
instalacji do ogrzewania, Usługi projektowania technicznego
związane z instalacjami do ogrzewania.
(210)
(731)
(540)
(540)

537261
(220) 2021 12 02
FUNDACJA WARTO MARZYĆ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
WARTO MARZYĆ

(531) 05.03.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Zbiórki funduszy na cele dobroczynne.
(210) 537263
(220) 2021 12 02
(731) BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Gensucare v
(510), (511) 5 Wstrzykiwacze insuliny sprzedawane napełnione insuliną, Preparaty farmaceutyczne, Środki farmaceutyczne przeciwcukrzycowe, Preparaty chemiczne do diagnozowania cukrzycy, Preparaty farmaceutyczne do leczenia cukrzycy, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania
cukrzycy, Artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie
wyprodukowane], Insulina, 10 Peny do podawania insuliny,
Peny insulinowe sprzedawane puste, Pompy insulinowe,
Strzykawki do insuliny, Zestawy testów medycznych do kontroli diabetyków do użytku domowego, Medyczne przyrządy diagnostyczne, Medyczne urządzenia diagnostyczne
do celów medycznych, Glukometry, Urządzenia do pomiaru
poziomu cukru we krwi (glukometry).
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537271
(220) 2021 12 03
WÓJTOWICZ PRZEMYSŁAW, Bojano;
BADŹMIEROWSKI MACIEJ, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HORA DE ESPAÑA

(210)
(731)

Nr ZT52/2021

w związku z matami do zabawy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami do zabawy, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z szelkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z szelkami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smyczami dla zwierząt, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze smyczami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torebkami
z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torebkami z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze szczotkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze szczotkami dla zwierząt domowych.
537292
(220) 2021 12 02
OPTIMUM DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Optimum dom
(210)
(731)

(531) 08.05.02, 11.03.01, 19.07.09, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi restauracji hiszpańskich, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach,
Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)
(540)
(540)

537273
(220) 2021 12 03
MOSIŃSKI ANDRZEJ, Płock
(znak słowno-graficzny)
MLEGAL

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.01.23, 02.01.24
(510), (511) 45 Usługi prawne.
(210)
(731)
(540)
(540)

537275
(220) 2021 12 03
SZMIT KAROLINA, Stąporków
(znak słowno-graficzny)
BB PET

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 03.06.03
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z zabawkami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z zabawkami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z miskami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z miskami
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej

(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Usługi developerskie w zakresie budownictwa, w tym usługi związane z pracami wykonawczymi
obiektów budowlanych, nadzór budowlany, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracja budynków, konserwacja obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowanie
lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, roboty ziemne, wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, usługi związane
z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków
i budowli, wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, instalowanie dźwigów osobowych i towarowych
oraz ruchomych schodów, wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych, wynajem
sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską, doradztwo budowlane, informacja o powyższych
usługach.
(210) 537305
(220) 2021 12 03
(731) KALINOWSKI JAN, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) BABIA GÓRA 1725
(510), (511) 33 Wódka.
(210) 537307
(220) 2021 12 03
(731) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) NOTUS
(510), (511) 9 Liczniki energii elektrycznej, Urządzenia, aparaty i przyrządy pomiarowe, rejestrujące, kontrolne, sygnalizacyjne, sterujące, alarmowe, Przetworniki elektroniczne, Instalacje elektryczne oraz materiały i osprzęt do nich zawarty
w tej klasie, Aparatura do przetwarzania informacji, Urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
Zaciski do przewodów elektrycznych.
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(210) 537312
(220) 2021 12 04
(731) BIELECKI SEBASTIAN OPTIMA, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) SONOQUEEN HIFU
(510), (511) 10 Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, Aparaty,
urządzenia i przyrządy do celów rehabilitacyjnych, Urządzenia do dermabrazji, Urządzenia do elektroforezy, Urządzenia do leczenia cellulitu, Urządzenia do masażu ciała,
aparaty wibracyjne do masażu, urządzenia do masażu wibracyjnego i estetycznego, przyrządy do masażu kosmetycznego, elektryczne masażery kosmetyczne, Urządzenia
do leczenia obrzęku limfatycznego, Aparaty i instrumenty
medyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

537317
(220) 2021 12 04
KURYK-BALUK BEATA PANI SEKSUOLOG, Chełm
(znak słowno-graficzny)
PANI Seksuolog BEATA KURYK-BALUK

(531) 02.09.01, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie seminariów
i warsztatów [szkolenia], Nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej,
Nauczanie i szkolenia, Kursy samoświadomości [szkolenia], Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia dla
dorosłych, Szkolenia biznesowe, Szkolenia edukacyjne,
Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Kursy
szkoleniowe związane z medycyną, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Organizacja i przeprowadzanie kursów
edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie kursów
w szkołach dziennych dla dorosłych, 44 Doradztwo psychologiczne, Doradztwo dotyczące psychologicznego
łagodzenia dolegliwości medycznych, Badanie osobowości do celów psychologicznych, Badania psychologiczne, Konsultacje psychologiczne, Leczenie psychologiczne, Doradztwo związane z psychologią integralną,
Opieka psychologiczna, Poradnictwo psychologiczne
dla personelu, Poradnictwo psychologiczne, Porady psychologiczne, Przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, Przeprowadzanie testów psychologicznych
do celów medycznych, Przeprowadzanie testów psychologicznych, Przygotowywanie profili psychologicznych,
Przygotowywanie profilów psychologicznych do celów
medycznych, Sporządzanie raportów psychologicznych,
Udzielanie informacji z zakresu psychologii, Usługi psychologów, Usługi w zakresie psychologii dla osób indywidualnych i grup, Usługi w zakresie oceny psychologicznej, Usługi diagnozy psychologicznej, Usługi w zakresie ocen i badań psychologicznych, Usługi w zakresie
testów psychologicznych, Zapewnianie leczenia psychologicznego, Psychoterapia, Usługi psychoterapeuty,
Usługi psychoterapeutyczne.
537319
(220) 2021 12 05
ENATA BREAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) Gorąco Polecam SMAKI PIEKARNI

(531) 04.05.02, 09.07.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Produkty zbożowe, chleby, bułki, rogale,
drożdżówki, chałki, grahamki, chleb bezdrożdżowy, ciasta,
torty, ciastka, pieczywo cukiernicze, wyroby cukiernicze
i piekarskie, babki, pierniki, herbatniki, krakersy, batoniki zbożowe, przekąski zbożowe, kawa, herbata, kakao, cukier, słodycze, biszkopty, Bułeczki słodkie, mąka i produkty zbożowe,
produkty pszczelarskie, bułka tarta, masa do pieczenia, ciasto
w proszku, mieszanki do chleba, dodatki glutenowe do celów
kulinarnych, syropy z melasy, drożdże, drożdże piekarnicze,
jogurt mrożony, proszek do pieczenia, nie zawierające glutenu i niskobiałkowe wyroby cukiernicze, piekarnicze, kanapki,
pieczywo tostowe, ciastka, pizza, potrawy na bazie mąki, słodycze, lody, makarony, kluski, mieszanki koncentratów do samodzielnego wypieku pieczywa, mięso zapiekane w cieście,
Wyroby piekarnicze z warzywami, wyroby piekarnicze z mięsem, ciasta mączne, Ciastka ryżowe, Ciastka, Gofry, Słodycze
ozdobne na choinki, grysik kukurydziany, Herbatniki petit-beurre, Kanapki, Kluski, Kukurydza mielona i palona, Płatki
kukurydziane, Lody spożywcze, Makarony, Mąka, Mąka kukurydziana i pszenna, Muesli, Naleśniki, Produkty spożywcze
na bazie owsa, Płatki owsiane, Pieczywo imbirowe, Piernik,
Pierożki ravioli, Przekąski zbożowe, Mąka sojowa, Tarty z nadzieniem i tarty z owocami, Tortille, chipsy zbożowe, chrupki
zbożowe, wyroby czekoladowe, napoje na bazie czekolady,
zaczyn do wypieków, kanapki, pochodne mieszanki mąki,
mieszanki do chleba, produkty mączne, mięso w cieście,
paszteciki, pieczywo, pierożki, placki, przyprawy, słodycze,
spaghetti, suchary, pizze, wyroby cukiernicze, preparaty zbożowe, żywność na bazie mąki, mrożone pieczywo, mrożone
półprodukty żywnościowe na bazie mąki, 35 Prowadzenie sklepów detalicznych, punktów sprzedaży, hurtowni, sklepów
internetowych i wysyłkowych oferujących i sprzedających:
pieczywo, chleb, bułki, rogale, drożdżówki, chałki, grahamki, kanapki, pieczywo tostowe, suchary, bułkę tartą, tortille,
wyroby ciastkarskie, wyroby cukiernicze, ciasta i ciastka, biszkopty, babki, pierniki, herbatniki, krakersy, gofry, słodycze,
chałwę, marcepan, pralinki, słodycze ozdobne na choinki,
galaretki owocowe, musy deserowe, mąkę i produkty zbożowe, batoniki zbożowe, przekąski zbożowe, muesli, chipsy, potrawy na bazie mąki, makarony i kluski, wyroby piekarnicze
z warzywami, wyroby piekarnicze z mięsem, mięso w cieście, paszteciki, tarty, naleśniki, pizze, placki, drożdże, proszek
do pieczenia, aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, masę
do pieczenia, ciasto w proszku, mieszanki do chleba, dodatki
glutenowe do celów kulinarnych, lukier do ciast, kawę, herbatę, kakao, czekoladę, kawę nienaturalną, napoje na bazie
kawy, herbaty, kakao i czekolady, jogurt mrożony, lody spożywcze, cukier, miód, sól, przyprawy, ryż, sosy, mięso, ryby,
drób, dziczyznę, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone,
suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne,
wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje
i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, udzielanie informacji handlowych
i porad konsumentom, 40 Usługi wytwarzania i wypieku pieczywa, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych, wykonywanie
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pieczywa, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych na zamówienie, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, prowadzenie barów szybkiej obsługi, kafeterii i bufetów, kawiarni,
restauracji, restauracji samoobsługowych, stołówek, usługi
barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem (catering).
(210)
(731)
(540)
(540)

537323
(220) 2021 12 06
MARCHEWA JANUSZ, Konstantynów Łódzki
(znak słowno-graficzny)
wytwórnia filmów wartościowych

(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Studia filmowe, Obsługa studia filmowego,
Montaż wideo, Produkcja nagrań wideo, Produkcja filmów
wideo.
(210)
(731)
(540)
(540)

537324
(220) 2021 12 06
ZIMNY JAROSŁAW, Kozłowo
(znak słowno-graficzny)
vivo-plants imersyjna uprawa roślin

(531) 05.03.13, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 31 Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, 44 Uprawa roślin.
(210) 537326
(220) 2021 12 06
(731) STEFANOWSKI PAWEŁ GAZEO, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) gazeo.pl
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe [programy],
Programy do przetwarzania danych, Programy komputerowe do użycia w telekomunikacji, Aplikacje biurowe i biznesowe, Dane zapisane elektronicznie z Internetu, Dane zapisane
elektronicznie, Elektroniczne bazy danych, Oprogramowanie interaktywne bazy danych, Elektroniczne bazy danych
zapisane na nośnikach komputerowych, Oprogramowanie
komputerowe zaprojektowane do wyceny kosztów, Czasopisma elektroniczne, 35 Doradztwo w zakresie wyceny
zamówień sprzedaży, Analiza cen, Dostarczanie informacji
konsumentom na temat towarów i usług, Dostarczanie informacji za pośrednictwem internetu na temat sprzedaży
samochodów, Informacje na temat rankingu sprzedaży
produktów, Reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług
tych dostawców, Świadczenie usług porównania cen on-line, Udzielanie porad dla konsumentów o produktach,
Usługi porównywania cen, Usługi reklamowe, promocyjne
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i marketingowe, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni
reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego
i mediów, Marketing internetowy, Ogłoszenia drobne, Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, Promowanie towarów i usług osób trzecich przez
sieci komputerowe i komunikacyjne, Promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach
internetowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich
w Internecie, Przygotowanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, Przygotowywanie publikacji reklamowych, Przygotowywanie reklam prasowych, Publikacja treści reklamowych, Publikacja
reklam, Publikowanie druków do celów reklamowych w postaci elektronicznej, Publikowanie materiałów reklamowych
on-line, Reklama on-line za pośrednictwem komputerowej
sieci komunikacyjnej, Reklama w czasopismach, Reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom
wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedawców, Reklamowe i sponsorowane teksty (Tworzenie
-), Usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów do celów
promocyjnych, Usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe
związane z pojazdami samochodowymi, Usługi reklamowe
związane z przemysłem pojazdów mechanicznych, Usługi
w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem
Internetu i innych mediów, Usługi w zakresie publikowania
tekstów reklamowych, Usługi w zakresie reklamy prasowej,
Wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, Wyświetlanie reklam dla osób trzecich, Zapewnianie rankingów
użytkowników w celach handlowych lub reklamowych,
Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych
lub reklamowych, Doradztwo dotyczące reklamy prasowej,
Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach
i magazynach, Analizy w zakresie reklamy, Analizy odbioru
reklamy, Prenumerowanie gazet, Promowanie instalacji gazowych, Porady z zakresu motoryzacji, 36 Szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], Usługi w zakresie wycen,
Wycena urządzeń mechanicznych, 38 Usługi agencji prasowej [komunikacja], Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie użytkownikom dostępu
do portali w Internecie, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, Usługi elektronicznej agencji prasowej, Usługi agencji prasowych
w zakresie transmisji elektronicznej, Fora [pokoje rozmów]
dla serwisów społecznościowych, Komunikacja w celu wymiany danych w formie elektronicznej, Udostępnianie forów
internetowych on-line, Udostępnianie internetowego forum
dyskusyjnego, Zapewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów] i forów internetowych, Komunikacja elektroniczna za pośrednictwem pokojów rozmów
[chatroomów], linii chatowych i forów internetowych, Udostępnianie pokojów rozmów [chatroomów] i elektronicznych tablic ogłoszeń on-line do przesyłania wiadomości
pomiędzy użytkownikami komputerów, 41 Publikowanie,
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie,
Publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie gazety dla klientów
w Internecie, Publikowanie tekstów, Sprawozdania wiadomości, Udostępnianie publikacji on-line [nie do pobrania],
Multimedialne wydania czasopism, Multimedialne wydania
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magazynów, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Publikacja czasopism, Publikowanie czasopism
elektronicznych, Publikowanie czasopism internetowych,
Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism
i gazet, Udostępnianie on-line czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania, Wydawanie czasopism, Elektroniczne
usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji
elektronicznych (w tym informacji archiwalnych) w formie
tekstów, informacji audio i/lub wideo, Publikowanie druków
w formie elektronicznej w Internecie, Publikowanie druków,
również w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Multimedialne wydania gazet, Publikacja gazet elektronicznych on-line, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur,
Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Wydawanie gazet,
Prowadzenie portali internetowych dotyczących motoryzacji, 42 Tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, Tworzenie programów komputerowych
do przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywanie
programów do przetwarzania danych, Programowanie
oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie,
Opracowywanie i tworzenie komputerowych programów
przetwarzania danych.
537328
(220) 2021 12 06
BUD-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUD Invest GROUP
(210)
(731)

(531) 26.11.06, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe konstrukcje i budynki przenośne,
Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
9 Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii
elektrycznej, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia
do kontrolowania elektryczności, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Komponenty
elektryczne i elektroniczne, 35 Usługi handlu detalicznego
i hurtowego w zakresie urządzeń fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, komponentów elektrycznych
i elektronicznych, aparatury i urządzeń do gromadzenia
i przechowywania energii elektrycznej, aparatury i urządzeń do kontrolowania elektryczności, aparatury i urządzeń
do sterowania przepływem energii elektrycznej, 37 Usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.
537331
(220) 2021 12 06
BUD-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak słowny)
(540) BUD-INVEST Group
(510), (511) 6 Metalowe konstrukcje i budynki przenośne,
Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
9 Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii
elektrycznej, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i prze(210)
(731)
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chowywania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia
do kontrolowania elektryczności, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Komponenty
elektryczne i elektroniczne, 35 Usługi handlu detalicznego
i hurtowego w zakresie urządzeń fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, komponentów elektrycznych
i elektronicznych, aparatury i urządzeń do gromadzenia
i przechowywania energii elektrycznej, aparatury i urządzeń do kontrolowania elektryczności, aparatury i urządzeń
do sterowania przepływem energii elektrycznej, 37 Usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

537332
(220) 2021 12 06
KAPUSTA MATEUSZ, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
UNIGEO NE

(531) 17.05.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 Pomiary geodezyjne, Usługi w zakresie miernictwa geodezyjnego, Projektowanie pomiarów geodezyjnych, Pomiary inżynieryjne.
537334
(220) 2021 12 06
BUD-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUD INVEST MODULAR

(210)
(731)

(531) 26.11.06, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe konstrukcje i budynki przenośne,
Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

537335
(220) 2021 12 06
KOZYRA-PILARCZYK ANNA, Wolsztyn
(znak słowno-graficzny)
CAPRAVET

(531) 02.09.01, 03.06.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi weterynaryjne.
537336
(220) 2021 12 06
BUD-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) BUD-INVEST Modular
(510), (511) 6 Metalowe konstrukcje i budynki przenośne,
Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.
537341
(220) 2021 12 06
BUD-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak słowny)
(540) Krążymy wokół wielkich innowacji
(510), (511) 6 Metalowe konstrukcje i budynki przenośne,
Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 9 Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu
energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Aparatura
i urządzenia do kontrolowania elektryczności, Komponenty elektryczne i elektroniczne, Urządzenia fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej, 35 Usługi handlu
detalicznego i hurtowego w zakresie urządzeń fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, komponentów elektrycznych i elektronicznych, aparatury i urządzeń
do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej,
aparatury i urządzeń do kontrolowania elektryczności,
aparatury i urządzeń do sterowania przepływem energii
elektrycznej, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.
(210)
(731)

(210) 537350
(220) 2021 12 06
(731) JUNG DOROTA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Senso Joga Jung
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne związane z jogą, Usługi
edukacyjne i instruktażowe, Trening jogi.
537352
(220) 2021 12 06
AGENCJA TURYSTYCZNO-TRANSPORTOWA POLKĄTY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowny)
(540) Polkąty
(510), (511) 39 Organizacja wycieczek, Organizacja wycieczek turystycznych, Zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie
turystyczne z przewodnikiem, Usługi organizowania wycieczek, Usługi pośrednictwa transportowego, Transport
pasażerski.

(210)
(731)

(210) 537354
(220) 2021 12 06
(731) CHĘĆ PIOTR BEBE CONCEPT, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BÉBÉ CONCEPT
(510), (511) 28 Zabawki, 35 Usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu
elektronicznego, Usługi handlu detalicznego w zakresie
akcesoriów mody, Usługi handlu detalicznego dotyczące
tekstyliów domowych, Usługi handlu detalicznego związane z wózkami dziecięcymi, Usługi handlu detalicznego
związane z naczyniami kuchennymi, Usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi
i pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi,
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Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem
domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zabawkami.
537370
(220) 2021 12 03
MEDIRATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) paycode

(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 Agencje kredytowe, Analizy finansowe, Bankowość on-line, Crowdfunding, Doradztwo w sprawach finansowych, Faktoring, Gwarantowanie ubezpieczeń na życie, Inwestycje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Leasing finansowy,
Ocena finansowa aktywów własności intelektualnej, Opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów, Pożyczanie pod
zastaw, Pożyczki [finansowanie], Pożyczki ratalne, Przetwarzanie
płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, Przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych,
Sponsorowanie finansowe, Transakcje finansowe, Udzielanie
informacji finansowych, Usługi badań dotyczących finansów,
Usługi finansowania, Usługi gwarancyjne, Usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, Usługi portfela elektronicznego
(usługi w zakresie płatności), Usługi pośrednictwa finansowego
w zakresie ceł, Zarządzanie finansami, Zarządzanie finansowe
płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich.
537372
(220) 2021 12 03
CHAMICEWICZ PAWEŁ PAN WGNIOTEK,
Biała Podlaska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN WGNIOTEK
(210)
(731)

(531) 18.01.09, 14.07.01, 27.05.01
(510), (511) 37 Polerowanie samochodów, Polerowanie pojazdów, Naprawa karoserii samochodowych, Kompleksowe
czyszczenie samochodów, Naprawa i konserwacja pojazdów
mechanicznych i ich części.
(210)
(731)
(540)
(540)

537373
(220) 2021 12 06
CZAPSKA KATARZYNA JOANNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
partners International
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(531) 14.05.02, 14.05.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, 36 Agencje nieruchomości, Doradztwo w sprawach finansowych, Organizowanie wynajmu
nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Wycena nieruchomości, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem zakwaterowania [mieszkania].
537375
(220) 2021 12 06
FARUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Primata
(510), (511) 29 Ekstrakty alg do celów spożywczych, ekstrakty mięsne, koncentraty na bazie warzyw do gotowania, olej
i tłuszcz kokosowy, olej: kukurydziany spożywczy, palmowy
jadalny, rzepakowy jadalny, słonecznikowy do celów spożywczych, sojowy spożywczy, z oliwek jadalny, z orzecha palmowego do żywności, z siemienia lnianego do celów kulinarnych,
Oleje spożywcze, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki
konserwowane, papryka konserwowana, pikle, 30 Aromaty
spożywcze inne niż olejki eteryczne, keczup, mieszanki przyprawowe, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe - (marynaty, sosy), sosy do makaronów, sosy: owocowe,
pomidorowe, sałatkowe, sojowe, Zioła do celów spożywczych,
zioła konserwowane (przyprawy), 35 Usługi agencji informacji
handlowej, badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie pokazów towarów, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi
reklamy i reklama za pośrednictwem Internetu, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie powierzchni reklamowych, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, jak
również warzywa i inne produkty pochodzenia roślinnego przeznaczone do spożycia lub konserwowania jak również środki
do polepszania walorów smakowych artykułów spożywczych
jak np. mieszanek przyprawowych i przypraw smakowych-marynat, sosów pozwalające wygodnie je oglądać i kupować
w hurtowniach i sklepach oraz oferowanie tych towarów również za pośrednictwem Internetu, 39 Usługi dostarczania towarów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie,
dystrybucja paczek i przesyłek, magazynowanie, pakowanie
towarów, przewóz samochodami ciężarowymi, rozładunek,
spedycja, usługi kurierskie, 43 Serwis gastronomiczny, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje dla: hoteli, kafeterii, kawiarni,
restauracji, sklepów, snack-barów, stołówek.
(210)
(731)

537378
(220) 2021 12 07
NOVA NIERUCHOMOŚCI M.M. SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nova
(210)
(731)

(531) 26.04.09, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami.
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537380
(220) 2021 12 03
MEDIRATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) payplus
(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 Agencje kredytowe, Analizy finansowe, bankowość on-line, Crowdfunding, Doradztwo w sprawach
finansowych, Faktoring, Gwarantowanie ubezpieczeń na życie, Inwestycje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Leasing
finansowy, Ocena finansowa aktywów własności intelektualnej, Opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosztów,
Pożyczanie pod zastaw, Pożyczki [finansowanie], Pożyczki ratalne, Przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart
debetowych, Przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, Sponsorowanie finansowe, Transakcje finansowe, Udzielanie informacji finansowych, Usługi badań dotyczących finansów, Usługi finansowania, Usługi gwarancyjne, Usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych,
Usługi portfela elektronicznego (usługi w zakresie płatności),
Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, Zarządzanie finansami, Zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu
refundacji w imieniu osób trzecich.
(210) 537396
(220) 2021 12 06
(731) ŚWIĄTKOWSKA KATARZYNA COGNITUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) COGNITUS
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym
sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak:
e-booki, publikacje elektroniczne, książki audi, książki elektroniczne do pobrania, nagrania wideo, środki edukacyjne
do pobrania, materiały drukowane, książki, publikacje edukacyjne, podręczniki edukacyjne, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane materiały edukacyjne, 41 Edukacja dorosłych, Edukacja on-line z komputerowej bazy danych lub za pomocą
Internetu czy ekstranetów, Edukacyjne usługi doradcze, Edukacja zawodowa dla młodych ludzi, Elektroniczna publikacja
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Kursy
instruktażowe, Kursy korespondencyjne, Kursy szkoleniowe,
Nauczanie i szkolenia, Nauczanie indywidualne, Nauczanie
w szkołach podstawowych, Nauczanie w szkołach średnich,
Nauczanie wyrównawcze, Nauczanie w szkołach z kursami
przygotowawczymi, Organizacja wystaw w celach edukacyjnych, Organizacja wystaw w celach szkoleniowych, Organizacja webinariów, Organizacja szkoleń, Organizacja sympozjów dotyczących edukacji, Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizacja konkursów edukacyjnych, Organizacja
i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, Organizacja
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Opracowywanie
sprawozdań w zakresie nauczania, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Opracowywanie kursów edukacyjnych
i egzaminów, Ocena nauczania w celu zapobiegania trudnościom w uczeniu się, Organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie wykładów,
Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie
i prowadzenie zjazdów, Organizowanie i prowadzenie fo-

78

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

rów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie imprez
edukacyjnych, Informacja o edukacji, Informacje i wiadomości on-line w dziedzinie szkoleń zawodowych, Kształcenie
praktyczne [pokazy], Nauczanie wyrównawcze w zakresie
mowy, Kształcenie ustawiczne, Nauczanie wyrównawcze
w zakresie języka, Nauczanie w dziedzinie zajęć wyrównawczych z czytania, Nauka indywidualna, Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja kursów językowych, Organizacja warsztatów i seminariów, Organizowanie
i przeprowadzanie zajęć dla niewielkiej grupy uczniów,
Organizowanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie
kursów szkoleniowych, Organizowanie kursów korespondencyjnych, Organizowanie kursów instruktażowych, Organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, Organizowanie
prezentacji do celów edukacyjnych, Organizowanie programów szkolenia młodzieży, Organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, Organizowanie sympozjów edukacyjnych, Organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych,
Organizowanie uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych, Organizowanie wykładów edukacyjnych, Organizowanie wystaw edukacyjnych, Pokazy edukacyjne, Prowadzenie
kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla
młodych ludzi i dorosłych, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie
podstawowym, Prowadzenie kursów nauki na odległość
na poziomie średnim, Prowadzenie kursów, seminariów
i warsztatów, Prowadzenie pomocniczych programów dla
opiekunów, Przekazywanie know-how [szkolenia], Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przeprowadzanie sprawdzianów, edukacyjnych, Przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, Skomputeryzowane szkolenia, Szkolenia
edukacyjne, Szkolenia nauczycieli, Udostępnianie filmów
on-line nie do pobrania, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń,
Udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych
komputerowo, Udostępnianie kursów korespondencyjnych,
Udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi,
Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, Udzielanie informacji edukacyjnych on-line z komputerowej bazy
danych lub za pośrednictwem Internetu, Usługi doradcze
dotyczące edukacji i szkoleń, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, Usługi edukacyjne
w postaci kursów korespondencyjnych, Usługi edukacyjne
w zakresie języków, Usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów instruktażowych, Usługi nauczania umiejętności
komunikacyjnych, Usługi nauczania w zakresie metod pedagogicznych, Usługi nauki na odległość świadczone on-line,
Usługi organizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, Usługi świadczone przez placówki oświatowe, Usługi
w zakresie oświaty [nauczanie], Usługi w zakresie szkolenia
nauczycieli, Zapewnianie kursów instruktażowych dla młodych ludzi, Zapewnianie kursów edukacyjnych, Zapewnianie
kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych
on-line, Zapewnianie seminariów szkoleniowych on-line,
Zapewnianie zajęć on-line dla niewielkiej grupy uczniów,
Zarządzanie usługami edukacyjnymi, Zapewnianie szkoleń
on-line, Usługi pisania blogów, Udostępnianie publikacji on-line,
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], Tworzenie[opracowywanie] podcastów, Tworzenie
[opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Pokazy
[do celów szkoleniowych], Warsztaty w celach edukacyjnych,
Warsztaty w celach szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, Udostępnianie
obiektów i sprzętu do celów edukacyjnych, Zapewnianie testów edukacyjnych i ocen w formie komputerowej.

Nr ZT52/2021

(210) 537432
(220) 2021 12 08
(731) WOLAŃSKI JAROSŁAW PROHERBIS, Dębowiec
(540) (znak słowny)
(540) PROHERBIS
(510), (511) 5 Suplementy diety, Dodatki do żywności do celów niemedycznych, 30 Zioła suszone, Herbata, Przyprawy.
537445
(220) 2021 12 07
NORD FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Essetil FORTE 600 mg

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Suplementy diety dla celów medycznych.
537448
(220) 2021 12 07
BEDNARZ MAŁGORZATA MWM PARTNERS,
Więckowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COOKIE LOVERS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.18, 24.15.01, 24.15.05, 24.15.11
(510), (511) 30 Ciastka, Mieszanki na ciastka, Ciasto na ciastka, Ciastka owsiane, Makaroniki (ciastka), Ciastka herbaciane,
Ciastka migdałowe, Ciastka czekoladowe, Ciastka serowe,
Podłużne biszkopty [ciastka], Rurki waflowe [ciastka], Brownie [ciastka czekoladowe], Senbei [ciastka ryżowe], Ciastka
owsiane spożywcze, Kruche ciastka (herbatniki), Duńskie
ciastka maślane, Ciastka na patyku, Sachima (chińskie ciastko), Ciastka z prosa, Mrożone ciasto na ciastka, Smażone
ciastka ryżowe [topokki], Sopaipillas [smażone ciastka], Ciasto
na ciastka (kruche), Wyroby ciastkarskie z owocami, Wyroby
ciastkarskie nadziewane owocami, Wyroby ciastkarskie z makiem, Chrupiące ciastka z kremem (Profiterole), Ciastka z ryżu
prasowanego (mochi), Ciastka na bazie drożdży piwnych,
Kandyzowane ciastka z prażonego ryżu, Koreańskie tradycyjne cukierki i ciastka [hankwa], Kruche ciastka maślane
częściowo oblane czekoladą, Ciastka zbożowe do spożycia
przez ludzi, Ciastka w polewie o smaku czekoladowym, Kruche ciastka maślane z polewą czekoladową, Suszone, słodzone ciastka z mąki ryżowej (rakugan), Miękkie zwijane ciastka
z ubitego ryżu [gyuhi], Słodkie ciastka z prasowanego ryżu
(mochi-gashi), Kruche ciastka maślane w polewie o smaku
czekoladowym, Kruche ciastka maślane częściowo oblane
polewą o smaku czekoladowym, Gotowane na parze ciastka w stylu japońskim (mushi-gashi), Taiyaki (japońskie ciastka w kształcie ryby z różnymi nadzieniami), Ciastka z prosa
wiązanego cukrem lub z ryżu prażonego (okostii), Cukry,
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naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty
pszczele, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, Kawa, herbata, kakao
i namiastki tych towarów, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Słodycze nielecznicze, Słodycze bez cukru,
Słodycze owocowe, Słodycze czekoladowe, Słodycze lodowe, Słodycze [cukierki], Słodycze piankowe, Ciasta, Kawałki
ciast, Ciasteczka, Ciasto śniadaniowe, Ciasta lodowe, Ciasta
czekoladowe, Ciasto kruche, Kruche ciasto, Mieszanki ciasta,
Ciasto do pieczenia ciastek, Ciasto francuskie, Ciasta wegańskie, Mieszanki do ciast, Preparaty do ciast, Aromaty do ciast,
Ciasto w proszku, Mieszanka do ciasta, Ciasto na chleb, Ciasto
na wypieki, Ciasta z cukierkami, Wyroby cukiernicze, ciasta,
tarty i ciasteczka, Słodkie dekoracje do ciast, Gotowe spody
do ciast, Proszki do wyrobu ciast, Mieszanki do sporządzania ciast, Ciasteczka w proszku, Ciasteczka z wróżbą, Nieupieczone ciasto bez nadzienia, Ciasto [masa do pieczenia],
Ciasta [słodkie lub słone], Ciasta gotowe do pieczenia, Mąka,
Mieszanki mąki, Mieszanki przypraw, Mieszanki kakaowe,
Mieszanki do chleba, Mieszanki na pizzę, Mąka mieszana
do żywności, Mieszanki do naleśników, Ciasto do pieczenia,
gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, Gotowe mieszanki do pieczenia, Mieszanki gotowe
do pieczenia, Mieszanki do robienia pieczywa, Mieszanki błyskawiczne do naleśników, Mieszanki kawy i słodu, Mieszanki
do przygotowywania pączków, Mieszanki do wypieku muffinek, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Gotowane wyroby
cukiernicze, Gotowe ciasto na placki, Gotowe desery [wyroby
cukiernicze], Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Słodycze
gotowane, 35 Usługi bezobsługowych sklepów detalicznych
w odniesieniu do żywności, Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, Usługi handlu detalicznego związane z przyrządami
do przygotowywania żywności, Usługi handlu detalicznego
w zakresie żywności, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających
żywność, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą
globalnych sieci komputerowych związane z artykułami
spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów: ciastka, mieszanki na ciastka,
ciasto na ciastka, ciastka owsiane, makaroniki (ciastka), ciastka
herbaciane, ciastka migdałowe, ciastka czekoladowe, ciastka
serowe, podłużne biszkopty [ciastka], rurki waflowe [ciastka], brownie [ciastka czekoladowe], senbei [ciastka ryżowe],
ciastka owsiane spożywcze, kruche ciastka (herbatniki), duńskie ciastka maślane, ciastka na patyku, sachima (chińskie
ciastko), ciastka z prosa, mrożone ciasto na ciastka, smażone
ciastka ryżowe [topokki], sopaipillas [smażone ciastka], ciasto
na ciastka (kruche), wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, wyroby ciastkarskie
z makiem, chrupiące ciastka z kremem (profiterole), ciastka
z ryżu prasowanego (mochi), ciastka na bazie drożdży piwnych, kandyzowane ciastka z prażonego ryżu, koreańskie tradycyjne cukierki i ciastka [hankwa], kruche ciastka maślane
częściowo oblane czekoladą, ciastka zbożowe do spożycia
przez ludzi, ciastka w polewie o smaku czekoladowym, kruche ciastka maślane z polewą czekoladową, suszone, słodzone ciastka z mąki ryżowej (rakugan), miękkie zwijane ciastka
z ubitego ryżu [gyuhi], słodkie ciastka z prasowanego ryżu
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(mochi-gasłii), kruche ciastka maślane w polewie o smaku
czekoladowym, kruche ciastka maślane częściowo oblane
polewą o smaku czekoladowym, gotowane na parze ciastka w stylu japońskim (mushi-gashi), taiyaki (japońskie ciastka w kształcie ryby z różnymi nadzieniami), ciastka z prosa
wiązanego cukrem lub z ryżu prażonego (okoshi), cukry,
naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych
towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, kawa, herbata,
kakao i namiastki tych towarów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, słodycze nielecznicze, słodycze bez
cukru, słodycze owocowe, słodycze czekoladowe, słodycze
lodowe, słodycze [cukierki], słodycze piankowe, ciasta, kawałki ciast, ciasteczka, ciasto śniadaniowe, ciasta lodowe, ciasta
czekoladowe, ciasto kruche, kruche ciasto, mieszanki ciasta,
ciasto do pieczenia ciastek, ciasto francuskie, ciasta wegańskie, mieszanki do ciast, preparaty do ciast, aromaty do ciast,
ciasto w proszku, mieszanka do ciasta, ciasto na chleb, ciasto
na wypieki, ciasta z cukierkami, wyroby cukiernicze, ciasta,
tarty i ciasteczka, słodkie dekoracje do ciast, gotowe spody
do ciast, proszki do wyrobu ciast, mieszanki do sporządzania ciast, ciasteczka w proszku, ciasteczka z wróżbą, nieupieczone ciasto bez nadzienia, ciasto [masa do pieczenia],
ciasta [słodkie lub słone], ciasta gotowe do pieczenia, mąka,
mieszanki mąki, mieszanki przypraw, mieszanki kakaowe,
mieszanki do chleba, mieszanki na pizzę, mąka mieszana
do żywności, mieszanki do naleśników, ciasto do pieczenia,
gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, gotowe mieszanki do pieczenia, mieszanki gotowe
do pieczenia, mieszanki do robienia pieczywa, mieszanki
błyskawiczne do naleśników, mieszanki kawy i słodu, mieszanki do przygotowywania pączków, mieszanki do wypieku muffinek, sól, przyprawy i dodatki smakowe, gotowane
wyroby cukiernicze, gotowe ciasto na placki, gotowe desery
[wyroby cukiernicze], gotowe desery [wyroby piekarnicze],
słodycze gotowane.
537450
(220) 2021 12 07
NORD FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Essetil

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Suplement diety dla celów medycznych.
537496
(220) 2021 12 09
TABOR SEBASTIAN TAB-TRANS USŁUGI
TRANSPORTOWE, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Klers
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.13, 27.05.24, 02.09.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Marketing internetowy, Optymalizacja dla
wyszukiwarek internetowych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako
strony internetowe, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Dostarczanie informacji
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych,
Dostarczanie informacji handlowych z internetowych baz
danych, Dostarczanie informacji dotyczących produktów
konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, Dostarczanie
biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem internetu, Doradztwo w zakresie zarządzania
biznesowego, w tym przez Internet, Optymalizacja stron internetowych, Organizacja subskrypcji usług internetowych,
Organizowanie aukcji internetowych, Organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem internetu, Promocja
on-line sieci komputerowych i stron internetowych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem
reklam na stronach internetowych, Reklama biznesowych
stron internetowych, Reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności Internetu, Rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, Rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci
komunikacyjnych, Rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, Udostępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania transakcji biznesowych, Udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodarczej, również za pośrednictwem
Internetu, sieci kablowych lub innych form przekazu danych,
Udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, Usługi aukcyjne on-line za pośrednictwem Internetu, Usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej on-line ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron internetowych,
Usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego
za pośrednictwem Internetu, Usługi handlowe on-line, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję,
a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, Usługi
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu,
Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej
świadczone on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, Usługi konsultingowe w zakresie
marketingu internetowego, Usługi marketingowe w dziedzinie optymalizacji ruchu na stronie internetowej, Usługi
marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi w zakresie informacji handlowych
za pośrednictwem internetu, Usługi w zakresie prezentacji
przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, Usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych
dotyczących nawyków związanych z korzystaniem z internetu, Wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, Zestawianie reklam w celu
wykorzystania ich jako strony internetowe, Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych,
Dekoracja wystaw sklepowych, Usługi prezentowania produktów na wystawach sklepowych przez modelki lub modeli, Usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież,
Usługi w zakresie aranżacji wystaw sklepów detalicznych,
Usługi w zakresie dekorowania wystaw sklepowych, Usłu-
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gi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej,
Zarządzanie biznesowe dla sklepów, Zawieranie transakcji
handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line, Bezpośrednia reklama pocztowa, Gromadzenie informacji związanych z reklamą, Kompilacja statystyk związanych z reklamą,
Promocja [reklama] koncertów, Promocja [reklama] podróży,
Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Reklama,
Reklama banerowa, Reklama bezpośredniej odpowiedzi, Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama korespondencyjna, Reklama na billboardach elektronicznych,
Reklama on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama on-line za pośrednictwem komputerowej sieci
komunikacyjnej, Reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych on-line dla osób trzecich poprzez elektroniczne
sieci komunikacyjne, Reklama poprzez wszystkie publiczne
środki komunikacji, Reklama radiowa, Reklama typu „płać
za kliknięcie”, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama promocyjna projektów badawczych, Reklama promocyjna w zakresie szkoleń filozoficznych, Reklama rekrutacji
personelu, Reklama towarów i usług sprzedawców on-line
za pośrednictwem przewodnika on-line do przeszukiwania,
Reklama w czasopismach, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz
osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami
sportowymi, Reklama w windach, Reklama w zakresie filmów
kinowych, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego,
Reklama za pośrednictwem telefonu.
(210) 537587
(220) 2021 12 11
(731) KOPKOWICZ IRENEUSZ, Nowy Sącz
(540) (znak słowny)
(540) PanSzew
(510), (511) 25 Pantofle domowe, Sandały, Sandały-drewniaki,
Sandały męskie, Pantofle domowe ze skóry, Kapcie skórzane.
(210) 537591
(220) 2021 12 11
(731) POPOWSKI JAN ERIDERS, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ERIDERS
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, Lądowe pojazdy
i środki transportu, Elektryczne wózki inwalidzkie, Pojazdy
dla osób niepełnosprawnych fizycznie i osób z upośledzeniem ruchowym, Napędzane elektrycznie wózki inwalidzkie
umożliwiające pozycję stojącą, Wózki dla inwalidów, Wózki
inwalidzkie napędzane elektrycznie, Wózki dla niepełnosprawnych, Wózki dla osób niepełnosprawnych, Skutery inwalidzkie, Pojazdy do poruszania się, Deskorolki elektryczne,
Czterokołowce, Elektryczne rowery składane, Elektryczne
skutery jednokołowe, Elektryczne wózki jezdniowe, Elektrycznie napędzane wózki, Hulajnogi (pojazdy), Minirowery,
Monocykle elektryczne, Pojazdy do podróżowania drogą
lądową, Pojazdy do użytku na lądzie, Pojazdy dwukołowe,
Pojazdy lądowe, Pojazdy lądowe z napędem elektrycznym,
Rowery elektryczne, Rowery składane, Samobalansujące
jednokołowe skutery elektryczne, Samobalansujące skutery
elektryczne, Samobalansujące się rowery jednokołowe, Skutery z napędem elektrycznym, Urządzenia do poruszania się
po lądzie, Wózki o różnym przeznaczeniu, Wózki towarowe
i bagażowe, Pojazdy, Pojazdy do poruszania się drogą lądową,
powietrzną, wodną lub kolejową, Pojazdy elektryczne, Pojazdy napędzane elektrycznie, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działal-
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nością gospodarczą, Pośrednictwo w kontraktach na kupno
i sprzedaż produktów, Pośrednictwo w zakresie reklamy,
Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Promowanie towarów i usług
osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich
przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez reportaże reklamowe,
Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, Promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, Prezentacja firm oraz
ich towarów i usług w internecie, Produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo
do celów reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach
reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, Produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków wideo
i nagrań audiowizualnych, Promowanie towarów i usług osób
trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych,
Reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając
klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów
tych sprzedawców, Reklamowanie usług innych dostawców,
umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie
usług tych dostawców, Reklamy on-line, Usługi promocyjne
i reklamowe, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach
handlowych lub reklamowych, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 37 Doradztwo dotyczące naprawy
pojazdów, Instalacja części zamiennych do pojazdów, Instalowanie części do pojazdów, Instalowanie urządzeń do zabezpieczania pojazdów, Konserwacja i naprawa pojazdów, Konserwacja pojazdów, Konserwacja pojazdów mechanicznych,
Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Kontrola pojazdów
przed przeprowadzeniem naprawy, Kontrola pojazdów przed
przeprowadzeniem konserwacji, Malowanie pojazdów, Montaż [instalowanie] akcesoriów do pojazdów, Montaż [instalowanie] części do pojazdów, Naprawa i konserwacja pojazdów
lądowych, Naprawa i konserwacja pojazdów transportu publicznego, Naprawa i konserwacja pojazdów elektrycznych,
Naprawa kół, Naprawa lub konserwacja dwukołowych pojazdów silnikowych, Naprawa rowerów, Naprawa układów
hamulcowych do pojazdów, Odnawianie pojazdów, Organizowanie naprawy pojazdów, Regulacja [tuning] pojazdów,
Udzielanie informacji związanych z naprawą pojazdów lądowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą rowerów,
Usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, Usługi informacyjne i doradcze związane z naprawą pojazdów, Usługi
warsztatów naprawy pojazdów, Usługi warsztatów w zakresie
konserwacji pojazdów, Wymiana amortyzatorów, Wyważanie
kół, Wyważanie opon, 42 Udostępnianie on-line oprogramowania nie do pobrania, Tworzenie i utrzymywanie witryn
internetowych, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące
oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

537655
(220) 2021 12 13
MICHNO ZBIGNIEW, Gałków Duży
(znak słowno-graficzny)
MICHNO SYSTEM T

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne.
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537675
(220) 2021 12 14
JARZEMBOWSKA-WRÓBLEWICZ MAGDALENA
SZALEJÓWKA-USŁUGI NOCLEGOWE, Szalejów Dolny
(540) (znak słowny)
(540) Szalejówka
(510), (511) 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater,
Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zapewnianie czasowego wynajmu
powierzchni biurowej, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego.
(210)
(731)

537741
(220) 2021 12 15
MS STANDARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MS Standard
(210)
(731)

(531) 26.04.18, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 37 Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn.
(210)
(731)
(540)
(540)

537774
(220) 2021 12 16
MIKUŁKO PAWEŁ MENTON, Zgorzelec
(znak słowno-graficzny)
MALI ODKRYWCY

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.19, 02.05.01, 02.05.02,
02.05.03, 02.05.22, 02.05.23, 09.07.17, 09.07.25
(510), (511) 41 Przedszkola, Edukacja przedszkolna, Usługi
przedszkoli, Usługi przedszkoli [edukacja], Usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka], Edukacja [nauczanie], Doradztwo
specjalistyczne w zakresie edukacji, Edukacyjne usługi doradcze, Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności
umysłowej dzieci, Usługi edukacyjne związane z zabiegami
terapeutycznymi, Usługi edukacyjne związane z rozwojem
sprawności intelektualnej dzieci.
(210) 537789
(220) 2021 12 16
(731) TRZMIEL CZERWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) trzmiel.com.pl
(510), (511) 21 Akwaria i wiwaria, Akwaria kulowe, Zbiorniki
wodne [na żywe ryby], Pokojowe (Akwaria -), Akwaria pokojowe, Akwaria, Pokrywy na akwaria, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z żywymi zwierzętami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt.
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537806
(220) 2021 12 16
KSEL ALBERT AXEL MEDIA, Masłów Drugi
(znak słowno-graficzny)
EST. 1883 NIEMEN crystal
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z tkaniny, Karafki ze szkła, Kryształ [wyroby szklane], Kryształowe wyroby szklane rżnięte ręcznie, Naczynia szklane
do napojów, Naczynia ze szkła, Bibeloty wykonane ze szkła
[ozdoby].
(210) 537827
(220) 2021 12 17
(731) WIĘCH KAROL POLEXIA, Bargłów Dworny
(540) (znak graficzny)
(540)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.19, 27.07.01,
27.07.11, 24.17.01, 24.17.02, 07.01.08, 07.01.24, 07.01.25
(510), (511) 21 Wyroby szklane malowane, Wyroby szklane
dla gospodarstwa domowego, Wyroby szklane, Wyroby artystyczne ze szkła, Wazony ze szkła, Szkło [naczynia], Szkło
ozdobne, Szklanki do piwa, Szklanki do whisky, Szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, Szklanki [naczynia
do picia], Statuetki ze szkła, Szklana zastawa stołowa, Szklane
karafki, Rżnięte szkło, Ozdoby szklane, Podkładki skórzane
pod szklanki, Podstawki pod szklanki inne niż z papieru lub

(531) 03.04.04, 03.04.24, 26.11.12, 26.07.25
(510), (511) 42 Wzornictwo przemysłowe i projektowanie
graficzne.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

532637, 532639, 532640, 535900, 535901, 535902, 535903, 535904, 535905, 535906, 535945, 536539, 536885,
537100, 537101, 537103, 537219

2

532637, 532639, 532640

3

525947, 532637, 535195, 535196, 535362, 536121, 536133, 536191, 536378, 536388, 536533, 536539, 536596,
537005, 537149, 537158, 537226

4

532637, 536124, 536125, 536126

5

525947, 529984, 529987, 529989, 529990, 530660, 532637, 533303, 535900, 535901, 535902, 535903, 535904,
535905, 535906, 535945, 536167, 536191, 536378, 536388, 536533, 536546, 537084, 537097, 537100, 537101,
537103, 537149, 537158, 537263, 537432, 537445, 537450

6

532637, 532639, 532640, 534880, 535998, 537064, 537328, 537331, 537334, 537336, 537341, 537655

7

532637, 536412, 536437, 536897, 537084

8

531713, 532637, 537226

9

456269, 528821, 528822, 530812, 531713, 532129, 532637, 533584, 534866, 534867, 535788, 535804, 536044,
536195, 536394, 536397, 536457, 536459, 536460, 536461, 536914, 536919, 536995, 537064, 537129, 537159,
537307, 537326, 537328, 537331, 537341

10

530812, 531713, 536167, 536195, 536457, 536459, 536460, 536818, 537129, 537149, 537158, 537208, 537263,
537312

11

531713, 532637, 533584, 535554, 536044, 536421, 536897, 537219

12

537591

14

536199, 536427

16

532637, 534866, 534867, 535362, 535788, 535804, 535998, 536191, 536394, 536903

17

532637, 537219

18

532637, 537226

19

532637, 534880, 535543, 535564, 535998, 537160, 537219

20

532637, 532639, 532640, 536421, 536903, 536956, 536957, 536959, 536960, 536961, 536963, 536967, 537129,
537219

21

531713, 532637, 535362, 536533, 537219, 537226, 537789, 537806

24

532637, 536843

25

532637, 534866, 534867, 535275, 536415, 536426, 536843, 537059, 537060, 537587

26

531713

27

532637

28

532637, 534866, 534867, 536461, 537129, 537354

29

535566, 537010, 537084, 537250, 537375

30

527604, 527605, 533303, 533551, 535566, 536537, 536546, 536582, 537084, 537088, 537226, 537319, 537375,
537432, 537448

31

532637, 537324

32

504573, 533303, 535819, 536546, 536832, 537084

33

524715, 533303, 536453, 536454, 536455, 536546, 537305

34

535841

84
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Nr ZT52/2021

1

2

35

456269, 522952, 522953, 522954, 522955, 522957, 527535, 528821, 528822, 529984, 529987, 529989, 529990,
530329, 532637, 532639, 532640, 533584, 533602, 533607, 534336, 534402, 534866, 534867, 535195, 535196,
535543, 535559, 535564, 535566, 535729, 535788, 535835, 536068, 536121, 536124, 536125, 536195, 536387,
536400, 536421, 536426, 536427, 536453, 536454, 536455, 536702, 536706, 536707, 536843, 536955, 536956,
536957, 536958, 536959, 536960, 536961, 536963, 536966, 536967, 537005, 537010, 537054, 537116, 537126,
537139, 537141, 537146, 537219, 537221, 537241, 537246, 537250, 537275, 537319, 537326, 537328, 537331,
537341, 537354, 537373, 537375, 537396, 537448, 537496, 537591, 537789

36

530329, 531137, 534336, 534402, 535559, 535643, 536068, 536461, 537054, 537098, 537126, 537221, 537261,
537326, 537370, 537373, 537378, 537380

37

531137, 532637, 533584, 534402, 535543, 535559, 535564, 535835, 535998, 536068, 536400, 536412, 536897,
536914, 536919, 536956, 536957, 536959, 536960, 536961, 536963, 536967, 536996, 537252, 537292, 537328,
537331, 537334, 537336, 537341, 537372, 537591, 537741

38

456269, 528821, 528822, 534866, 534867, 535559, 537040, 537054, 537326

39

532637, 534336, 534880, 535566, 535923, 535998, 536068, 536124, 536125, 536412, 536956, 536957, 536959,
536960, 536961, 536963, 536967, 537246, 537352, 537375

40

532637, 535788, 537319

41

456269, 528821, 528822, 533927, 534336, 534866, 534867, 535445, 535559, 535804, 536119, 536120, 536133,
536191, 536285, 536375, 536387, 536394, 536702, 536816, 536870, 537040, 537084, 537088, 537115, 537116,
537134, 537192, 537317, 537323, 537326, 537350, 537396, 537774

42

456269, 527535, 531137, 532637, 532639, 532640, 533584, 533757, 534866, 534867, 535559, 535788, 535804,
536068, 536195, 536457, 536459, 536460, 536956, 536957, 536959, 536960, 536961, 536963, 536967, 537064,
537065, 537121, 537159, 537252, 537326, 537332, 537591, 537827

43

528101, 534336, 534889, 534897, 535559, 535566, 536273, 536387, 536453, 536454, 536455, 536550, 536702,
536858, 536865, 537026, 537084, 537088, 537197, 537245, 537271, 537319, 537375, 537675

44

532637, 533757, 535330, 535559, 535765, 535832, 535900, 535901, 535902, 535903, 535904, 535905, 535906,
536119, 536120, 536121, 536133, 536191, 536195, 536378, 536550, 537027, 537115, 537116, 537119, 537120,
537317, 537324, 537335

45

535559, 536030, 536870, 537126, 537273

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

100% PREMIUM Smaki Doliny Zielawy
AGROCOVER
AKADEMIA MISIA POLARNEGO
AKADEMIA STYLIZACJI ŚLUBNEJ
AKTYWNE MIASTA
AKTYWNE MIASTA
AL ARS LONGA WALL DECORATION
AlkoMaster
ALTARNIC ŻEL
ANBRO
ARCHITYPE more than stone
ARTA
BABIA GÓRA 1725
BB PET
BeautyMe
BÉBÉ CONCEPT
BESKID ROSE & SPA
EXCLUSIVE COUNTRY ESCAPE
best Basket
BIOKOM biologia komórki
BIOKOM diagnostyka
BIOKOM SYSTEMS
BLACK KING OF THE NIGHT
BOA ENERGY DRINK
BONZO’S FRESH FAST FOOD
Brewski
BRI WYCENY
BRODATY MAJSTERsztyk
BUD Invest GROUP
BUD INVEST MODULAR
BUD-INVEST Group
BUD-INVEST Modular
Budmat Paczka z Twoim Ogrodzeniem
BYTE/LAW
CAPRAVET
Celiver Hepa
CERATOR
ChM JOINTS
CIPEXEN
CLASS vlog
COGNITUS
Colaxinum suplement diety
COOKIE LOVERS
Cymes ŚWIETNY SOK
Darkadia

537010
535902
536816
537116
528821
528822
536903
537040
525947
536397
537219
536961
537305
537275
531713
537354
536550
537065
536955
536958
536966
535819
504573
537197
537026
537221
536996
537328
537334
537331
537336
534880
536870
537335
537149
536885
536818
530660
535804
537396
529990
537448
536832
537192

Dotyk Bursztynu
dreammobile
Dziki Las
eG eduGO
ELEGANZA
Elmal Serwis
Empiria spa
eM-System mebli biurowych
(O-eM, K-eM, F-eM, A-eM, Q-eM)
ePraca
ERIDERS
Essetil FORTE 600 mg
Essetil
EST. 1883 NIEMEN crystal
Etne
Evergift
feelgood! FOR RUN
FINEZE
Fjell
FLLOW
Fullbax
Fullbax
GASTRO MONKEY
gazeo.pl
GEMINI PARK BIELSKO-BIAŁA
Gensucare v
Gorąco Polecam SMAKI PIEKARNI
GRYSZKIEWICZ podpłomyki
GRYSZKIEWICZ Wino, delikatesy i więcej
HASPRO
HCP
HEMOLENS DIAGNOSTICS
HEMOLENS
Hepta PRO
HOPX
HORA DE ESPANA
HORNMAT
HORSELAND
HOX
HYDROGEN BAR SYSTEM
IDEA
INAMIA
Inside Your Style
INSTYTUT ip PIĘKNA
INTELI CaLC

537005
536400
528101
533927
536956
536068
535765
536960
537146
537591
537445
537450
537806
522957
536427
536843
536959
522954
535564
537139
537141
537084
537326
530329
537263
537319
536453
536455
530812
536437
536459
536457
535945
536461
537271
537160
536702
535275
535923
536963
536388
536285
537027
535195

86

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

INTELI CaLC
IRIS CRM & BILING
JARPOL MASZYNY BUDOWLANE
KEBAB PIRI PIRI
KEBABEAR
Keratin Therapy PAMELA GRZYWACZ
Klers
Kolatinum
Krążymy wokół wielkich innowacji
KUPIEC POZNAŃSKI
LA FLAMME WINE & BISTRO & CAFE
lab4Dent
LEDBOSS
Lodostan
Lodostany
lumenmax LED TECHNOLOGY SOLUTIONS
LUMI TECHNOLOGIES MAKING LIFE EASIER
LUSSO
M MARI MARI
M MINTA
M Moins
MALI ODKRYWCY
Mariental
MAX STONE
MEBLE ZRÓB TO SAM
MEDICOVER
MEDISIGN CYTO THREAD
MENNICA ZIELONA
Mental Health Group
MHG
MICHNO SYSTEM T
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY
I BIZNESU
Miodzianka
MLEGAL
Moins
motomikulski
MOVEME flexy
MS Standard
myBuddy
MYZEM Moda
NAD ROZLEWISKIEM
Twoje miejsce nad morzem BOBOLIN
NEURO PROJEKT
NIGRIV
No1 bella
NORSKE MEDISINER
NOSFERATU SYMPHONY OF SHAVE
NOTUS
Nova
NUTA

Nr ZT52/2021

2

1

2

535196
532129
536412
536858
535566
536133
537496
537158
537341
534336
536454
529987
536421
527605
527604
536044
537064
536957
536426
535554
537060
537774
536865
535543
532639
533757
537208
536199
537120
537119
537655

ODSU DOSHI
OFF
OKNOPRIME
Optimum dom
PAN WGNIOTEK
PANI Seksuolog BEATA KURYK-BALUK
PanSzew
PaprikaSun
partners International
paycode
payplus
PERSOBOX
PlastProTools
PLAY TV
POLAR
Polkąty
POLVAGOR
Potazum kalii chloridum SR suplement diety
Primata
PRO FORO
PROHERBIS
PROJEKTYKA
prokurent Kancelaria Radców Prawnych
i Adwokatów
PROMERSO
PRZYCHODNIA RODZINNA CITO-MED
Q-dent STOMATOLOGIA
Red Chili R Kebab
ROZLICZANIE .COM
Rygge
Saturn Fitness
Saturn Fitness
SCURA
Selje
Senso Joga Jung
SIBUGOLPL OGIEŃ
SIBUGOLPL
SIBUGOLPL
siedem miliardów uśmiechów,
a Twój jest moim ulubionym
Skei
SKOMAT
SM-06
SM06
SONOQUEEN HIFU
SORAYA PRO BIO CLEAN
Sprinter 350 SL
STARK INVEST QUALITY OF LIFE
STERBIT
STYLEM
STYLEM

537088
534402
535998
537292
537372
537317
537587
536121
537373
537370
537380
536967
536897
456269
536539
537352
537103
529989
537375
537126
537432
537121

535559
533551
537273
537059
535835
536375
537741
536533
536415
534889
537115
537159
535362
535729
537226
537307
537378
536387

536030
537246
535832
535330
537245
537054
522953
536119
536120
536191
522955
537350
536126
536124
536125
534897
522952
537252
536914
536919
537312
536596
535901
531137
533584
533602
533607

Nr ZT52/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

SUPERSEPTIN
SUPREMEBIKER
SUSHI in HOUSE
SZAJBAJK
Szalejówka
TARGET EFFECT 24H
TARGET INSECT CONTROL
TARGET NATURAL
Target NATURAL
TARGET NATURALNIE ZADBANY OGRÓD
TARLICOM
TASTUDIA
Tatrzańskie Zioło
Tea&Fun
timeless TIME RED
To nasz świat
trzmiel.com.pl
TVP WORLD
TVP WORLD
ULGAST KROPLE suplement diety
uniarch

2

536167
536707
536273
536706
537675
535903
535906
535904
535905
535900
537100
537101
533303
536582
535841
536394
537789
534866
534867
529984
536995

87
1

UNIGEO NE
UNROASTED
uwolnij kolory
V MIKROVOLT
varr
vegeboost
VIRTUTI
vivo-plants imersyjna uprawa roślin
WARTO MARZYĆ
WEBMETRIC
Wek Prepersa
WINO GRONO .ART
WINSENT
wytwórnia filmów wartościowych
ZAKOPIAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI
ZESTAW ZRÓB TO SAM
Złotomiód skrwileński skarb
ZORPETAN
ZROBISZ TO Z OBI
ZWIERZĘTA DZIECIOM WARSZTATY
ZOOLOGICZNE DLA DZIECI

2

537332
536537
535788
536195
537129
536378
537241
537324
537261
527535
537250
535445
524715
537323
537098
532640
536546
537097
532637
537134

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.
830487
1204717
1630538
1630825
1630865
1630883
1630894
1630899
1630924
1630976
1630981
1630985
1631040
1631123
1631128
1631218
1631240
1631295
1631550

1631627
1631628
1631698

GLORIA JEANS TRADE MARK (2021 11 09)
CFE: 27.05.01, 29.01.01
25
Resanta (2021 11 23)
7, 8, 9, 11
AiOO (2021 09 27, 2021 03 29)
CFE: 27.05.01
9, 35, 37
POWER TO EMPOWER
35
(2021 08 11, 2021 08 02)
GOLDEN ELEPHANT (2021 09 29, 2021 09 27)
CFE: 03.02.01, 26.07.04, 27.01.06, 29.01.13
30
PRINX (2021 10 11)
CFE: 24.15.08, 27.03.15, 27.05.17
12
Anona (2021 09 08)
9
Taibel (2021 09 08)
CFE: 27.05.01
9
PHI SELLER (2021 07 20)
CFE: 02.09.25, 24.01.05, 24.09.05,
35, 41, 44
27.05.01, 28.07.00
(2021 09 27)
CFE: 26.05.01, 26.07.04
10
OXYENERGY (2021 10 20)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
5
AIOO space
9, 35, 37
(2021 09 27, 2021 03 29)
BE PART
18, 24, 25
(2020 12 10, 2020 06 12)
PHYLGREEN MIRA
1
(2021 06 29)
AUSTRAL (2021 10 18, 2021 10 06)
12
Getic (2021 08 26, 2021 07 13)
35
Lund (2021 09 01)
7, 35, 39, 44
RADUGA KIDS (2021 10 18)
CFE: 27.05.01, 29.01.15
28
We service. You drive. TRUCK BUDDY
powered by LKW WALTER (2021 07 26)
CFE: 14.07.09, 15.07.01, 18.01.07,
36, 37, 39
26.11.08, 27.05.10, 29.01.13
ZAUBERER (2021 10 14, 2021 10 13)
30
SUNNY GLOW (2021 10 14, 2021 10 13)
30
COVER MORE GROUND
12
(2021 10 28, 2021 07 14)

1631806
1631826

1631925
1631951

1631952
1632014
1632053
1632134
1632164
1632257

1632267
1632281
1632314
1632337
1632343

1632412

VERABON (2021 09 30, 2021 04 28)
29
Toffifee DOUBLE CHOCOLATE
(2021 10 28, 2021 05 05)
CFE: 01.01.10, 05.07.06, 08.01.19, 26.04.16,
30
26.11.05, 27.05.10, 29.01.15
SAKO (2021 07 15)
CFE: 27.05.01
9
GOLDEN ELEPHANT MOŽUMS
(2021 09 29, 2021 09 27)
CFE: 03.02.01, 05.05.20, 26.07.04,
30
27.01.06, 27.05.17, 29.01.14
ABBEN (2021 08 24)
CFE: 26.04.05, 27.05.17
32
SIGNAL POINT
9, 42
(2021 10 28, 2021 09 01)
CarDream (2021 08 13)
CFE: 18.01.07, 27.05.10,
12, 18, 35, 37
29.01.15
LOLO (2021 08 03, 2021 08 02)
CFE: 03.01.08, 03.07.16, 05.01.16, 27.05.01
33
LEXILE (2021 06 18, 2021 04 20)
42
GOLDEN ELEPHANT FRUIT GARDEN
(2021 09 29, 2021 09 27)
CFE: 03.02.01, 05.05.19, 05.07.24, 05.13.25,
30
24.03.07, 25.01.15, 27.05.03, 29.01.15
TEAM YOUTH (2021 08 31)
CFE: 01.01.02, 21.03.01, 26.01.03,
28
26.13.25, 27.05.01
Food Safety Always Look out. Speak up.
Act now. (2021 10 25, 2021 08 24)
CFE: 01.07.06, 24.17.04, 27.05.10
35, 41
AFFIRM (2021 11 03)
9, 36
MIKILON (2021 09 30)
CFE: 27.05.01, 29.01.04
12
ZELTA ZILONIS MOŽUMS Pauze
(2021 11 03, 2021 10 26)
CFE: 03.02.01, 26.01.15, 26.11.12,
29, 30
27.05.01, 29.01.14
AYUREDI (2021 10 08)
1

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1631123,

5

1630981

7

1204717,

8

1204717

9

1204717,
1632314

10

1630976

11

1204717

12

1632412
1631240
1630538,

1630894,

1630899,

1630985,

1630883,

1631128,

1631698,

1632053,

1632337

1632053

1631925,

1632014,

18

1631040,

24

1631040

25

830487,

1631040

28

1631295,

1632267

29

1631806,

1632343
1631627,

1631628,

1631826,

1631951,

1632257,

1632343

1630825,

1630924,

1630985,

1631218,

1631240,

1632053,

1631550,

1632053

30

1630865,

32

1631952

33

1632134

35

1630538,
1632281

36

1631550,

1632314

37

1630538,

1630985,

39

1631240,

1631550

41

1630924,

1632281

42

1632014,

1632164

44

1630924,

1631240

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.
529458
529457
524295
530145
523616
529382
528961
530455
530456
530805
529986
528190
528190
530001
531650
527200

Dr. Ausbüttel & Co. GmbH
2021 09 28
5, 35
Dr. Ausbüttel & Co. GmbH
2021 09 28
5, 35
Cummins Turbo Technologies Limited
2021 09 28
7, 12
Henkel AG & Co. KGaA
2021 10 05
3
PIAGGIO & C. S.P.A.
2021 10 05
9, 12, 18, 25, 28, 35,
37, 39, 41, 42
FF-Future Oy
2021 10 12
35
ROZBICKI ROBERT
2021 10 19
35, 37, 39, 41, 43, 45
KONKOL ADAM
2021 10 26
9, 16, 25, 35, 41, 43
KONKOL ADAM
2021 10 26
9, 16, 25, 35, 41, 43
DOZ SPÓŁKA AKCYJNA
2021 10 30
35, 44
AFFINITY PETCARE S.A.
2021 11 08
1, 5, 31, 35
EKIPA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
2021 11 15
30, 35
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW
KORAL-JÓZEF KORAL SPÓŁKA JAWNA
2021 11 15
30, 35
Mast-Jägermeister SE
2021 11 16
32
Fiskars Finland Oy Ab
2021 12 10
8, 21
WROCŁAWSKA AKADEMIA KULINARNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2021 12 06
35, 43, 45

527202

527201

530158
532834
528828
528830
533019
531171
532653
532667
529441

WROCŁAWSKA AKADEMIA KULINARNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2021 12 06
35, 43, 45
WROCŁAWSKA AKADEMIA KULINARNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2021 12 06
35, 43, 45
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
2021 12 10
10
Head Technology GmbH
2021 12 13
25
CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 12 08
18, 25, 35, 42
CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 12 08
18, 25, 35, 42
The Procter & Gamble Company
2021 12 13
3, 44
Buckstein Aaron
2021 12 13
41
PTAK WARSAW EXPO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 12 10
35
PTAK WARSAW EXPO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 12 10
35
DOLFOS PETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2021 12 11
5

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.
1609082

GROUPE CANAL +
2021 12 13
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