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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 ZT01

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.
483105
(220) 2018 03 05
POLWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MĘSKIE ZACIĘCIE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04, 14.07.20
(510), (511) 35 prowadzenie hurtowni i sklepów z artykułami w tym z importu: wałki i bibułki, siatki, szpilki, grzebienie, nożyczki fryzjerskie, maszynki do strzyżenia i golenia,
suszarki do włosów, fartuchy ochronne, pelerynki, czapki,
czepki, myjnie, fotele, taborety, wózki, płyny do trwałej, pianki, lakiery, farby do włosów, środki do modelowania oraz
środki do pielęgnacji włosów, organizowanie wystaw i pokazów wyposażenia salonów fryzjerskich i kosmetycznych,
42 badania w dziedzinie kosmetyki, projektowanie dekoracji
wnętrz, usługi projektantów mody, wzornictwo przemysłowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

487131
(220) 2018 06 15
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Dobroń
(znak słowno-graficzny)
KADARKA Soleil

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW SUSZONE POWIETRZEM AIR-DRIED
WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA HIGH PROTEIN
CHRUP’US GLUTEN FREE BEZ GLUTENU CHRUPIĄCE
SALAMI CHIPS {CHILLI} EXTRA CRISPY 100 g
PRODUKTU UZYSKANO Z 246 g MIĘSA

(531)

29.01.15, 27.07.01, 27.05.01, 25.01.01, 05.01.16, 05.09.21,
05.09.23, 08.05.04, 08.05.25
(510), (511) 29 chipsy salami z chilli.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 węgiel, 19 materiały budowlane.
516664
(220) 2020 08 01
PARKANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Targowisko
(540) (znak słowny)
(540) artiss
(510), (511) 11 aparatura do podgrzewania powietrza, bojlery do instalacji grzewczych, domowe kominki gazowe, dmuchawy do wentylacji zasilane elektrycznie, dyfuzory powietrza, dystrybutory powietrza, dysze regulujące [części kominków], elektryczne klimatyzatory, elektryczne promiennikowe
urządzenia grzewcze, filtry do oczyszczania gazów [części
domowych lub przemysłowych instalacji], filtry do użycia z urządzeniami do wentylacji, filtry do wyciągów spalin
[części instalacji domowych lub przemysłowych], gazowe
instalacje do ogrzewania pomieszczeń, gazowe urządzenia
do ogrzewania pomieszczeń, induktory powietrza [wentylacja], grzejniki segmentowe, instalacje do kontrolowania przepływu gazów, instalacje do odzyskiwania ciepła z powietrza,
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 25.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe ze szczepu kadarka.
(210)
(731)

510852
(220) 2020 03 02
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski

514656
(220) 2020 06 10
PUSZKO MIROSŁAW JERZY POLVITA MJ, Siemiatycze
(znak słowno-graficzny)
POL VITA
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instalacje grzewcze do powietrza, instalacje wentylacyjne, konwektory [grzejniki], kotły do instalacji grzewczych,
ogrzewacze do pomieszczeń, ogrzewacze powietrza, podgrzewacze powietrza, promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, połączone urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne,
przepustnice ciągu hamujące rozprzestrzenianie się gazów,
regulatory ciągu hamujące rozprzestrzenianie się wyziewów,
regulatory ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się gazów, rozpraszacze ciepła do urządzeń do ogrzewania, urządzenia do magazynowania energii cieplnej do ogrzewania,
urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza, urządzenia
do ogrzewania powietrznego, urządzenia grzewcze do pomieszczeń, wentylatory do systemów wentylacji, akcesoria
z szamoty do kominków, grille gazowe, grille elektryczne
do użytku na wolnym powietrzu, grill, grille węglowe do celów domowych, opiekacze do mięs, pręty do rożna, rożna
elektryczne do użytku w grillowaniu, ruszty do grilli, urządzenia do grillowania, kominki domowe, 35 publikowanie
materiałów reklamowych online, reklama biznesowych stron
internetowych, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama w Internecie dla osób
trzecich, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklamowanie kominków
domowych i grilli za pośrednictwem Internetu, reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom
wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedawców, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe
i promocyjne w zakresie sprzedaży sprzętu do ogrzewania
i grillowania, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży
towarów, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu,
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie promocji sprzedaży, wprowadzanie na rynek nowych produktów, zestawianie reklam w celu
wykorzystania ich na stronach internetowych, dostarczanie
informacji konsumentom na temat towarów i usług, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu
towarów, 38 łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp
do Internetu, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem
Internetu, elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków,
obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, interaktywne
przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, przekazywanie
informacji za pomocą środków elektronicznych, przesyłanie
tekstu za pomocą ekranu telewizyjnego, przesyłanie treści
audio-wizualnych za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, przesyłanie zakodowanych wiadomości i obrazów, telekomunikacja informacyjna (w tym
strony internetowe), telematyczna komunikacja za pośrednictwem terminali komputerowych, telematyczna transmisja
danych i przekaz plików, transfer cyfrowy danych, transmisja dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja i odbiór [transmisja] informacji z baz
danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej z wykorzystaniem przenośnych urządzeń teleinformatycznych,
transmisja informacji poprzez systemy komunikacji wideo,
transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnych z uwzględnieniem internetu, transmisja krótkich wiadomości [sms], obrazów, mowy, dźwięku,
muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, transmisja obrazu
za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych.
(210)
(731)

516790
(220) 2020 08 04
FREEZCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

7

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) better fish

(531) 29.01.14, 27.05.01, 03.09.01, 03.09.24
(510), (511) 29 ryby, ryby przetworzone, ryby wędzone, ryby
suszone, ryby mrożone, ryby marynowane, ryby konserwowane, konserwowane ryby, ryby solone, gotowane ryby,
mrożone gotowane ryby, ryby w puszkach, ryby prażmowate, nieżywe, ryby aju [nieżywe], ryby w oliwie z oliwek, ryby,
owoce morza i mięczaki, płatki suszonej ryby [kezuri-bushi],
produkty z przetworzonej ryby do spożycia dla ludzi, gotowane na parze kotleciki z rozdrobnionej ryby i jamsów [hampen], przetworzone owoce morza, owoce morza [nieżywe],
owoce morza, suszone owoce morza, konserwowe owoce
morza, gotowane owoce morza, solone i fermentowane
owoce morza [jeotgal], owoce morza ugotowane w sosie sojowym [tsukudani], łosoś [nieżywy], łosoś, nieżywy, krokiety
z łososia, kawior z łososia, ikra z łososia morskiego do celów
spożywczych, wędzony łosoś, 30 rybne kanapki, sosy rybne,
pierożki rybne, kanapki z rybą, ryba w cieście, dodatki smakowe z ryb, sól do konserwowania ryb, sosy do mrożonych ryb,
granulki soli do konserwowania ryb, kanapki z filetem z ryby,
dashi-tsuyu [japoński bulion rybny], wyroby piekarnicze
z warzywami i rybami, panierki z przyprawami do mięs, ryb,
drobiu, taiyaki (japońskie ciastka w kształcie ryby z różnymi
nadzieniami), gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu,
z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, zapakowane zestawy
obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również z mięsa,
ryb lub warzyw.
518894
(220) 2020 09 28
YARA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Z trawy robi murawę!
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla
fotografii.
(210)
(731)

(210) 520669
(220) 2020 11 09
(731) McDonald’s Corporation, Oak Brook, US
(540) (znak słowny)
(540) McPLANT
(510), (511) 30 kanapki na bazie roślin, kanapki śniadaniowe
na bazie roślin, wrapy na bazie roślin i substytutów mięsa.
(210) 520671
(220) 2020 11 09
(731) McDonald’s Corporation, Oak Brook, US
(540) (znak słowny)
(540) McPLANT
(510), (511) 29 roślinne substytuty mięsa, nuggetsy na bazie
roślin, pierogi na bazie roślin, burgery na bazie roślin.
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523036
(220) 2021 01 12
MĘCIK WOJCIECH, Myszków
(znak słowno-graficzny)
H1GHL1FE

(531) 27.05.01, 27.07.01, 05.03.11, 05.03.16, 26.11.25
(510), (511) 22 konopie czesane.
524791
(220) 2021 02 18
VICAR MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SENSE CARDIO Focus. Health. Power.

(210)
(731)

(531) 02.01.08, 02.01.23, 26.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
do fizjoterapii, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z produktami dietetycznymi, Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Zarządzanie i doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, Zarządzanie działalnością
handlową, Promowanie wydarzeń specjalnych, 41 Usługi
związane ze sportem i kulturą, Usługi edukacyjne związane
z jogą, Trening medytacji, Trening jogi, Nauczanie, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy,
Nauka pilatesu, Trening osobisty, Usługi w zakresie edukacji
dietetycznej, Prowadzenie kursów internetowych w zakresie
diet, Zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z dietą,
Szkolenie w zakresie diety [nie medyczne], Sport i fitness,
Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Treningi zdrowotne
i treningi fitness, Usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], Usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń
fizycznych [fitness], Usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, Usługi klubów zdrowia i klubów sprawności
fizycznej [fitness klub], Usługi w zakresie treningu fizycznego,
Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, Usługi treningowe w zakresie
aerobiku, Udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego,
Usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, Usługi

Nr ZT01/2022

siłowni związane z treningiem siłowym, Udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu
on-line, Udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej on-line,
Obiekty i sprzęt do aerobiku i tańca, Edukacja sportowa,
Organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych,
Organizowanie imprez sportowych, Przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizowanie imprez sportowych,
zawodów i turniejów sportowych, Organizacja imprez i konkursów sportowych, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć
sportowych, Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych,
Usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, Usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, Usługi trenerów
osobistych, 44 Usługi dietetyków, Masaż, Masaż sportowy,
Informacje dotyczące masażu, Opieka zdrowotna w zakresie
masaży terapeutycznych, Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Fizjoterapia, Usługi fizjoterapii, Usługi
elektroterapii dla fizjoterapii, Pilates terapeutyczny, Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej,
Zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej,
Udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych
do celów rehabilitacji zdrowotnej, Poradnictwo dietetyczne,
Doradztwo dietetyczne, Planowanie i nadzorowanie diety,
Usługi świadczone przez dietetyków, Planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, Usługi doradcze związane
z dietą, Usługi w zakresie planowania diety odchudzającej,
Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo
w zakresie diety i odżywiania się, Udzielanie informacji
związanych z suplementami diety i odżywczymi, Udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania,
Udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego
i żywieniowego, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, Usługi doradztwa dietetycznego [medyczne].
525160
(220) 2021 02 24
Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co.,
Ltd., Pekin, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ran Tea
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 30 Herbata, Nielecznicze napoje na bazie herbaty, Napoje na bazie rumianku, Kwiaty i liście jako substytuty
herbaty.
(210)
(731)
(540)
(540)

525395
(220) 2021 03 02
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
1985 GZELLA WĘDLINY Z BORÓW BOROWIACKIE
SKARBY Kabanosy Borowiackie idealne na mały głód
lub większe przekąskowe pomysły. Bez dodatku
glutaminianu monosodowego. Bez dodatków
fosforanów. kabanosy BOROWIACKIE Wędliny
z Borów Tucholskich 100 g PRODUKTU UZYSKANO
ZE 175 g MIĘSA GWARANCJA JAKOŚCI
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(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.01.01, 05.01.07
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa.
(210)
(731)
(540)
(540)

525732
(220) 2021 03 08
RZOŃCA ANNA, Wiąskie Piaski
(znak słowno-graficzny)
ZAWIJAWA

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210) 525880
(220) 2021 03 10
(731) KĄDZIELA JAROSŁAW FOLIOWO, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Miedzianka
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Piwo rzemieślnicze, Piwo pszeniczne, Piwo słodowe, Piwo bezalkoholowe,
Piwo pełne jasne, Piwo typu saison, Piwo typu koźlak, Czarne piwo, Piwo o smaku kawy, Piwo jasne typu ale, Korzenne
piwa, Piwa smakowe, Napoje na bazie piwa, Piwa o małej
zawartości alkoholu, Porter, Stout, Indyjskie piwa jasne ale,
Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, Shandy jako napój
składający się z piwa i lemoniady, Mineralizowane piwa, Drinki na bazie piwa, 35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa piw
i produktów piwowarskich, piw rzemieślniczych, piw pszenicznych, piw słodowych, piw bezalkoholowych, piw pełnych jasnych, piw typu saison, piw typu koźlak, czarnych piw,
piw o smaku kawy, piw jasnych typu ale, korzennych piw, piw
smakowych, napojów na bazie piwa, piw o małej zawartości alkoholu, porterów, stoutów, indyjskich piw jasnych ale,
napojów bezalkoholowych o smaku piwa, shandy jako napoju składającego się z piwa i lemoniady, mineralizowanych
piw, drinków na bazie piwa, 40 Usługi browarnicze, Warzenie piwa, 43 Usługi hotelowe, Udostępnianie miejsc noclegowych, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach,
Usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów,
Usługi w zakresie pubów, Serwowanie napojów w pubach
z browarem, Bary, Bary przekąskowe, Catering w kafeteriach
szybkiej obsługi, Hotelowe usługi kateringowe, Organizowanie posiłków w hotelach, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, Oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Restauracje dla turystów, Usługi restauracji hotelowych,
Usługi kawiarni, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, Serwowanie jedzenia i napojów,
Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, Udzielanie informacji
dotyczących restauracji, Udzielanie informacji w zakresie barów, Udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem
żywności i napojów, Usługi barów i restauracji, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Serwowanie napojów w małych
browarniach, Oferowanie żywności i napojów w bistrach.
(210) 525883
(220) 2021 03 10
(731) KĄDZIELA JAROSŁAW FOLIOWO, Wrocław
(540) (znak słowny)
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(540) Browar Miedzianka
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Piwo rzemieślnicze, Piwo pszeniczne, Piwo słodowe, Piwo bezalkoholowe,
Piwo pełne jasne, Piwo typu saison, Piwo typu koźlak, Czarne
piwo, Piwo o smaku kawy, Piwo jasne typu ale, Korzenne piwa,
Piwa smakowe, Napoje na bazie piwa, Piwa o małej zawartości
alkoholu, Porter, Stout, Indyjskie piwa jasne ale, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, Shandy jako napój składający się
z piwa i lemoniady, Mineralizowane piwa, Drinki na bazie piwa,
35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa piw i produktów piwowarskich, piw rzemieślniczych, piw pszenicznych, piw słodowych, piw bezalkoholowych, piw pełnych jasnych, piw typu
saison, piw typu koźlak, czarnych piw, piw o smaku kawy, piw
jasnych typu ale, korzennych piw, piw smakowych, napojów
na bazie piwa, piw o małej zawartości alkoholu, porterów, stoutów, indyjskich piw jasnych ale, napojów bezalkoholowych
o smaku piwa, shandy jako napoju składającego się z piwa
i lemoniady, mineralizowanych piw, drinków na bazie piwa,
40 Usługi browarnicze, Warzenie piwa, 43 Usługi hotelowe,
Udostępnianie miejsc noclegowych, Zapewnianie żywności
i napojów w restauracjach, Usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi w zakresie pubów, Serwowanie napojów w pubach z browarem, Bary, Bary przekąskowe, Catering w kafeteriach szybkiej obsługi, Hotelowe usługi
kateringowe, Organizowanie posiłków w hotelach, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
Oferowanie żywności i napojów dla gości, Przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków
i napojów, Restauracje dla turystów, Usługi restauracji hotelowych, Usługi kawiarni, Restauracje oferujące dania na wynos,
Restauracje samoobsługowe, Serwowanie jedzenia i napojów,
Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, Udzielanie informacji dotyczących restauracji, Udzielanie informacji w zakresie barów,
Udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, Usługi barów i restauracji, Usługi w zakresie
gotowania posiłków, Serwowanie napojów w małych browarniach, Oferowanie żywności i napojów w bistrach.
(210)
(731)
(540)
(540)

526826
(220) 2021 03 29
GĄSIOR EDYTA, Mielec
(znak słowno-graficzny)
ANUI HANDMADE JEWELRY

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki
do nich, Biżuteria, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie,
Wyroby jubilerskie [biżuteria].
(210) 526830
(220) 2021 03 29
(731) Monsoon Beverages LLC, Billings, US
(540) (znak słowny)
(540) KALM WITH KAVA
(510), (511) 5 Suplementy żywnościowe, Suplementy ziołowe, 32 Napoje bezalkoholowe, mianowicie, napoje o właściwościach relaksujących, na bazie soku, Piwo, Soki, Soki
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owocowe, Napoje owocowe, Syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów, Bezalkoholowe napoje
z soków owocowych, Woda mineralna [napoje].
527352
(220) 2021 04 07
ANGELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UBS
(210)
(731)

(531) 14.05.02, 24.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, Administrowanie działalności gospodarczej, Prace
biurowe, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej,
Rejestrowanie działalności, Doradztwo w zakresie księgowości, 36 Wynajem nieruchomości, 45 Usługi prawne.
527353
(220) 2021 04 07
ANGELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) UNITED KEY
(510), (511) 35 Reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, Administrowanie działalności gospodarczej, Prace
biurowe, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej,
Rejestrowanie działalności, Doradztwo w zakresie księgowości, 36 Wynajem nieruchomości, 45 Usługi prawne.
(210)
(731)

527356
(220) 2021 04 07
ANGELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UBS UNITED BUSINESS SOLUTIONS THE KEY TO YOUR
SUCCESS

(210)
(731)

(531) 14.05.02, 24.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, Administrowanie działalności gospodarczej, Prace
biurowe, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej,
Rejestrowanie działalności, Doradztwo w zakresie księgowości, 36 Wynajem nieruchomości, 45 Usługi prawne.
(210) 527441
(220) 2021 04 08
(731) DOLNIK KATARZYNA GRATISOWNIA.PL, Plichowice
(540) (znak słowny)
(540) GRATISMAN
(510), (511) 16 Albumy fotograficzne, albumy kolekcjonerskie, klasery na znaczki, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], artykuły do pisania i stemplowania, artykuły do korekto-
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rowania i ścierania, bloczki do notowania, bloki papierowe,
broszury, broszury drukowane, cenniki, kalendarze, notesy,
kołonotatniki, notatniki, chusteczki higieniczne, chusteczki higieniczne w pudełku, flipcharty, datowniki, długopisy,
długopisy kolorowe, zakreślacze, druki, druki handlowe, farby szkolne, kredki, akwarele, ołówki, ołówki automatyczne,
ołówki kreślarskie, ołówki stolarskie, zestawy kreślarskie, zestawy piśmiennicze, organizery na biurko, organizery do materiałów piśmienniczych na biurko, pióra wieczne, pióra
kulkowe, foliopisy, markery permanentne, flamastry, gumki
do ścierania, koszulki na dokumenty, teczki na dokumenty,
linijki, identyfikatory [artykuły biurowe], 40 Nadruk aplikacji
na odzież, nanoszenie aplikacji na odzież, barwienie tkanin,
barwienie tekstyliów, barwienie odzieży, cyfrowe polepszanie zdjęć, obróbka zdjęć, cyfrowe odnawianie fotografii, druk
sitowy, druk typograficzny, druk wywabowy, tampodruk,
drukowanie, drukowanie 3D, drukowanie cyfrowe, drukowanie fotograficzne, druk reklamowy, drukowanie na zamówienie produktów opatrzonych logotypem zlecającego
do celów reklamowych, drukowanie na przedmiotach, drukowanie offsetowe, drukowanie reklam, drukowanie książek,
grawerowanie, hafciarstwo, introligatorstwo, laminowanie,
nadruk wzorów na płytki dywanowe, nadruk wzorów na pokryciach podłogowych, nadruk wzorów na tkaninach, nadruk na pokryciach ściennych, nadruk wzorów na tkaninach,
nadruk wzorów na odzieży, nadruk wzorów na ceramice,
nadruk wzorów na szkle, nadruk wzorów na materiałach biurowych, nadruk wzorów na powierzchniach drewnianych.
529982
(220) 2021 06 09
NORDIC INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) totalfitness
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Fitness kluby, Usługi klubów zdrowia i klubów
sprawności fizycznej [fitness klub], Usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi szkoleniowe związane
ze sprawnością fizyczną [fitness], Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Sport i fitness, Treningi zdrowotne i treningi
fitness, Prowadzenie zajęć fitness, Usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Udostępnianie obiektów
i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, Udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line, Usługi
sportowe, Zajęcia sportowe, Usługi siłowni, Usługi trenerskie,
Usługi trenerskie w zakresie sportu, 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.
530337
(220) 2021 06 17
POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) plus wybierz swoje wszystko
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze(210)
(731)
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nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub
obrazów, Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, Programy komputerowe, Urządzenia
do gaszenia ognia, Publikacje elektroniczne, Oprogramowanie komputerowe, Elektroniczne nośniki danych, Nagrania
cyfrowe, Nagrania audio, Nagrania wideo, Nagrania audio-wideo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale
komunikacyjne, terminale komputerowe, terminale telefoniczne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicznych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe,
elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia
do przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo,
urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery,
wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery
standardów telewizyjnych, konwertery standardów radiowych, zestawy kina domowego, projektory do kina domowego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, projektory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria
do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały na telefony, futerały
na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui
na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania
urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń
mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń
mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne
do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń
mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów,
szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze
ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa
do ochrony ekranów tabletów, 16 Publikacje drukowane,
Gazety, Czasopisma, Druki, Kalendarze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komiksy, Fotografie, Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały do nauczania z wyjątkiem
aparatów, Torby z papieru, Torby z tektury, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego, Prace biurowe, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi analizy i informacji biznesowej,
Badania rynkowe, Analizy gospodarcze, Administrowanie
działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja
działalności gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej,
Informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie,
promocji, Agencje informacji handlowej, Organizacja wystaw handlowych, Organizacja targów handlowych, Usługi
reklamowe, Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingo-
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we, Usługi promocyjne, Usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych lub promocyjnych, Promocja towarów
i usług, Usługi public relations, Produkcja reklam, Dystrybucja
materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, Reklamy korespondencyjne,
Sondaże opinii, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną,
Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi,
Komputerowe przetwarzanie danych, Elektroniczne przetwarzanie danych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, Rozpowszechnianie informacji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji handlowych, Wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych
dla osób trzecich, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, Usługi sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego,
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej,
sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej,
zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż hurtowa towarów z branż:
telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego,
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej,
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego,
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem
oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych
artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym
zakresie, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, Usługa
polegająca na prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurtowa
i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw
stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
Doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług
w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności
elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania
w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę,
usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, Pośrednictwo
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych,
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
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niania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu
do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie wykonywaniem umów
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania
z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością
gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, doradztwo podatkowe, usługi dotyczące działalności centrów telefonicznych (call center) świadczone na rzecz osób trzecich, Usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi
pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi finansowe, Usługi
pośrednictwa w zakresie usług finansowych, Doradztwo
ekonomiczno-finansowe, Usługi płatnicze, Usługi maklerskie,
Obrót papierami wartościowymi, Usługi bankowe, Usługi pośrednictwa bankowego, Usługi leasingowe, Leasing finansowy, Usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomościami,
Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajem powierzchni
biurowej, Wynajem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa
nieruchomości, Finansowanie inwestycji, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące urządzeń
i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych,
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń
telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych,
urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Usługi naprawcze dotyczące urządzeń
i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych,
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń
telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych,
urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Usługi konserwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego,
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych, Usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie:
rozpowszechniania wiadomości i aktualności, Zbieranie
i przesyłanie informacji, Usługi telekomunikacyjne, Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne przewodowe, Usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, Usługi
telekomunikacji satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej,
Usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, Usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, Usługi łączności poprzez terminale komputerowe, Usługi nadawania bezprzewodowego, Usługi nadawania
telewizji kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Transfer strumieniowy
danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja programów
radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja
satelitarna, Transmisja wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, Usługi transmisyjne,
Łączność poprzez sieci komputerowe, Usługi dostępu do Internetu, Usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej,
Usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, Bezprzewo-
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dowa transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie programów telewizyjnych, Nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewodowe, Przekaz satelitarny,
Nadawanie i transmisja programów radiowych, Nadawanie
i transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie informacji
za pośrednictwem telewizji, Nadawanie informacji za pośrednictwem radia, Nadawanie informacji za pośrednictwem
satelity, Nadawanie muzyki, Nadawanie programów przez
satelitę, Nadawanie programów telewizji kablowej, Nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], Usługi zapewniania dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych
udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, Agencje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci
komputerowych oraz Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, Usługi teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, Dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie
prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianie
infrastruktury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia
stacji telewizyjnych polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39 Transport,
Transport samochodowy, Transport morski, Transport lotniczy, Transport bagażu, Transport osób, Usługi kurierskie, Wypożyczanie środków transportu, Pakowanie i składowanie
towarów, Organizowanie podróży, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej
i cieplnej, Zaopatrywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, Dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, Usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, Usługi związane z odprowadzaniem ścieków, Usługi związane z wywozem śmieci, Wyznaczanie położenia obiektów za pomocą
urządzeń telekomunikacyjnych, Pośrednictwo w zakresie
ww. usług, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie,
Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, Rozrywka, Organizowanie imprez rozrywkowych, Organizowanie konkursów
i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, Działalność sportowa, Działalność kulturalna, Organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, Organizowanie szkoleń,
Organizowanie konferencji, Organizowanie sympozjów,
Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi wydawnicze, Usługi
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie materiałów drukowanych, Komputerowy skład drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie wykazów oraz list, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wydawanie periodyków, Produkcja filmów, Produkcja nagrań
wideo, Rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, Usługi sprzedaży programów radiowych, Usługi sprzedaży programów telewizyjnych, Wynajem stacji telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych, Produkcja programów radiowych, Montaż programów radiowych i telewizyjnych, Usługi reporterskie, Studia filmowe, Studia telewizyjne, Studia nagrań, Usługa prowadzenia portali internetowych
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w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów,
udostępniania gier, wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych i radiowych, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie
nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi postprodukcji filmów,
nagrań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, Projekcja filmów, Wypożyczanie filmów, Wypożyczanie nagrań
wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja programów
telewizyjnych, Dystrybucja programów radiowych, Gry oferowane on-line, Usługi publikowania tekstów, czasopism,
wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych,
w tym on-line, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 Naukowe
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, Analiza
przemysłowa, Badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako
usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania
komputerowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania komputerowego,
Instalacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja
oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja oprogramowania
komputerowego, Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Udostępnianie oprogramowania komputerowego, Informatyka
śledcza, Poradnictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne
dotyczące komputerów i informatyki, Projektowanie systemów informatycznych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w zakresie sieci informatycznych, Usługi
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania urządzeniami informatycznymi,
Usługi doradcze w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych, Usługi zarządzania projektami w zakresie
technologii informatycznych i komputerowych, Inżynieria
komputerowa, Hosting, Hosting serwerów, Hosting portali
internetowych, Hosting stron internetowych, Hosting platform w Internecie, Hosting treści cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, Hosting aplikacji oprogramowania komputerowego, Utrzymywanie portali internetowych
dla osób trzecich, Utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, Projektowanie stron internetowych, Usługi
prowadzenia portali internetowych w zakresie utrzymywania stron internetowych, prognozy pogody, udostępnienia
wyszukiwarek internetowych, Usługi udostępniania aplikacji
mobilnych i internetowych, włączając udostępnienie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonymi
do tych celów, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, opieka psychologiczna, opieka
medyczna i zdrowotna, domy opieki nad starszymi ludźmi
z opieką pielęgniarską lub medyczną, Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych
usług, 45 Usługi prawne, Prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: monitorowanie alarmu medycznego, opieka nad domem pod nieobecność właścicieli,
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usługi osobistych doradców w zakresie zakupów, usługi
serwisów społecznościowych online, usługi towarzyskie,
usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych on line
za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w zakresie opieki,
usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie odzieży,
usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa
w zawieraniu znajomości, Usługi w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi ochroniarskie, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
530338
(220) 2021 06 17
POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) iplus wybierz swoje wszystko
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania
życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia,
sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów,
Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mechanizmy
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Kasy
rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, Programy komputerowe, Urządzenia do gaszenia ognia, Publikacje elektroniczne, Oprogramowanie
komputerowe, Elektroniczne nośniki danych, Nagrania cyfrowe, Nagrania audio, Nagrania wideo, Nagrania audio-wideo,
telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale komunikacyjne, terminale komputerowe, terminale telefoniczne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicznych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt
biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia audiowizualne
z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery
radiowe, dekodery sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, aparatura telewizyjna,
nagrywarki telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze
sygnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia
monitorujące, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery standardów radiowych, zestawy kina domowego, projektory do kina domowego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, projektory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria
do urządzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria
do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały na telefony, futerały na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne urządzenia
do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe
do urządzeń mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne
do urządzeń mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło
ochronne do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów
urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów
telefonów, szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów,
ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucz(210)
(731)
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nych, ochraniacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych,
folia polimerowa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych,
folia polimerowa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekranów tabletów, 16 Publikacje drukowane, Gazety, Czasopisma, Druki, Kalendarze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komiksy, Fotografie, Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, Torby z papieru, Torby z tektury, Materiały
drukowane, Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażowe,
Materiały piśmienne, Papier, Tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego, Prace biurowe, Doradztwo i konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej, Usługi analizy i informacji biznesowej, Badania rynkowe, Analizy gospodarcze, Administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością
gospodarczą, Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja działalności gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, Agencje informacji handlowej, Organizacja
wystaw handlowych, Organizacja targów handlowych, Usługi reklamowe, Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, Promocja towarów i usług, Usługi public relations, Produkcja reklam, Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych,
Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Wynajem
czasu reklamowego w środkach przekazu, Reklamy korespondencyjne, Sondaże opinii, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla
osób trzecich, Profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie
nimi, Komputerowe przetwarzanie danych, Elektroniczne
przetwarzanie danych, Zarządzanie przetwarzaniem danych,
Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, Rozpowszechnianie informacji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji
handlowych, Wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, Usługi sprzedaży towarów
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej,
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej,
Sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyjnej,
energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej,
filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej,
sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż hurtowa towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z branż:
telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego,
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu
różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyż-
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szym zakresie, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług,
Usługa polegająca na prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży
paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych, Sprzedaż hurtowa
i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług
w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności
elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania
w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę,
usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, Pośrednictwo
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych,
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu
do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie wykonywaniem umów
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania
z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością
gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, doradztwo podatkowe, usługi dotyczące działalności centrów telefonicznych (call center) świadczone na rzecz osób trzecich, Usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi
pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi finansowe, Usługi
pośrednictwa w zakresie usług finansowych, Doradztwo
ekonomiczno-finansowe, Usługi płatnicze, Usługi maklerskie,
Obrót papierami wartościowymi, Usługi bankowe, Usługi pośrednictwa bankowego, Usługi leasingowe, Leasing finansowy, Usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomościami,
Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajem powierzchni
biurowej, Wynajem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa
nieruchomości, Finansowanie inwestycji, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące urządzeń
i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych,
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń
telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych,
urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Usługi naprawcze dotyczące urządzeń
i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych,
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń
telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych,
urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Usługi konserwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego,
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych, Usługi informacyjne,
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doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie:
rozpowszechniania wiadomości i aktualności, Zbieranie
i przesyłanie informacji, Usługi telekomunikacyjne, Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne przewodowe, Usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, Usługi
telekomunikacji satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej,
Usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, Usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, Usługi łączności poprzez terminale komputerowe, Usługi nadawania bezprzewodowego, Usługi nadawania
telewizji kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Transfer strumieniowy
danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja programów
radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja
satelitarna, Transmisja wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, Usługi transmisyjne,
Łączność poprzez sieci komputerowe, Usługi dostępu do Internetu, Usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej,
Usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie programów telewizyjnych, Nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewodowe, Przekaz satelitarny,
Nadawanie i transmisja programów radiowych, Nadawanie
i transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie informacji
za pośrednictwem telewizji, Nadawanie informacji za pośrednictwem radia, Nadawanie informacji za pośrednictwem
satelity, Nadawanie muzyki, Nadawanie programów przez
satelitę, Nadawanie programów telewizji kablowej, Nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], Usługi zapewniania dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych
udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, Agencje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci
komputerowych oraz Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, Usługi teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, Dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie
prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianie
infrastruktury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia
stacji telewizyjnych polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39 Transport,
Transport samochodowy, Transport morski, Transport lotniczy, Transport bagażu, Transport osób, Usługi kurierskie, Wypożyczanie środków transportu, Pakowanie i składowanie
towarów, Organizowanie podróży, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej
i cieplnej, Zaopatrywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, Dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, Usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, Usługi związane z odprowadzaniem ścieków, Usługi związane z wywozem śmieci, Wyznaczanie położenia obiektów za pomocą
urządzeń telekomunikacyjnych, Pośrednictwo w zakresie
ww. usług, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie,
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Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, Rozrywka, Organizowanie imprez rozrywkowych, Organizowanie konkursów
i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, Działalność sportowa, Działalność kulturalna, Organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, Organizowanie szkoleń,
Organizowanie konferencji, Organizowanie sympozjów,
Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi wydawnicze, Usługi
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie materiałów drukowanych, Komputerowy skład drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie wykazów oraz list, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wydawanie periodyków, Produkcja filmów, Produkcja nagrań
wideo, Rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, Usługi sprzedaży programów radiowych, Usługi sprzedaży programów telewizyjnych, Wynajem stacji telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych, Produkcja programów radiowych, Montaż programów radiowych i telewizyjnych, Usługi reporterskie, Studia filmowe, Studia telewizyjne, Studia nagrań, Usługa prowadzenia portali internetowych
w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów,
udostępniania gier, wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych i radiowych, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie
nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi postprodukcji filmów,
nagrań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, Projekcja filmów, Wypożyczanie filmów, Wypożyczanie nagrań
wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja programów
telewizyjnych, Dystrybucja programów radiowych, Gry oferowane on-line, Usługi publikowania tekstów, czasopism,
wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych,
w tym on-line, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 Naukowe
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, Analiza
przemysłowa, Badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako
usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania
komputerowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania komputerowego,
Instalacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja
oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja oprogramowania
komputerowego, Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Udostępnianie oprogramowania komputerowego, Informatyka
śledcza, Poradnictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne
dotyczące komputerów i informatyki, Projektowanie systemów informatycznych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w zakresie sieci informatycznych, Usługi
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania urządzeniami informatycznymi,
Usługi doradcze w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych, Usługi zarządzania projektami w zakresie
technologii informatycznych i komputerowych, Inżynieria
komputerowa, Hosting, Hosting serwerów, Hosting portali
internetowych, Hosting stron internetowych, Hosting plat-
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form w Internecie, Hosting treści cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, Hosting aplikacji oprogramowania komputerowego, Utrzymywanie portali internetowych
dla osób trzecich, Utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, Projektowanie stron internetowych, Usługi
prowadzenia portali internetowych w zakresie utrzymywania stron internetowych, prognozy pogody, udostępnienia
wyszukiwarek internetowych, Usługi udostępniania aplikacji
mobilnych i internetowych, włączając udostępnienie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonymi
do tych celów, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, opieka psychologiczna, opieka medyczna i zdrowotna, domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, Usługi w zakresie
higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, Prywatne i społeczne usługi
świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: monitorowanie alarmu medycznego, opieka nad domem pod nieobecność
właścicieli, usługi osobistych doradców w zakresie zakupów, usługi serwisów społecznościowych online, usługi
towarzyskie, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych
on line za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w zakresie
opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie odzieży, usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa
w zawieraniu znajomości, Usługi w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi ochroniarskie, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
530339
(220) 2021 06 17
TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) polsat wybierz swoje wszystko
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub
obrazów, Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, Programy komputerowe, Urządzenia
do gaszenia ognia, Publikacje elektroniczne, Oprogramowanie komputerowe, Elektroniczne nośniki danych, Nagrania
cyfrowe, Nagrania audio, Nagrania wideo, Nagrania audio-wideo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale
komunikacyjne, terminale komputerowe, terminale telefoniczne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicznych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe,
elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia
do przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo,
urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, de(210)
(731)

Nr ZT01/2022

kodery elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery,
wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery
standardów telewizyjnych, konwertery standardów radiowych, zestawy kina domowego, projektory do kina domowego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, projektory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria
do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały na telefony, futerały
na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui
na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania
urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń
mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń
mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne
do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń
mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów,
szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze
ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa
do ochrony ekranów tabletów, 16 Publikacje drukowane,
Gazety, Czasopisma, Druki, Kalendarze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komiksy, Fotografie, Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały do nauczania z wyjątkiem
aparatów, Torby z papieru, Torby z tektury, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego, Prace biurowe, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi analizy i informacji biznesowej,
Badania rynkowe, Analizy gospodarcze, Administrowanie
działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja
działalności gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej,
Informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie,
promocji, Agencje informacji handlowej, Organizacja wystaw handlowych, Organizacja targów handlowych, Usługi
reklamowe, Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych lub promocyjnych, Promocja towarów
i usług, Usługi public relations, Produkcja reklam, Dystrybucja
materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, Reklamy korespondencyjne,
Sondaże opinii, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną,
Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi,
Komputerowe przetwarzanie danych, Elektroniczne przetwarzanie danych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, Rozpowszechnianie informacji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji handlowych, Wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych
dla osób trzecich, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, Usługi sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego,
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odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej,
sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej,
zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż hurtowa towarów z branż:
telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego,
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej,
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego,
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem
oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych
artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym
zakresie, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, Usługa
polegająca na prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurtowa
i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw
stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
Doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług
w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności
elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania
w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę,
usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, Pośrednictwo
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych,
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu
do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie wykonywaniem umów
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania
z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością
gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, doradztwo podatkowe, usługi dotyczące działalności centrów telefonicznych (call center) świadczone na rzecz osób trzecich, Usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi
pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi finansowe, Usługi
pośrednictwa w zakresie usług finansowych, Doradztwo
ekonomiczno-finansowe, Usługi płatnicze, Usługi maklerskie,
Obrót papierami wartościowymi, Usługi bankowe, Usługi pośrednictwa bankowego, Usługi leasingowe, Leasing finansowy, Usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, Usługi związa-
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ne z majątkiem nieruchomym, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomościami,
Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajem powierzchni
biurowej, Wynajem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa
nieruchomości, Finansowanie inwestycji, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące urządzeń
i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych,
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń
telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych,
urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Usługi naprawcze dotyczące urządzeń
i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych,
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń
telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych,
urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Usługi konserwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego,
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych, Usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie:
rozpowszechniania wiadomości i aktualności, Zbieranie
i przesyłanie informacji, Usługi telekomunikacyjne, Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne przewodowe, Usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, Usługi
telekomunikacji satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej,
Usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, Usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, Usługi łączności poprzez terminale komputerowe, Usługi nadawania bezprzewodowego, Usługi nadawania
telewizji kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Transfer strumieniowy
danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja programów
radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja
satelitarna, Transmisja wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, Usługi transmisyjne,
Łączność poprzez sieci komputerowe, Usługi dostępu do Internetu, Usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej,
Usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie programów telewizyjnych, Nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewodowe, Przekaz satelitarny,
Nadawanie i transmisja programów radiowych, Nadawanie
i transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie informacji
za pośrednictwem telewizji, Nadawanie informacji za pośrednictwem radia, Nadawanie informacji za pośrednictwem
satelity, Nadawanie muzyki, Nadawanie programów przez
satelitę, Nadawanie programów telewizji kablowej, Nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], Usługi zapewniania dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych
udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, Agencje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci
komputerowych oraz Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, Usługi teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypo-
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życzanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, Dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie
prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianie
infrastruktury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia
stacji telewizyjnych polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39 Transport,
Transport samochodowy, Transport morski, Transport lotniczy, Transport bagażu, Transport osób, Usługi kurierskie, Wypożyczanie środków transportu, Pakowanie i składowanie
towarów, Organizowanie podróży, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej
i cieplnej, Zaopatrywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, Dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, Usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, Usługi związane z odprowadzaniem ścieków, Usługi związane z wywozem śmieci, Wyznaczanie położenia obiektów za pomocą
urządzeń telekomunikacyjnych, Pośrednictwo w zakresie
ww. usług, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie,
Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, Rozrywka, Organizowanie imprez rozrywkowych, Organizowanie konkursów
i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, Działalność sportowa, Działalność kulturalna, Organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, Organizowanie szkoleń,
Organizowanie konferencji, Organizowanie sympozjów,
Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi wydawnicze, Usługi
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie materiałów drukowanych, Komputerowy skład drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie wykazów oraz list, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wydawanie periodyków, Produkcja filmów, Produkcja nagrań
wideo, Rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, Usługi sprzedaży programów radiowych, Usługi sprzedaży programów telewizyjnych, Wynajem stacji telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych, Produkcja programów radiowych, Montaż programów radiowych i telewizyjnych, Usługi reporterskie, Studia filmowe, Studia telewizyjne, Studia nagrań, Usługa prowadzenia portali internetowych
w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów,
udostępniania gier, wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych i radiowych, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie
nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi postprodukcji filmów,
nagrań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, Projekcja filmów, Wypożyczanie filmów, Wypożyczanie nagrań
wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja programów
telewizyjnych, Dystrybucja programów radiowych, Gry oferowane on-line, Usługi publikowania tekstów, czasopism,
wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych,
w tym on-line, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 Naukowe
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, Analiza
przemysłowa, Badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi do-
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radztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako
usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania
komputerowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania komputerowego,
Instalacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja
oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja oprogramowania
komputerowego, Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Udostępnianie oprogramowania komputerowego, Informatyka
śledcza, Poradnictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne
dotyczące komputerów i informatyki, Projektowanie systemów informatycznych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w zakresie sieci informatycznych, Usługi
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania urządzeniami informatycznymi,
Usługi doradcze w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych, Usługi zarządzania projektami w zakresie
technologii informatycznych i komputerowych, Inżynieria
komputerowa, Hosting, Hosting serwerów, Hosting portali
internetowych, Hosting stron internetowych, Hosting platform w Internecie, Hosting treści cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, Hosting aplikacji oprogramowania komputerowego, Utrzymywanie portali internetowych
dla osób trzecich, Utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, Projektowanie stron internetowych, Usługi
prowadzenia portali internetowych w zakresie utrzymywania stron internetowych, prognozy pogody, udostępnienia
wyszukiwarek internetowych, Usługi udostępniania aplikacji
mobilnych i internetowych, włączając udostępnienie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonymi
do tych celów, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, opieka psychologiczna, opieka
medyczna i zdrowotna, domy opieki nad starszymi ludźmi
z opieką pielęgniarską lub medyczną, Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych
usług, 45 Usługi prawne, Prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: monitorowanie alarmu medycznego, opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, usługi osobistych doradców w zakresie zakupów, usługi
serwisów społecznościowych online, usługi towarzyskie,
usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych on line
za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w zakresie opieki,
usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie odzieży,
usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa
w zawieraniu znajomości, Usługi w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi ochroniarskie, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
(210) 530341
(220) 2021 06 17
(731) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) polsat box wybierz swoje wszystko
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
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nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub
obrazów, Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, Programy komputerowe, Urządzenia
do gaszenia ognia, Publikacje elektroniczne, Oprogramowanie komputerowe, Elektroniczne nośniki danych, Nagrania
cyfrowe, Nagrania audio, Nagrania wideo, Nagrania audio-wideo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale
komunikacyjne, terminale komputerowe, terminale telefoniczne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicznych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe,
elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia
do przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo,
urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery,
wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery
standardów telewizyjnych, konwertery standardów radiowych, zestawy kina domowego, projektory do kina domowego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, projektory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria
do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały na telefony, futerały
na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui
na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania
urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń
mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń
mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne
do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń
mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów,
szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze
ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa
do ochrony ekranów tabletów, 16 Publikacje drukowane,
Gazety, Czasopisma, Druki, Kalendarze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komiksy, Fotografie, Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały do nauczania z wyjątkiem
aparatów, Torby z papieru, Torby z tektury, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego, Prace biurowe, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi analizy i informacji biznesowej,
Badania rynkowe, Analizy gospodarcze, Administrowanie
działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja
działalności gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej,
Informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie,
promocji, Agencje informacji handlowej, Organizacja wystaw handlowych, Organizacja targów handlowych, Usługi
reklamowe, Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingo-
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we, Usługi promocyjne, Usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych lub promocyjnych, Promocja towarów
i usług, Usługi public relations, Produkcja reklam, Dystrybucja
materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, Reklamy korespondencyjne,
Sondaże opinii, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną,
Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi,
Komputerowe przetwarzanie danych, Elektroniczne przetwarzanie danych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, Rozpowszechnianie informacji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji handlowych, Wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych
dla osób trzecich, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, Usługi sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego,
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej,
sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej,
zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż hurtowa towarów z branż:
telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego,
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej,
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego,
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem
oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych
artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym
zakresie, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, Usługa
polegająca na prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurtowa
i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw
stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
Doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług
w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności
elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania
w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę,
usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, Pośrednictwo
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych,
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
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niania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu
do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie wykonywaniem umów
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania
z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością
gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, doradztwo podatkowe, usługi dotyczące działalności centrów telefonicznych (call center) świadczone na rzecz osób trzecich, Usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi
pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi finansowe, Usługi
pośrednictwa w zakresie usług finansowych, Doradztwo
ekonomiczno-finansowe, Usługi płatnicze, Usługi maklerskie,
Obrót papierami wartościowymi, Usługi bankowe, Usługi pośrednictwa bankowego, Usługi leasingowe, Leasing finansowy, Usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomościami,
Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajem powierzchni
biurowej, Wynajem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa
nieruchomości, Finansowanie inwestycji, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące urządzeń
i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych,
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń
telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych,
urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Usługi naprawcze dotyczące urządzeń
i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych,
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń
telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych,
urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Usługi konserwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego,
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych, Usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie:
rozpowszechniania wiadomości i aktualności, Zbieranie
i przesyłanie informacji, Usługi telekomunikacyjne, Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne przewodowe, Usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, Usługi
telekomunikacji satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej,
Usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, Usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, Usługi łączności poprzez terminale komputerowe, Usługi nadawania bezprzewodowego, Usługi nadawania
telewizji kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Transfer strumieniowy
danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja programów
radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja
satelitarna, Transmisja wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, Usługi transmisyjne,
Łączność poprzez sieci komputerowe, Usługi dostępu do Internetu, Usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej,
Usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, Bezprzewo-
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dowa transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie programów telewizyjnych, Nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewodowe, Przekaz satelitarny,
Nadawanie i transmisja programów radiowych, Nadawanie
i transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie informacji
za pośrednictwem telewizji, Nadawanie informacji za pośrednictwem radia, Nadawanie informacji za pośrednictwem
satelity, Nadawanie muzyki, Nadawanie programów przez
satelitę, Nadawanie programów telewizji kablowej, Nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], Usługi zapewniania dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych
udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, Agencje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci
komputerowych oraz Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, Usługi teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, Dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie
prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianie
infrastruktury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia
stacji telewizyjnych polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39 Transport,
Transport samochodowy, Transport morski, Transport lotniczy, Transport bagażu, Transport osób, Usługi kurierskie, Wypożyczanie środków transportu, Pakowanie i składowanie
towarów, Organizowanie podróży, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej
i cieplnej, Zaopatrywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, Dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, Usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, Usługi związane z odprowadzaniem ścieków, Usługi związane z wywozem śmieci, Wyznaczanie położenia obiektów za pomocą
urządzeń telekomunikacyjnych, Pośrednictwo w zakresie
ww. usług, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie,
Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, Rozrywka, Organizowanie imprez rozrywkowych, Organizowanie konkursów
i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, Działalność sportowa, Działalność kulturalna, Organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, Organizowanie szkoleń,
Organizowanie konferencji, Organizowanie sympozjów,
Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi wydawnicze, Usługi
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie materiałów drukowanych, Komputerowy skład drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie wykazów oraz list, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wydawanie periodyków, Produkcja filmów, Produkcja nagrań
wideo, Rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, Usługi sprzedaży programów radiowych, Usługi sprzedaży programów telewizyjnych, Wynajem stacji telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych, Produkcja programów radiowych, Montaż programów radiowych i telewizyjnych, Usługi reporterskie, Studia filmowe, Studia telewizyjne, Studia nagrań, Usługa prowadzenia portali internetowych
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w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów,
udostępniania gier, wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych i radiowych, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie
nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi postprodukcji filmów,
nagrań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, Projekcja filmów, Wypożyczanie filmów, Wypożyczanie nagrań
wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja programów
telewizyjnych, Dystrybucja programów radiowych, Gry oferowane on-line, Usługi publikowania tekstów, czasopism,
wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych,
w tym on-line, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 Naukowe
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, Analiza
przemysłowa, Badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako
usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania
komputerowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania komputerowego,
Instalacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja
oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja oprogramowania
komputerowego, Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Udostępnianie oprogramowania komputerowego, Informatyka
śledcza, Poradnictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne
dotyczące komputerów i informatyki, Projektowanie systemów informatycznych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w zakresie sieci informatycznych, Usługi
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania urządzeniami informatycznymi,
Usługi doradcze w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych, Usługi zarządzania projektami w zakresie
technologii informatycznych i komputerowych, Inżynieria
komputerowa, Hosting, Hosting serwerów, Hosting portali
internetowych, Hosting stron internetowych, Hosting platform w Internecie, Hosting treści cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, Hosting aplikacji oprogramowania komputerowego, Utrzymywanie portali internetowych
dla osób trzecich, Utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, Projektowanie stron internetowych, Usługi
prowadzenia portali internetowych w zakresie utrzymywania stron internetowych, prognozy pogody, udostępnienia
wyszukiwarek internetowych, Usługi udostępniania aplikacji
mobilnych i internetowych, włączając udostępnienie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonymi
do tych celów, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, opieka psychologiczna, opieka
medyczna i zdrowotna, domy opieki nad starszymi ludźmi
z opieką pielęgniarską lub medyczną, Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych
usług, 45 Usługi prawne, Prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: monitorowanie alarmu medycznego, opieka nad domem pod nieobecność właścicieli,
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usługi osobistych doradców w zakresie zakupów, usługi
serwisów społecznościowych online, usługi towarzyskie,
usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych on line
za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w zakresie opieki,
usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie odzieży,
usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa
w zawieraniu znajomości, Usługi w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi ochroniarskie, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
(210) 530342
(220) 2021 06 17
(731) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ipolsat wybierz swoje wszystko
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub
obrazów, Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, Programy komputerowe, Urządzenia
do gaszenia ognia, Publikacje elektroniczne, Oprogramowanie komputerowe, Elektroniczne nośniki danych, Nagrania
cyfrowe, Nagrania audio, Nagrania wideo, Nagrania audio-wideo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale
komunikacyjne, terminale komputerowe, terminale telefoniczne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicznych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe,
elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia
do przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo,
urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery,
wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery
standardów telewizyjnych, konwertery standardów radiowych, zestawy kina domowego, projektory do kina domowego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, projektory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria
do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały na telefony, futerały
na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui
na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania
urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń
mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń
mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne
do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń
mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów,
szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze
ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochra-
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niacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa
do ochrony ekranów tabletów, 16 Publikacje drukowane,
Gazety, Czasopisma, Druki, Kalendarze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komiksy, Fotografie, Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały do nauczania z wyjątkiem
aparatów, Torby z papieru, Torby z tektury, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego, Prace biurowe, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi analizy i informacji biznesowej,
Badania rynkowe, Analizy gospodarcze, Administrowanie
działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja
działalności gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej,
Informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie,
promocji, Agencje informacji handlowej, Organizacja wystaw handlowych, Organizacja targów handlowych, Usługi
reklamowe, Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych lub promocyjnych, Promocja towarów
i usług, Usługi public relations, Produkcja reklam, Dystrybucja
materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, Reklamy korespondencyjne,
Sondaże opinii, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną,
Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi,
Komputerowe przetwarzanie danych, Elektroniczne przetwarzanie danych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, Rozpowszechnianie informacji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji handlowych, Wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych
dla osób trzecich, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, Usługi sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego,
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej,
sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej,
zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż hurtowa towarów z branż:
telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego,
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej,
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego,
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem
oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych
artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym
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zakresie, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, Usługa
polegająca na prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurtowa
i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw
stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
Doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług
w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności
elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania
w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę,
usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, Pośrednictwo
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych,
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu
do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie wykonywaniem umów
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania
z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością
gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, doradztwo podatkowe, usługi dotyczące działalności centrów telefonicznych (call center) świadczone na rzecz osób trzecich, Usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi
pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi finansowe, Usługi
pośrednictwa w zakresie usług finansowych, Doradztwo
ekonomiczno-finansowe, Usługi płatnicze, Usługi maklerskie,
Obrót papierami wartościowymi, Usługi bankowe, Usługi pośrednictwa bankowego, Usługi leasingowe, Leasing finansowy, Usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomościami,
Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajem powierzchni
biurowej, Wynajem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa
nieruchomości, Finansowanie inwestycji, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące urządzeń
i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych,
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń
telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych,
urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Usługi naprawcze dotyczące urządzeń
i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych,
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń
telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych,
urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Usługi konserwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego,
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania
danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych, Usługi informacyjne,
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doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie:
rozpowszechniania wiadomości i aktualności, Zbieranie
i przesyłanie informacji, Usługi telekomunikacyjne, Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne przewodowe, Usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, Usługi
telekomunikacji satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej,
Usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, Usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, Usługi łączności poprzez terminale komputerowe, Usługi nadawania bezprzewodowego, Usługi nadawania
telewizji kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Transfer strumieniowy
danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja programów
radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja
satelitarna, Transmisja wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, Usługi transmisyjne,
Łączność poprzez sieci komputerowe, Usługi dostępu do Internetu, Usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej,
Usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie programów telewizyjnych, Nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewodowe, Przekaz satelitarny,
Nadawanie i transmisja programów radiowych, Nadawanie
i transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie informacji
za pośrednictwem telewizji, Nadawanie informacji za pośrednictwem radia, Nadawanie informacji za pośrednictwem
satelity, Nadawanie muzyki, Nadawanie programów przez
satelitę, Nadawanie programów telewizji kablowej, Nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], Usługi zapewniania dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych
udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, Agencje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci
komputerowych oraz Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, Usługi teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, Dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie
prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianie
infrastruktury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia
stacji telewizyjnych polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39 Transport,
Transport samochodowy, Transport morski, Transport lotniczy, Transport bagażu, Transport osób, Usługi kurierskie, Wypożyczanie środków transportu, Pakowanie i składowanie
towarów, Organizowanie podróży, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej
i cieplnej, Zaopatrywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, Dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, Usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, Usługi związane z odprowadzaniem ścieków, Usługi związane z wywozem śmieci, Wyznaczanie położenia obiektów za pomocą
urządzeń telekomunikacyjnych, Pośrednictwo w zakresie
ww. usług, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie,
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Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, Rozrywka, Organizowanie imprez rozrywkowych, Organizowanie konkursów
i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, Działalność sportowa, Działalność kulturalna, Organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, Organizowanie szkoleń,
Organizowanie konferencji, Organizowanie sympozjów,
Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi wydawnicze, Usługi
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie materiałów drukowanych, Komputerowy skład drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie wykazów oraz list, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wydawanie periodyków, Produkcja filmów, Produkcja nagrań
wideo, Rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, Usługi sprzedaży programów radiowych, Usługi sprzedaży programów telewizyjnych, Wynajem stacji telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych, Produkcja programów radiowych, Montaż programów radiowych i telewizyjnych, Usługi reporterskie, Studia filmowe, Studia telewizyjne, Studia nagrań, Usługa prowadzenia portali internetowych
w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów,
udostępniania gier, wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych i radiowych, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie
nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi postprodukcji filmów,
nagrań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, Projekcja filmów, Wypożyczanie filmów, Wypożyczanie nagrań
wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja programów
telewizyjnych, Dystrybucja programów radiowych, Gry oferowane on-line, Usługi publikowania tekstów, czasopism,
wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych,
w tym on-line, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 Naukowe
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, Analiza
przemysłowa, Badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako
usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania
komputerowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania komputerowego,
Instalacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja
oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja oprogramowania
komputerowego, Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Udostępnianie oprogramowania komputerowego, Informatyka
śledcza, Poradnictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne
dotyczące komputerów i informatyki, Projektowanie systemów informatycznych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w zakresie sieci informatycznych, Usługi
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania urządzeniami informatycznymi,
Usługi doradcze w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych, Usługi zarządzania projektami w zakresie
technologii informatycznych i komputerowych, Inżynieria
komputerowa, Hosting, Hosting serwerów, Hosting portali
internetowych, Hosting stron internetowych, Hosting plat-
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form w Internecie, Hosting treści cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, Hosting aplikacji oprogramowania komputerowego, Utrzymywanie portali internetowych
dla osób trzecich, Utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, Projektowanie stron internetowych, Usługi
prowadzenia portali internetowych w zakresie utrzymywania stron internetowych, prognozy pogody, udostępnienia
wyszukiwarek internetowych, Usługi udostępniania aplikacji
mobilnych i internetowych, włączając udostępnienie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonymi
do tych celów, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, opieka psychologiczna, opieka
medyczna i zdrowotna, domy opieki nad starszymi ludźmi
z opieką pielęgniarską lub medyczną, Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych
usług, 45 Usługi prawne, Prywatne i społeczne usługi
świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: monitorowanie alarmu medycznego, opieka nad domem pod nieobecność
właścicieli, usługi osobistych doradców w zakresie zakupów, usługi serwisów społecznościowych online, usługi
towarzyskie, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych
on line za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w zakresie
opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie odzieży, usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa
w zawieraniu znajomości, Usługi w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi ochroniarskie, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
(210)
(731)
(540)
(540)

530938
(220) 2021 06 29
GRZESIAK MAGDALENA, Kalisz
(znak słowno-graficzny)
Werbliński POLSKA Szynka
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ki do użytku sportowego, Ochraniacze jako części strojów
sportowych, Ochraniacze genitaliów do użytku podczas
uprawiania sportu, Ochraniacze na łokcie, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Suspensoria dla sportowców,
39 Pojazdy (wypożyczanie), 41 Chronometraż imprez sportowych, Kultura fizyczna, Organizowanie konkursów, Organizowanie widowisk, Organizowanie zawodów sportowych, Prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, Sport (wypożyczanie
sprzętu), Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego,
Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Usługi rozrywkowe, Usługi trenera osobistego, Usługi trenerskie, Usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], Wynajmowanie
obiektów sportowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

531670
(220) 2021 07 16
KUJAWSKI DAWID LAB. KROTOSZYN GYM, Krotoszyn
(znak słowno-graficzny)
LOGinLAB.

(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi promocji w zakresie rozrywkowych,
kulturalnych, rekreacyjnych, imprez sportowych i związanych
z organizacją wypoczynku oraz w zakresie wydawnictw i nagrań na kasetach i płytach CD i DVD, Telefoniczne udzielanie
informacji o imprezach sportowych, rozrywkowych, edukacyjnych, rajdach, o organizowanych zawodach sportowych
i imprezach o charakterze sportowym, o organizowanych
konferencjach, seminariach, zjazdach, edukacyjnych oraz
w zakresie organizacji wypoczynku, 41 Organizowanie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów i wykładów, Organizowanie imprez rozrywkowych, kulturalnych,
rekreacyjnych, sportowych, plenerowych, festynów, koncertów, widowisk multimedialnych, Organizowanie konkursów
edukacyjnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie
loterii, konkursów, turniejów, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie imprez
i konkursów o charakterze sportowym, zawodów sportowych, Informacja o imprezach sportowych, rozrywkowych,
rekreacyjnych, Usługi wydawnicze, publikowanie książek,
przewodników turystycznych, Wydawanie nagrań na kasetach i płytach CD, Publikacja elektroniczna on-line książek
i periodyków, obsługa publikacji elektronicznych on-line.
531960
(220) 2021 07 26
Vetements Group AG, Zurych, CH
(znak słowno-graficzny)
VETEMENTS

(531)

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

(210) 531069
(220) 2021 07 02
(731) HAŁADYNA ROMAN, Bukowina Tatrzańska
(540) (znak słowny)
(540) HULAJ NOGĄ
(510), (511) 12 Pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, 28 Artykuły gimnastyczne,
Hulajnogi, Nagolenniki do użytku sportowego, Nakolanni-

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 Torby, Plecaki, Torebki na ramię, Sakiewki
na klucze, Torebki na biodra [nerki], Małe damskie torebki bez
rączki, Torby na zakupy, Torebki do przewieszania przez ramię,
Portmonetki, Torby podróżne, Walizki, Parasole, Torebki, Aktówki, Skórzane aktówki na dokumenty, 25 Czapki [nakrycia
głowy], Nakrycia głowy, Kapelusze, Kaptury, Daszki, Szaliki, Rękawiczki, Obuwie, Botki, Paski, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
online związane z następującymi produktami: perfumy, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi

27.05.01, 29.01.15, 08.05.02, 26.03.07, 26.03.16, 26.03.18,
19.03.03, 26.04.02, 26.04.06, 26.04.18, 08.05.04
(510), (511) 29 Przetwory z mięsa, ekstrakty mięsne, mięso
mielone, Wyroby wędliniarskie wieprzowe, szynka, Konserwy
mięsne, Wyroby z drobiu, wyroby wędliniarskie z drobiu, konserwy drobiowe.
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produktami: wyroby perfumeryjne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: kosmetyki, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: okulary przeciwsłoneczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: oprawki do okularów, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: zegary, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: zegarki na rękę, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: klejnoty, Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami:
bransolety, Usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: kolczyki, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: łańcuszki na klejnoty, Usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: broszki [biżuteria], Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: pierścionki [biżuteria], Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: ozdoby [biżuteria],
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: codzienne torby, Usługi sprzedaży detalicznej
online związane z następującymi produktami: plecaki, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: torebki na ramię, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: sakiewki na klucze,
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: torebki na biodra [nerki], Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami:
małe damskie torebki bez rączki [kopertówki], Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
torby na zakupy, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: torebki do przewieszania
przez ramię, Usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: portmonetki, Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami: torby podróżne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: walizki, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: parasole, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: torebki, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: aktówki, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: skórzane aktówki na dokumenty, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: czapki
[nakrycia głowy], Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: nakrycia głowy, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: kapelusze, Usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: kaptury, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: daszki,
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: szaliki, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: rękawiczki, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: buty, Usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: botki, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: paski, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi
produktami: materiały biurowe, Usługi sprzedaży detalicznej
online związane z następującymi produktami: meble, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: tkaniny, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: sztućce, Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami:
przybory kuchenne, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: zastawa stołowa,
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
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mi produktami: tekstylia domowe, Usługi sprzedaży detalicznej online w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej online w związku z rowerami, Usługi sprzedaży detalicznej
online związane z wyrobami do uprawiania sportu, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: materiały piśmienne, Usługi sprzedaży detalicznej
online związane z następującymi produktami: dekoracje
świąteczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: pokrycia ścienne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: pokrycia podłogowe, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: urządzenia kuchenne,
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: urządzenia rowerowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: akcesoria modowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: akcesoria ubraniowe, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: kubki i szklanki, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: preparaty do włosów,
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: świece, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: umeblowanie domowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: futerały na telefony, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: ręczniki, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: bielizna pościelowa, Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami:
butelki na wodę wielokrotnego użytku, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: breloki, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: bielizna kąpielowa, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: deskorolki, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: słuchawki [zakładane na głowę], Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: torby do noszenia komputerów, Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami: futerały na smartfony, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: futerały na słuchawki,
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: futerały na aparaty fotograficzne, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: etui na okulary optyczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: etui na okulary przeciwsłoneczne, Usługi sprzedaży detalicznej online
w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: portfele, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: etui na klucze, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: perfumy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z wyrobami perfumeryjnymi, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: kosmetyki,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: okulary przeciwsłoneczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: oprawki
do okularów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: zegary, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: zegarki na rękę, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
klejnoty, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: bransolety, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: kolczyki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: łań-
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cuszki na klejnoty, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: broszki [biżuteria], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pierścionki [biżuteria], Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: ozdoby [biżuteria], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: codzienne torby, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: plecaki, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: torebki na ramię,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: sakiewki na klucze, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: torebki na biodra
[nerki], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: małe damskie torebki bez rączki [kopertówki],
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: torby na zakupy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: torebki do przewieszania
przez ramię, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: torebki, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: torby podróżne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: walizki, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: bagaż podręczny, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
aktówki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: skórzane aktówki na dokumenty, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
czapki [nakrycia głowy], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nakrycia głowy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kapelusze, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kaptury, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: daszki, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: szaliki,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: rękawiczki, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: buty, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: botki, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
paski, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: materiały biurowe, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z tkaninami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami
kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem Usługi handlu detalicznego dotyczące rowerów, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami
świątecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami naściennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, Usługi handlu detalicznego
związane z urządzeniami kuchennymi, Usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, Usługi handlu
detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi
handlu detalicznego związane z filiżankami i szklankami,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty do włosów, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: olejki eteryczne
do stosowania w aromaterapii, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: świece, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: umeblowanie domowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane
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z następującymi produktami: futerały na telefony, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
ręczniki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: bielizna pościelowa, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: butelki
na wodę wielokrotnego użytku, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: breloki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: bielizna kąpielowa, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: deskorolki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: słuchawki [zakładane na głowę], Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: torby do noszenia komputerów,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: futerały na smartfony, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: futerały na słuchawki,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: futerały na aparaty fotograficzne, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: etui
na okulary optyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: etui na okulary przeciwsłoneczne, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
portfele, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: etui na klucze, Usługi handlu hurtowego
związane z perfumami, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: produkty perfumeryjne, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
kosmetyki, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: okulary przeciwsłoneczne, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: oprawki
do okularów, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: zegary, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: zegarki na rękę, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: klejnoty, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: bransolety, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: kolczyki, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: łańcuszki
na klejnoty, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: broszki [biżuteria], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: pierścionki [biżuteria], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: ozdoby [biżuteria], Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: codzienne torby,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: plecaki, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: torebki na ramię, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: sakiewki na klucze,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: torebki na biodra [nerki], Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: małe damskie torebki
bez rączki [kopertówki], Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: torby na zakupy, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: torebki
do przewieszania przez ramię, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: torebki, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: torby podróżne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: walizki, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: bagaż podręczny,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: aktówki, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: skórzane aktówki na dokumenty, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
czapki [nakrycia głowy], Usługi handlu hurtowego związane
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z następującymi produktami: nakrycia głowy, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: kapelusze, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: kaptury, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: daszki, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: szaliki, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: rękawiczki, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: buty, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: botki, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: paski, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: materiały
biurowe, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z zastawą stołową, Usługi
sprzedaży hurtowej dotyczące tekstyliów domowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: rowery,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami
świątecznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami naściennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie urządzeń kuchennych, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie następujących produktów: akcesoria rowerowe,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie następujących produktów: akcesoria modowe, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie następujących produktów: akcesoria ubraniowe,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie filiżanek i szklanek,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: preparaty do włosów, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: olejki eteryczne
do stosowania w aromaterapii, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: świece, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie następujących produktów: umeblowanie domowe, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: futerały na telefony, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
ręczniki, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie następujących produktów: bielizna pościelowa, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie następujących produktów: butelki na wodę
wielokrotnego użytku, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
następujących produktów: breloki, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie następujących produktów: bielizna kąpielowa, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: deskorolki, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: słuchawki [zakładane na głowę], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: torby do noszenia komputerów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie następujących produktów: futerały
na smartfony, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: futerały na słuchawki, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie następujących produktów: futerały
na aparaty fotograficzne, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie następujących produktów: etui na okulary optyczne,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: etui na okulary przeciwsłoneczne, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z torbami, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: portfele, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: etui
na klucze Promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie
imprez charytatywnych, koncertów, wydarzeń sportowych
i wystaw artystycznych, Pokazy mody na potrzeby reklamy.
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532110
(220) 2021 07 28
EDUTECH FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EDUTECH FUND
(510), (511) 35 Administrowanie działalnością gospodarczą,
Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, Administrowanie w zakresie oceny przedsiębiorstw,
Analiza rynku, Analiza danych biznesowych, Analiza trendów
biznesowych, Analiza badań rynkowych, Analizowanie reakcji konsumentów, Analizy biznesowe rynków, Analizy funkcjonowania firm, Analizy gospodarcze, Audyt działalności
gospodarczej, Audyt finansowy, Audyt przedsiębiorstw, Badania biznesowe, Badania rynkowe, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Biznesowe usługi doradcze w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo biznesowe, Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, Doradztwo w zakresie analizy biznesowej, Doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące reorganizacji finansowej, Doradztwo w zakresie
fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie nabywania
przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie
strategii dla przedsiębiorstw, Informacje i opinie ekspertów
dotyczące firm i przedsiębiorstw, Marketing finansowy,
Marketing internetowy, Ocena możliwości dla działalności
gospodarczej, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw,
Pomoc przy prowadzenie franszyz, 36 Analizy finansowe,
Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo dotyczące inwestycji, Doradztwo dotyczące transakcji finansowych,
Doradztwo inwestycyjne, Doradztwo finansowe związane
z pożyczkami, Doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi, Emisja obligacji, Finansowanie pożyczek,
Finansowanie przedsięwzięć biznesowych, Finansowanie
kapitału wysokiego ryzyka, Finansowanie Inwestycji, Finansowanie fuzji, Finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, Inwestycje kapitałowe, Obrót papierami wartościowymi,
Opracowania finansowe, Pożyczki [finansowanie], Pożyczki
z poręczeniem, Pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych
technologii, Sporządzanie raportów i analiz finansowych,
Inwestycje finansowe, Crowdfunding, Usługi finansowania,
Zarządzanie finansami, Sponsorowanie finansowe, 41 Budowanie zespołu [edukacja], Usługi szkół [edukacja], Doradztwo
specjalistyczne w zakresie edukacji, Dostarczanie informacji
dotyczących edukacji, Edukacyjne usługi doradcze, Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, Organizowanie
i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie
i prowadzenie targów edukacyjnych.
(210)
(731)

(210) 532424
(220) 2021 08 05
(731) HANKUS RAFAŁ MIX INVEST, Żywiec
(540) (znak słowny)
(540) Mix School
(510), (511) 41 Nauka indywidualna, Kursy instruktażowe,
Kursy szkoleniowe, Kurs didżejów.
532784
(220) 2021 08 17
BARTOSZ PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
MAT-MAJSTER, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) MATMAJSTER
(510), (511) 2 Farby, pokosty, lakiery, Środki zapobiegające
korozji i zabezpieczające drewno, Barwniki, Powłoki, Rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok, barwników i tuszów, Ży-

(210)
(731)
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wice naturalne w stanie surowym, Powłoki ochronne do zapobiegania rdzy i powstrzymywania korozji, Rozpuszczalniki
do rozcieńczania farb, Oleje zapobiegające korozji, Materiały
powłokowe w postaci olejów, Środki antykorozyjne, Powłoki
żywiczne, Woski antykorozyjne, Preparaty zapobiegające
matowieniu, Koloranty, pigmenty i tusze, Szczeliwa [farby],
Środki konserwujące do metali [farby], Emalie do malowania,
Bejce do drewna, Folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, 6 Drobne wyroby
metalowe, Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne,
Metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania,
Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Sufity metalowe,
Metalowe elewacje ścienne, Metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, Statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, Kosze metalowe,
Nadstawki i podstawy metalowe, Zlewozmywaki metalowe,
Umywalki metalowe, Okapy metalowe, Ociekacze metalowe, Baseny metalowe, Pojemniki metalowe, Stojaki metalowe, Wieszaki metalowe, Kozetki metalowe, Pojemniki
do szczotek i płynów metalowe, Zbiorniki metalowe, Metalowe butle gazowe, Butle metalowe, Dozowniki metalowe,
Wiadra metalowe, Ogrodzenia metalowe, Rynny metalowe,
Kominy metalowe, Podłogi metalowe, Boazerie metalowe,
Stopnie schodów metalowe oraz ich obudowy metalowe,
Szyldy metalowe, Tabliczki metalowe, Okucia ozdobne metalowe, Rolety zewnętrzne metalowe, Żaluzje metalowe,
Osprzęt do mebli metalowy, Kształtowniki metalowe, Okładziny ścian działowych metalowe, Okładziny sufitów podwieszanych metalowe, Dachówki/ dachy metalowe, Drabiny
i rusztowania z metalu, Folie metalowe i aluminiowe, Metale
nieszlachetne i ich stopy, Przewody nieelektryczne i druty
z metali nieszlachetnych, Rury i rurki metalowe, Kasy pancerne, Metalowe konstrukcje wież, w tym elementy wież wiatrowych i wieże wiatrowe, 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące
i kontrolujące, Przyłbice spawalnicze, Okulary spawalnicze,
Transformatory spawalnicze, Anteny, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Wskaźniki i kontrolery, Piloty zdalnego sterowania, Piloty automatyczne, Nadajniki radiowe do pilotów, Odbiorniki radiowe do pilotów, Sygnalizacyjne lampy, Elektroniczne elementy składowe, Obwody
drukowane, Przyrządy pomiarowe, Elementy i układy sterowania, Komputery, części do komputerów, podzespoły komputerowe, osprzęt komputerowy, Komputerowe urządzenia
peryferyjne, Programy 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, 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, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Obuwie ochronne,
Ochronne okulary, Maski ochronne, Ochronne nakrycia głowy, Odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub urazami, Osłony ochronne na twarz, Rękawice do celów przemysłowych do ochrony przed urazami, Rękawice do ochrony
przed wypadkami lub urazami, Rękawiczki chroniące przed
wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Rękawice ognio-
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trwałe, Rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami,
Jednorazowe rękawiczki do użytku laboratoryjnego, Gogle
ochronne, Transformatory, Urządzenia fotowoltaiczne i 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, 19 Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, Niemetalowe materiały ogrodzeniowe,
Ogrodzenia niemetalowe, Niemetalowe panele ogrodzeniowe, Niemetalowe słupki ogrodzeniowe, Niemetalowe szyny
na ogrodzenia, Ogrodzenia z tworzyw sztucznych, Ogrodzenia z siatki plecionej, niemetalowe, Ogrodzenie przeciwerozyjne (materiały budowlane niemetalowe), Niemetalowe
podpory do słupków ogrodzeniowych, Balustrady niemetalowe, Drewno budowlane, Pomniki niemetalowe, Boazeria
niemetalowa, Podłogi niemetalowe, Ruchome podesty, Niemetalowe kratki do zastosowania wokół drzewek, do drenażu głównych arterii komunikacyjnych, Niemetalowe kratki
wentylacyjne do budynków, Kratki burzowe (drenażowe
konstrukcje betonowe), Bariery ochronne niemetalowe,
Ochronne rusztowania niemetalowe, Ramy konstrukcyjne
dla cieplarni [konstrukcje] nie z metalu, Ramy budowlane
niemetalowe, Przestrzenne ramy, nie z metalu, Niemetalowe
ramy do werand, Ogrody zimowe [konstrukcje] z materiałów
niemetalowych, Altany [konstrukcje niemetalowe], Drewniane półfabrykaty tarte, Pergole niemetalowe, Łuki z materiałów niemetalowych, Niemetalowe wiaty do przechowywania, Niemetalowe wiaty do ochrony przed deszczem, Statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień,
beton i marmur, zawarte w tej klasie, Rolety do użytku zewnętrznego niemetalowe i nietekstylne, Żaluzje niemetalowe, Ramy okienne niemetalowe, Drewno i sztuczne drewno,
Kamień, skała, beton, glina i minerały, Rury sztywne niemetalowe, Płyty budowlane niemetalowe, Sufitowe płyty panelowe, niemetalowe, Ościeżnice drzwiowe niemetalowe, Deski
podłogowe, Niemetalowe panele podłogowe, Podłogowe
płyty parkietowe, Drewniane podłogi parkietowe, Elementy
wykończeniowe budowlane niemetalowe, Profile niemetalowe dla budownictwa, Profile panelowe z materiałów niemetalowych, profile niemetalowe mocujące, Profile niemetalowe do gzymsów, Listwy niemetalowe, Okładziny niemetalowe dla budownictwa, Płyty szalunkowe, Gzymsy niemetalowe, Karnisze niemetalowe, Drzwi niemetalowe, Futryny
drzwiowe niemetalowe, Oblicówki niemetalowe, Bloki gazobetonowe, Cegły, Pokrycia dachowe niemetalowe, Niemetalowe obróbki blacharskie dachu, Listwy przypodłogowe niemetalowe, Okrycia niemetalowe dla budownictwa, Spienione tworzywa sztuczne do użytku w budownictwie, Ścienne
okładziny niemetalowe dla budownictwa, Panele ścienne
niemetalowe, Płytki ścienne oraz podłogowe niemetalowe
dla budownictwa, Wykładziny podłogowe winylowe do formowania podłóg, Progi i parapety z materiałów niemetalowych, Schody niemetalowe, Szkło budowlane, okienne, izolacyjne, Asfalt, smoła, bitumy, Bitumiczne wyroby dla budownictwa, Bitumiczne powłoki dachowe, Niemetalowe
wykończeniowe elementy dachów, Betonowe elementy
budowlane, Niemetalowe płyty elewacyjne, Płyty cementowe, Płyty elewacyjne ozdobne betonowe, Płytki ścienne
do wewnątrz z betonu, Płytki ścienne do wewnątrz z minerałów, Niemetalowe płytki ozdobne do wewnątrz, Niemetalowe płytki ozdobne podłogowe na zewnątrz, Niemetalowe
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płytki ozdobne z zastosowaniem na tarasy na zewnątrz,
35 Usługi sprzedaży następujących towarów: farby, pokosty,
lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, powłoki, rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok oraz barwników i tuszów, żywice naturalne w stanie
surowym, powłoki ochronne do zapobiegania rdzy i powstrzymywania korozji, rozpuszczalniki do rozcieńczania
farb, rozpuszczalniki do usuwania farb i lakierów, rozpuszczalniki odtłuszczające inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, oleje zapobiegające korozji, materiały powłokowe w postaci olejów, środki antykorozyjne, powłoki żywiczne, woski antykorozyjne, preparaty zapobiegające matowieniu, koloranty, pigmenty i tusze, szczeliwa [farby], środki
konserwujące do metali [farby], emalie do malowania, bejce
do drewna, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy
i dekoratorów oraz drukarzy i artystów, Usługi sprzedaży następujących towarów: drobne wyroby metalowe, metalowe
drzwi i bramy oraz okna i osłony okienne, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, metalowe materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne, sufity metalowe, metalowe elewacje ścienne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone będące półproduktami, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, kosze metalowe, nadstawki
i podstawy metalowe, zlewozmywaki metalowe, umywalki
metalowe, okapy metalowe, ociekacze metalowe, baseny
metalowe, pojemniki metalowe, stojaki metalowe, wieszaki
metalowe, kozetki metalowe, pojemniki do szczotek i płynów metalowe, zbiorniki metalowe, metalowe butle gazowe, butle metalowe, dozowniki metalowe, wiadra metalowe,
ogrodzenia metalowe, rynny metalowe, kominy metalowe,
podłogi metalowe, boazerie metalowe, stopnie schodów
metalowe oraz ich obudowy metalowe, szyldy metalowe,
tabliczki metalowe, okucia ozdobne metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, żaluzje metalowe, osprzęt do mebli
metalowy, kształtowniki metalowe, okładziny ścian działowych metalowe, okładziny sufitów podwieszanych metalowe, rynny metalowe, dachówki/dachy metalowe, drabiny
i rusztowania z metalu, folie metalowe i aluminiowe, metale
nieszlachetne i ich stopy, przewody nieelektryczne i druty
z metali nieszlachetnych, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, metalowe konstrukcje wież, w tym elementy wież wiatrowych i wieże wiatrowe, Usługi sprzedaży następujących towarów: aparatura oraz urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia mierzące i wykrywające oraz monitorujące i kontrolujące, przyłbice spawalnicze, okulary spawalnicze, transformatory spawalnicze, aparatura oraz urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, anteny, urządzenia zabezpieczające
oraz ochronne i sygnalizacyjne, wskaźniki i kontrolery, piloty
zdalnego sterowania, piloty automatyczne, nadajniki radiowe do pilotów, odbiorniki radiowe do pilotów, sygnalizacyjne lampy, elektroniczne elementy składowe, obwody drukowane, przyrządy pomiarowe, elementy i układy sterowania,
komputery, części do komputerów, podzespoły komputerowe, osprzęt komputerowy, komputerowe urządzenia peryferyjne, programy 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, 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 zdalne-
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go sterowania procesami przemysłowymi, urządzenia
do zdalnego sterowania, Usługi sprzedaży następujących towarów: urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne oraz multimedialne i fotograficzne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, obuwie ochronne, ochronne okulary,
maski ochronne, ochronne nakrycia głowy, odzież ochronna
chroniąca przed wypadkami lub urazami, osłony ochronne
na twarz, rękawice do celów przemysłowych do ochrony
przed urazami, rękawice do ochrony przed wypadkami lub
urazami, rękawiczki chroniące przed wypadkami oraz napromieniowaniem i ogniem, rękawice ogniotrwałe, rękawice
azbestowe do ochrony przed wypadkami, jednorazowe rękawiczki do użytku laboratoryjnego, gogle ochronne, transformatory, urządzenia fotowoltaiczne i 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:
niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe drzwi i bramy oraz okna i osłony okienne,
niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe
materiały ogrodzeniowe, ogrodzenia niemetalowe, niemetalowe panele ogrodzeniowe, niemetalowe słupki ogrodzeniowe, niemetalowe szyny na ogrodzenia, ogrodzenia z tworzyw sztucznych, niemetalowe ogrodzenia z siatki plecionej,
ogrodzenie przeciwerozyjne (materiały budowlane niemetalowe), niemetalowe podpory do słupków ogrodzeniowych,
balustrady niemetalowe, drewno budowlane, pomniki niemetalowe, boazeria niemetalowa, podłogi niemetalowe, ruchome podesty, niemetalowe kratki do zastosowania wokół
drzewek i do drenażu głównych arterii komunikacyjnych,
niemetalowe kratki wentylacyjne do budynków, kratki burzowe (drenażowe konstrukcje betonowe), bariery ochronne
niemetalowe, ochronne rusztowania niemetalowe, ramy
konstrukcyjne dla cieplarni [konstrukcje] nie z metalu, ramy
budowlane niemetalowe, przestrzenne ramy nie z metalu,
niemetalowe ramy do werand, ogrody zimowe [konstrukcje]
z materiałów niemetalowych, altany [konstrukcje niemetalowe], drewniane półfabrykaty tarte, pergole niemetalowe, łuki
z materiałów niemetalowych, niemetalowe wiaty do przechowywania, niemetalowe wiaty do ochrony przed deszczem, statuetki i dzieła sztuki wykonane z kamienia i betonu
oraz marmuru, Usługi sprzedaży następujących towarów:
rolety do użytku zewnętrznego niemetalowe i nietekstylne,
żaluzje niemetalowe, ramy okienne niemetalowe, drewno
i sztuczne drewno, kamień, skała, beton, glina i minerały, rury
sztywne niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, niemetalowe sufitowe płyty panelowe, ościeżnice drzwiowe
niemetalowe, deski podłogowe, niemetalowe panele podłogowe, podłogowe płyty parkietowe, drewniane podłogi parkietowe, podłogi niemetalowe, elementy wykończeniowe
budowlane niemetalowe, profile niemetalowe dla budownictwa, profile panelowe z materiałów niemetalowych, profile niemetalowe mocujące, profile niemetalowe do gzymsów, listwy niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, płyty szalunkowe, gzymsy niemetalowe, karnisze
niemetalowe, drzwi niemetalowe, futryny drzwiowe niemetalowe, oblicówki niemetalowe, boazeria niemetalowa, bloki
gazobetonowe, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, niemetalowe obróbki blacharskie dachu, listwy przypodłogowe
niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, spienione tworzywa sztuczne do użytku w budownictwie,
ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, panele
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ścienne niemetalowe, płytki ścienne oraz podłogowe niemetalowe dla budownictwa, wykładziny podłogowe winylowe do formowania podłóg, progi i parapety z materiałów
niemetalowych, schody niemetalowe, szkło budowlane oraz
okienne i izolacyjne, asfalt, smoła, bitumy, bitumiczne wyroby dla budownictwa, bitumiczne powłoki dachowe, niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, betonowe elementy budowlane, niemetalowe płyty elewacyjne, płyty
cementowe, płyty elewacyjne ozdobne betonowe, płytki
ścienne do wewnątrz z betonu, płytki ścienne do wewnątrz
z minerałów, niemetalowe płytki ozdobne do wewnątrz, niemetalowe płytki ozdobne podłogowe na zewnątrz, niemetalowe płytki ozdobne z zastosowaniem na tarasy na zewnątrz, Usługi sprzedaży następujących towarów: chemia
przemysłowa oraz gospodarcza i samochodowa, detergenty
przeznaczone dla procesów produkcyjnych i przemysłu, kity
oraz wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], podłoża hodowlane oraz nawozy
i środki chemiczne do użytku w rolnictwie oraz ogrodnictwie i leśnictwie, substancje oraz materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, preparaty do czyszczenia
i odświeżania, smary, przemysłowe tłuszcze, przemysłowe
woski i płyny, paliwa i materiały oświetleniowe, mieszaniny
pochłaniające kurz, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza,
urządzenia zamiatające i czyszczące oraz myjące i piorące,
urządzenia do przenoszenia i transportu, roboty przemysłowe, pompy oraz kompresory i dmuchawy, maszyny rolnicze
i do robót ziemnych oraz budowlane i dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, maszyny i urządzenia do obróbki
i przetwórstwa, maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych
i ratunkowych, generatory elektryczności, narzędzia ręczne
do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, podnośniki, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki
materiałów oraz budowlane i do naprawy i konserwacji, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych
i gazowych, filtry do użytku przemysłowego i domowego,
instalacje i urządzenia do ogrzewania i wentylacji oraz klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia sanitarne oraz sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji,
oświetlenie i reflektory oświetleniowe, artykuły i materiały
izolacyjne i zabezpieczające, niemetalowe giętkie rury i rurki
oraz węże i wyposażenie do nich [w tym zawory] oraz wyposażenie do rur sztywnych, plomby oraz uszczelki i wypełnienia, budy oraz kojce i legowiska dla zwierząt domowych,
niemetalowe drabiny i ruchome schody, meble i akcesoria
meblowe wyposażenia domu, niemetalowe plansze oraz
stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe pojemniki
oraz spinacze i uchwyty do nich, statuetki i figurki oraz dzieła
sztuki i ozdoby oraz dekoracje wykonane z drewna i wosku
oraz gipsu lub z tworzyw sztucznych, narzędzia ogrodowe,
Organizowane targów, pokazów, konferencji oraz wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, Pośrednictwo
w sprzedaży towarów/usług, Usługi pośrednictwa handlowego polegające na pośredniczeniu pomiędzy kupującym
i sprzedającym, Pomoc w zawieraniu kontraktów handlowych, Administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami
gospodarczymi, Usługi w zakresie promowania towarów
i usług osób trzecich, Usługi doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, Administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, centrami handlowymi, biurowymi, usługowymi, sklepami
- detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, Usługi w zakresie
organizacji promocji sprzedaży, Usługi w zakresie rozpowszechniania i dystrybucji materiałów reklamowych, Usługi
w zakresie informacji handlowej i informacji o działalności
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gospodarczej, Usługi agencji eksportowo-importowych,
37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Nadzór budowlany, Budowa budynków mieszkalnych,
handlowych, usługowych, biurowych i przemysłowych, Usługi
budowlano-montażowe, Konserwacja i naprawa budynków,
Budowa, naprawy oraz konserwacja dróg, mostów, rurociągów, obiektów inżynierskich, chodników, ścieżek rowerowych,
Usługi remontowe, Rozbiórki obiektów budowlanych, Montaż
rusztowań, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Wypożyczanie sprzętu i maszyn budowlanych, Wynajem betoniarek, koparek, buldożerów, żurawi, ładowarek, samochodów
oraz ciągników budowlanych, maszyn oraz samochodów
do czyszczenia, Czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, Usługi stolarskie - naprawy, Usługi montażu mebli,
Usługi w zakresie informacji budowlanej, Usługi montażowe,
serwisowe oraz instalacyjne w zakresie budownictwa, maszyn
budowlanych, 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), Usługi wykonywania prefabrykatów betonowych i żelbetowych, Usługi wykonywania zbrojeń budowlanych, Usługi
montażu oraz konserwacji i napraw odkurzaczy centralnych,
hydroforów, Usługi hydrauliczne, Usługi w zakresie sprzątania
obiektów, Usługi w zakresie instalowania, konserwacji oraz napraw sprzętu informatycznego, 39 Usługi administrowania
oraz wynajmowania magazynów, powierzchni magazynowych, garaży oraz miejsc parkingowych i garażowych, Usługi
transportowe, Pośrednictwo frachtowe, Spedycja, Magazynowanie, Pakowanie i składowanie towarów, Parkowanie i przechowywanie pojazdów, Wypożyczanie samochodów, kontenerów magazynowych, wagonów, Usługi załadunkowe, Informacja w zakresie transportu, magazynowania, spedycji, frachtu, Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, Wynajem maszyn i urządzeń do pakowania, formowania, zawijania, paletowania, przenośników i pasów do przenośników, urządzeń do przenoszenia i transportu, robotów
przemysłowych, maszyn i urządzeń do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, Udzielanie informacji dotyczących wynajmu maszyn i urządzeń do pakowania lub owijania, maszyn i urządzeń do przetwarzania i przygotowywania
żywności i napojów, Wynajem maszyn i urządzeń do załadunku i rozładunku, Wynajem modułów i pojemników, do magazynowania i transportu.
(210) 533446
(220) 2021 09 01
(310) 35737
(320) 2021 03 03
(330) AD
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowny)
(540) PARLIAMENT CODE EDITION
(510), (511) 34 Tytoń surowy i przetworzony, Wyroby tytoniowe, Cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania
papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek
(papierosy ziołowe), Snus [tytoń do stosowania doustnego],
Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Papierosy
elektroniczne, Produkty tytoniowe do podgrzewania, Urządzenia elektroniczne i części do nich służące do podgrzewania papierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawierającego nikotynę do wdychania, Ciekłe roztwory zawierające nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych,
Artykuły dla palaczy, bibułki papierosowe, gilzy papierosowe,
filtry papierosowe, tabakierki, puszki na tytoń, papierośnice,
popielniczki, fajki, urządzenia kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, zapałki.

Nr ZT01/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

533499
(220) 2021 09 21
ORM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PAR L’AMOUR
(510), (511) 5 Feromony, Środki ułatwiające zbliżenie seksualne, Żele do stymulacji seksualnej, Preparaty do ułatwiania
stosunków seksualnych, 10 Urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, Środki pomocnicze
do stymulacji seksualnej dla dorosłych, Urządzenia związane
z aktywnością seksualną, Akcesoria wspomagające współżycie seksualne, Przyrządy związane z aktywnością seksualną,
Artykuły związane z aktywnością seksualną, Gadżety erotyczne, Zabawki erotyczne, Wibratory jako akcesoria erotyczne dla dorosłych, Kulki dopochwowe, będące akcesoriami
erotycznymi dla dorosłych, Sztuczne penisy jako akcesoria
erotyczne dla dorosłych, Sztuczne pochwy jako akcesoria
erotyczne dla dorosłych, 25 Bielizna, Bielizna nocna, Bielizna
dla kobiet, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami seksualnymi, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w związku z akcesoriami seksualnymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami seksualnymi,
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych.
(210)
(731)

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

533930
(220) 2021 09 14
MROZOWSKI TOMASZ TMC, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
STEFCIO LEWCIO

(531) 03.01.01, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Przedszkola, Edukacja przedszkolna, Usługi
przedszkoli [edukacja], Usługi przedszkolne [edukacja lub
rozrywka], Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja imprez rozrywkowych, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 43 Żłobki dla dzieci, Mobilne żłobki, Żłobki i ośrodki opieki dziennej, Żłobki, ośrodki opieki dziennej
i domy opieki dla osób starszych, Placówki opieki dziennej
nad przedszkolakami i małymi dziećmi, Opieka nad dziećmi
w klubach malucha, Opieka nad dziećmi w żłobkach.
533936
(220) 2021 09 14
STAWORZYŃSKI PAWEŁ DORADZTWO
PRZEMYSŁOWO-GOSPODARCZE, Jelenia Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STAWORZYŃSKI DPG TimING - Time management
engineering
(210)
(731)

(531)

02.09.14, 26.01.01, 26.01.03, 26.04.02, 26.04.05,
26.04.22, 26.05.01, 26.05.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem.
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533945
(220) 2021 09 14
STAWORZYŃSKI PAWEŁ DORADZTWO
PRZEMYSŁOWO-GOSPODARCZE, Jelenia Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUTOBEZBIK

(210)
(731)

(531) 02.09.14, 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 Wynajem samochodów.
(210)
(731)
(540)
(540)

534037
(220) 2021 09 16
NIZIO EWA ACCENTO, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ewa nizio

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 Nośniki cyfrowe z nagraniami, Dane na nośnikach optycznych, Nagrane dyski audio-video, Programy
komputerowe, Aplikacje i oprogramowanie biznesowe, Filmy na płytach DVD, Urządzenia do odtwarzania, zapisu
i transmisji dźwięku lub obrazu, Publikacje elektroniczne,
Interaktywne publikacje elektroniczne, Publikacje w formie
elektronicznej do pobrania, Publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, Książki elektroniczne do pobrania, Książki audio, Książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, E-booki, Oprogramowanie
komputerowe, Aplikacje komputerowe do pobrania, Urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania
dźwięku i obrazów, Magnetyczne nośniki danych, Gry komputerowe (software), Elektroniczne urządzenia nawigacyjne, Wskaźniki temperatury, Urządzenia do mierzenia ciśnienia, Komputery oraz sprzęt i akcesoria komputerowe, Urządzenia peryferyjne do komputerów, Sprzęt telekomunikacyjny, Sprzęt radiowo-telewizyjny, Sprzęt audiowizualny,
Nośniki danych, nagrane nośniki danych, płyty (dyski), dyski
twarde, pamięci USB, Utrwalone na nośnikach informacje
i dane, Kodowane programy, Nagrane programy komputerowe, Programy systemów operacyjnych, Oprogramowanie komputerowe [programy], Komputerowe programy
operacyjne, Interaktywne multimedialne programy komputerowe, Wstępnie nagrane programy komputerowe, Programy komputerowe do pobrania, Ładowalne programy
gier komputerowych, Programy komputerowe do gier, Programy do przetwarzania danych, Programy komputerowe
do zarządzania projektami, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Programy gier komputerowych
do pobrania z Internetu [oprogramowanie], Programy komputerowe do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, Programy komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie
i przeszukiwanie baz danych on-line, Elektroniczne notatniki, Elektroniczne organizery, Elektroniczne terminarze osobiste, Organizery cyfrowe, Generatory daty i czasu, 16 Papier, tektura i wyroby z tych materiałów nieujęte w innych
klasach, Publikacje, Książki, Broszury, Prospekty, Podręczniki
i inne drukowane materiały i pomoce dydaktyczne, Czasopisma, periodyki, Almanachy, Poradniki, Raporty, Skorowi-
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dze, Diagramy, Afisze, Plakaty, Plansze, Albumy, Kroniki
i księgi pamiątkowe, Katalogi, Foldery, Informatory, Notatniki kalendarze, Zakładki do książek, Teczki, Skoroszyty, Oprawy, obwoluty i okładki papierowe na dokumenty oraz luźne kartki, Artykuły biurowe, Artykuły papiernicze, Artykuły
i materiały piśmienne, Druki, formularze, Fotografie, odbitki
i reprodukcje graficzne, Stemple, emblematy, pieczęcie papierowe, Materiały informacyjne i dydaktyczne na foliach,
Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Materiały drukowane i artykuły papiernicze
oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Papier i karton, Torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub
tworzyw sztucznych, Figurki z papieru, Graficzne (Reprodukcje -), Dekoracje ścienne 3D wykonane z papieru, Drukowane reprodukcje obrazów, Obrazy i zdjęcia, Makiety architektoniczne, Litograficzne dzieła sztuki, Odbitki artystyczne graficzne, Oleodruki, Papierowe wyroby artystyczne, Reprodukcje obrazów, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Bielizna stołowa papierowa, Bileciki stołowe, Chorągiewki papierowe, Dekoracje na stół z papieru, Dekoracje
z papieru [flagi], 35 Konsulting, Marketing, Reklama, Doradztwo biznesowe, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej
dotycząca wizerunku firmy, Badania w zakresie wizerunku
korporacyjnego, Archiwizacja dokumentów (usługi biurowe), Prace biurowe, Tworzenie, systematyzowanie, porządkowanie, utrzymywanie (elektronicznych) baz danych,
Przeprowadzanie ankiet i badań opinii publicznej, a także
udostępnianie wyników tych ankiet i badań, Usługi w zakresie pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru personelu,
Doradztwo w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego, Opracowywanie informacji statystycznych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Usługi systematyzacji, sortowania
i kompilacji danych w komputerowych bazach danych,
Komputerowe zarządzanie plikami, Wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych, Usługi w zakresie
tworzenia marki (reklama i promocja), Usługi w zakresie
tworzenia marki, Usługi w zakresie strategii rozwoju marki,
Usługi w zakresie pozycjonowania marki, Usługi w zakresie
oceny marki, Usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, Pokazy mody
w celach handlowych i promocyjnych, Organizacja targów,
wystaw i aukcji w celach handlowych i reklamowych, Doradztwo i informacje na temat usług konsumpcyjnych i zarządzania produktami oraz cenami w serwisach internetowych w związku z zakupami dokonywanymi przez internet,
Organizowanie zakupów zbiorowych, Organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Zarządzanie zasobami
ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], Doradztwo w zakresie
zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw,
Doradztwo w zakresie planowania działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji działal-
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ności gospodarczej, Pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Opracowywanie pomysłów
dla ekonomii biznesu, Konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, Konsultacje w zakresie planowania działalności gospodarczej, Doradztwo związane
z rozwojem wizerunku firmy, Usługi doradcze w zakresie
strategii w działalności gospodarczej, Usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie agencji importowo-eksportowych, Udzielanie porad w zakresie metod i technik sprzedaży, Porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem biznesowym, Usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, Wsparcie w dziedzinie organizacji przedsiębiorstwa, Wsparcie w dziedzinie zarządzania
przedsiębiorstwem, Wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą i jej organizacji, Usługi
informacyjne w zakresie handlu dla konsumentów, Sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtownia oraz sprzedaż za pośrednictwem internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż katalogowa, sprzedaż na podstawie zamówień telefonicznych, 41 Poradnictwo zawodowe w dziedzinie edukacji i kształcenia, Organizowanie i prowadzenie
pracowni specjalistycznych, Organizowanie i obsługa konferencji, seminariów i sympozjów, Organizowanie i obsługa
zjazdów i kongresów, Opracowywanie i wydawanie materiałów szkoleniowych i poradników, Edukacja, rozrywka
i sport, Opracowywanie programów edukacyjnych, Usługi
edukacji psychologicznej, Usługi wydawnicze i reporterskie, Nauczanie i szkolenia, Produkcja nagrań audio i video
oraz usługi fotograficzne, Organizowanie konkursów, Organizowanie uroczystości: sportowych, rozrywkowych, kulturalnych, edukacyjnych, towarzyskich, Nauczanie, Kształcenie, Usługi wydawnicze, Publikowanie tekstów, książek, periodyków, czasopism, gazet, artykułów, Wydawanie nagrań
dźwiękowych, wizualnych, Wydawanie nagrań wizualno-dźwiękowych, prezentacji multimedialnych, Produkcja
i wydawanie filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów radiowych i telewizyjnych, Publikacja elektroniczna
on-line książek i periodyków, Usługi w zakresie publikacji
elektronicznych on-line, Działalność wydawnicza w formie
elektronicznej przez internet i na elektronicznych nośnikach informacji oraz w formie papierowej, Organizowanie
wystaw w celach edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych, Organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, warsztatów,
konkursów, Organizowanie plebiscytów (konkursów), Organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród
nauczanie, kształcenie i rozrywka za pośrednictwem internetu, Sesje szkoleniowe on-line, Udostępnianie komputerowych, elektronicznych i on-line baz danych do użytku
w zakresie edukacji, kształcenia i rozrywki, Usługi kształcenia interaktywnego, Gry oferowane on-line (w sieci informatycznej), Udzielanie informacji dotyczących edukacji,
kształcenia, sportu i rozrywki za pośrednictwem internetu,
Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Produkcja
nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi
fotograficzne, Usługi biblioteczne, Nauczanie języków obcych, Organizowanie kursów lingwistycznych, Treningi lingwistyczne, Organizacja testów lingwistycznych, Usługi
w zakresie tłumaczeń, Rozrywka w formie pokazów mody,
Organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Konsultacje edytorskie, Komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji [micro-publi-
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shing], Multimedialne wydania magazynów, Multimedialne
wydania gazet, Multimedialne wydania czasopism, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez internet, Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek,
Publikowanie magazynów konsumenckich, Usługi świadczone przez agencje literackie, Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, Usługi pisania blogów, Usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, Wydawanie audiobooków, Informacja o ww.
usługach, 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości, Usługi projektowania, Usługi w zakresie
technologii informacyjnych, Analiza i ocena dotycząca
opracowywania produktów, Analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, Analiza projektu produktu, Audyt
jakości, Certyfikacja [kontrola jakości], Doradztwo w dziedzinie kontroli jakości, Architektura, Doradztwo w dziedzinie projektowania architektonicznego, Projektowanie architektoniczne, Projektowanie budynków, Usługi architektury wnętrz, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów biurowych, Usługi architektoniczne, Analizy wykonalności projektu, Doradztwo w zakresie dekoracji
wnętrz, Doradztwo w zakresie projektowania opakowań,
Opracowywanie produktów, Planowanie [projektowanie]
budynków, Planowanie przestrzenne [projektowanie]
wnętrz, Profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania
wnętrz, Profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa
przemysłowego, Projektowanie akcesoriów mody, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie dekoracji wnętrz
dla sklepów, Projektowanie dodatków odzieżowych, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron
WWW, Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, Projektowanie i opracowywanie nowych produktów, Projektowanie grafiki i barw firmowych dla potrzeb
tożsamości firm, Projektowanie graficzne w celu kompilacji
stron w Internecie, Projektowanie graficzne materiałów
promocyjnych, Projektowanie graficzne logo reklamowych,
Projektowanie graficzne ilustracji, Projektowanie graficzne,
Projektowanie form, Projektowanie gier, Projektowanie kroju czcionek, Projektowanie i testowanie w zakresie opracowywania nowych produktów, Projektowanie logo w celu
tworzenia tożsamości firm, Projektowanie odzieży, obuwia
i nakryć głowy, Projektowanie nazw firmowych, Projektowanie naukowe i technologiczne, Projektowanie na rzecz
osób trzecich w dziedzinie odzieży, Projektowanie mody,
Projektowanie produktów konsumenckich, Projektowanie
porcelany, Projektowanie opakowań, Projektowanie ozdobnego opracowania graficznego, Projektowanie produktu
[wzornictwo], Projektowanie szkła i produktów szklanych,
Projektowanie stoisk wystawowych, Projektowanie wzorów, Projektowanie wnętrz komercyjnych, Projektowanie
wizualne, Projektowanie wizytówek, Projektowanie sztuki
komercyjnej, Stylizacja [wzornictwo przemysłowe], Udzielanie informacji dotyczących wzornictwa przemysłowego,
Udzielanie informacji w dziedzinie opracowywania produktów, Usługi artystów grafików, Usługi konsultacji dotyczące
projektowania mody, Usługi projektowania dotyczące znaków, Usługi projektowania na zamówienie, Usługi projektowania odzieży, Usługi w zakresie projektowania wystroju
wnętrz biurowych, Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych, Usługi w zakresie projektowania
wnętrz butików, Usługi w zakresie projektowania komputerowego, Usługi w zakresie projektowania komercyjnego,
Usługi w zakresie projektowania marki, Tworzenie i utrzy-
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mywanie stron internetowych, Utrzymywania stron internetowych, Projektowanie graficzne logo Projektowanie
materiałów drukowanych, Projektowanie animacji i efektów specjalnych, Projektowanie animacji, Badania w dziedzinie mediów społecznościowych, Projektowanie i rozwój
oprogramowania komputerowego, 44 Usługi psychologów, Usługi coachów, Doradztwo i udzielanie informacji
w zakresie psychologii, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej
dla ludzi, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi,
Usługi medyczne, Usługi w zakresie zdrowia psychicznego,
Badania psychologiczne, Badanie osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego], Badanie osobowości do celów psychologicznych, Doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, Doradztwo
psychologiczne, Leczenie psychologiczne, Opieka psychologiczna, Przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, Przygotowywanie profili psychologicznych, Udzielanie informacji z zakresu psychologii, Usługi diagnozy psychologicznej, Usługi psychoterapeuty, Usługi psychoterapeutyczne, Usługi w zakresie ocen i badań psychologicznych, Usługi w zakresie oceny osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego], Doradztwo w zakresie dietetyki
i odżywiania, Doradztwo żywieniowe, Fizjoterapia, Hipnoterapia, Opieka medyczna i zdrowotna, Planowanie i nadzorowanie diety, Usługi w zakresie projektowania marki,
Wyżej wymienione usługi świadczone także drogą elektroniczną, w tym przez internet.
(210)
(731)
(540)
(540)

534282
(220) 2021 09 21
INTEGRACJA JP II, Łódź
(znak słowno-graficzny)
Krajobraz Serca

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.07.24, 02.09.01
(510), (511) 35 Badania rynkowe, Doradztwo w zakresie organizacji działalność gospodarczej, Doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
Impresariat w działalności artystycznej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Sprzedaż detaliczna środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 41 Kształcenie praktyczne [pokazy], Nauczanie indywidualne, Nauka gimnastyki, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie loterii, Organizowanie
widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie zawodów
sportowych, Przedszkola, Tłumaczenie języka migowego,
Usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób
wymagających specjalnej opieki [SNA], Usługi edukacyjne
świadczone przez szkoły, Usługi przekwalifikowania zawodowego, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozryw-
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ka], Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Wystawianie
spektakli na żywo, Wyższe uczelnie [edukacja], 42 Prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób
trzecich, 44 Fizjoterapia, Hospicja, Opieka pielęgniarska,
Ośrodki zdrowia, Placówki rekonwalescencji, Pomoc medyczna, Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych,
Terapia mowy, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi medyczne, Usługi psychologów, Usługi telemedyczne,
Usługi terapeutyczne, 45 Opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców.
(210) 534312
(220) 2021 09 23
(731) Skell Inc., Santa Monica, US
(540) (znak słowny)
(540) BUG-A-SALT
(510), (511) 21 Urządzenia mechaniczne do zabijania insektów.
534313
(220) 2021 09 23
LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) San Petit

(210)
(731)
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nacja zakłóceń w urządzeniach elektrycznych, Tapicerowanie, Instalacja i naprawa urządzeń elektrycznych, Informacja
budowlana, Konserwacja i naprawa pojazdów silnikowych,
Punkty obsługi pojazdów (tankowanie i konserwacja), Instalacja i naprawa alarmów antywłamaniowych, Informacja
o naprawach, 38 Informacja o telekomunikacji, Usługi łączności poprzez terminale komputerowe, Usługi poczty głosowej, Udostępnianie internetowych czatroomów [pokojów
rozmów], Zapewnianie dostępu do baz danych, Transmisja
programów telewizyjnych, Komunikacja za pośrednictwem
telefonów komórkowych, Komunikacja telefoniczna, Świadczenie usługi transmisji sygnału dla handlu elektronicznego
za pośrednictwem systemu telekomunikacyjnego i systemu
komunikacji danych, Przesyłanie wiadomości, 42 Opracowywanie projektów technicznych, Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, Prace badawczo-rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich, Testowanie pojazdów pod kątem sprawności, Projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego, Wzornictwo przemysłowe,
Doradztwo w dziedzinie oszczędności energii, Projektowanie i rozwój produktów multimedialnych, Oprogramowanie
jako usługa (SaaS), Projektowanie i rozwój baz danych.
(210)
(731)
(540)
(540)

534444
(220) 2021 09 28
KACZMARCZYK OLIWIA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
Niebo w gębie HAWAII&POLYNESIAN CANTEEN BAR

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 05.07.02
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, słodkie i wytrawne tarty, słodkie i wytrawne placki, słodkie i wytrawne ciasteczka,
krakersy, herbatniki, ciastka, wyroby z ciasta, ciasta, kołacze,
przekąski zawierające czekoladę, wafle, gofry.
534418
(220) 2021 09 27
54761262
(320) 2021 03 29
(330) CN
54766499		
2021 03 29		
CN
54756457		
2021 03 29		
CN
54732349		
2021 03 29		
CN
54750137		
2021 03 29		
CN
Ningbo JOYSONQUIN Intelligence Technology Co.,
Ltd, Ningbo, CN
(540) (znak słowny)
(540) JoyCharge
(510), (511) 9 Akumulator samochodowy, Chip komputerowy, Nagrany program komputerowy (program), Parkometr,
Urządzenia do testowania baterii, Bateria do ponownego
ładowania, Stacje ładowania pojazdów elektrycznych, Ładowarka baterii do komputera przenośnego, Urządzenie
do ładowania baterii, Urządzenie automatyki dla elektrowni,
35 Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Wynajem stoisk sprzedażowych, Informacje handlowe, Agencje importowo-eksportowe, Usługi informacji handlowej,
za pośrednictwem Internetu, Promocja sprzedaży dla osób
trzecich, Badanie rynku, Zapewnianie platformy handlowej online dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
Prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, 37 Usługa ładowania baterii telefonów komórkowych, Usługa ładowania pojazdów elektrycznych, Elimi(210)
(310)
		
		
		
		
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.18, 05.05.19, 05.03.11
(510), (511) 43 Usługi gastronomiczne świadczone przez:
restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, stołówki,
pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele i motele, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
Usługi cateringowe, Wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, Udzielanie informacji dotyczących restauracji,
Udzielanie informacji w zakresie barów.
(210)
(731)
(540)
(540)

534713
(220) 2021 10 04
SZELIŃSKA ZUZANNA ZUZU, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ZUZU TOYS

Nr ZT01/2022
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.02.01
(510), (511) 16 Komiksy [książki], Drukowane książki z nutami, Książki, Książki adresowe, Książki beletrystyczne, Książki dla dzieci, Książki dla dzieci z elementem audio, Książki
do dyktand, Książki do autografów, Książki do malowania,
Książki do podpisu, Książki do rysowania, Książki drukowane w dziedzinie edukacji muzycznej, Książki edukacyjne,
Książki fantasy, Książki informacyjne, Książki kucharskie,
Książki niebeletrystyczne, Książki religijne, Książki upominkowe, Książki z dziedziny gier i grania, Książki telefoniczne,
Książki telefoniczne firm, Książki z grafiką, Książki z nutami,
Książki z dziedziny nauki golfa, Książki z obrazkami, Książki z opowiadaniami, Książki z pieśniami religijnymi, Książki
z plakatami, Książki z regulaminami, Książki z rozkładanymi
obrazkami, Książki z zadaniami dla dzieci, Książki z zasadami do gier, Książki zawierające wzorce ściennych materiałów, Obwoluty papierowe na książki, Podręczniki [książki],
Ochronne okładki na książki, Rejestry, księgi główne [książki], Książki z próbkami tapet.
534829
(220) 2021 10 01
PETRYKOWSKI PAWEŁ BIURO USŁUG
POGRZEBOWYCH AMENO, Łomianki
(540) (znak słowny)
(540) AMENO
(510), (511) 45 Zakłady pogrzebowe, Usługi pogrzebowe,
Prowadzenie ceremonii pogrzebowych, Usługi pogrzebowe
towarzyszące kremacji, Kremacja, Usługi w zakresie balsamowania, Pogrzeby, Usługi zakładów pogrzebowych w tym:
eksportacja ciała osoby zmarłej z miejsca zgonu, przechowywanie ciała w chłodni, załatwianie formalności pogrzebowych, przygotowywanie ciała do pogrzebu, dezynfekcja
miejsc i sprzętów, ekshumacje, usługi wypożyczania odzieży,
usługi organizowania przyjęć pogrzebowych w tym konsolacja, stypa oraz usługi reżyserowania pogrzebowej oprawy
muzycznej, Opieka nad grobami, kwaterami cmentarnymi
i cmentarzami, Opieka nad roślinnością cmentarzy, Domy
pogrzebowe, Sprzedaż trumien, Sprzedaż urn w salonach
i zakładach pogrzebowych, Sprzedaż tabliczek pogrzebowych i tabliczek nagrobnych w salonach i zakładach pogrzebowych, Usługi świadczone przez salony pogrzebowe,
Usługi funeralne, Sprzątanie po zgonach, Sprzedaż odzieży
pogrzebowej w salonach pogrzebowych, Usługi wypożyczania odzieży, Organizowanie ceremonii pogrzebowych.
(210)
(731)

534830
(220) 2021 10 01
PETRYKOWSKI PAWEŁ BIURO USŁUG
POGRZEBOWYCH AMENO, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIURO USŁUG POGRZEBOWYCH AMENO

(210)
(731)

mowania, Pogrzeby, Usługi zakładów pogrzebowych w tym:
eksportacja ciała osoby zmarłej z miejsca zgonu, przechowywanie ciała w chłodni, załatwianie formalności pogrzebowych, przygotowywanie ciała do pogrzebu, dezynfekcja
miejsc i sprzętów, ekshumacje, usługi wypożyczania odzieży,
usługi organizowania przyjęć pogrzebowych w tym konsolacja, stypa oraz usługi reżyserowania pogrzebowej oprawy
muzycznej, Opieka nad grobami, kwaterami cmentarnymi
i cmentarzami, Opieka nad roślinnością cmentarzy, Domy
pogrzebowe, Sprzedaż trumien, Sprzedaż urn w salonach
i zakładach pogrzebowych, Sprzedaż tabliczek pogrzebowych i tabliczek nagrobnych w salonach i zakładach pogrzebowych, Usługi świadczone przez salony pogrzebowe,
Usługi funeralne, Sprzątanie po zgonach, Sprzedaż odzieży
pogrzebowej w salonach pogrzebowych, Usługi wypożyczania odzieży, Organizowanie ceremonii pogrzebowych.
535299
(220) 2021 10 18
MIODOWSKI KAMIL FIRMA HANDLOWA PAJDA - GASTRONOMIA - CATERING, Kajetany
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pajda Catering
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.01.11, 02.01.23
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
Usługi cateringu zewnętrznego, Obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
Catering w kafeteriach szybkiej obsługi, Doradztwo kulinarne, Wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, Usługi
barów i restauracji, Usługi snack-barów, Usługi barów typu
fast-food, w tym na wynos, Usługi mobilnych barów, snack-barów, barów typu fast-food i restauracji, Usługi barów sałatkowych, Usługi pizzerii, Usługi kawiarni, Usługi lodziarni.
535307
(220) 2021 10 15
NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GRINOVITA
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, preparaty dietetyczne dla celów leczniczych, suplementy diety, preparaty
witaminowe i lecznicze, preparaty mineralne do celów medycznych.
(210)
(731)

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

(531) 05.03.99, 24.01.05, 24.13.25, 27.05.01
(510), (511) 45 Zakłady pogrzebowe, Usługi pogrzebowe,
Prowadzenie ceremonii pogrzebowych, Usługi pogrzebowe
towarzyszące kremacji, Kremacja, Usługi w zakresie balsa-
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535313
(220) 2021 10 18
EWERTOWSKI MATEUSZ, Olsztyn
(znak słowno-graficzny)
REHABILITACJA DOMOWA Mateusz Ewertowski
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(531)

02.01.16, 02.01.23, 02.01.30, 07.01.08, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.01, 29.01.03, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 41 Treningi zdrowotne i treningi fitness, Udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, Usługi siłowni związane
z treningiem siłowym, Usługi w zakresie treningu sprawności
fizycznej, Trening jogi, Udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu
sportowego, Udostępnianie informacji dotyczących treningu
fitness za pomocą portalu on-line, Usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], Usługi treningowe siłowe
i poprawiające kondycję, Usługi treningowe w zakresie aerobiku, Usługi w zakresie treningu fizycznego, Prowadzenie
treningów sztuk walki, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Instruktaż
w zakresie treningu kondycyjnego, Organizacja i przeprowadzanie programów treningów dla młodzieży z zakresu piłki
nożnej, Organizacja i przeprowadzanie programów treningów z zakresu piłki nożnej, Organizacja i przeprowadzanie
programów treningów z zakresu futbolu amerykańskiego,
Trening medytacji, Trening osobisty [szkolenie], Trening rozwoju osobistego, Trening umiejętności zawodowych, Świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą, Zapewnianie
kursów edukacyjnych związanych z dietą, Edukacyjne kursy
z zakwaterowaniem, Kursy boksu, Kursy instruktażowe, Kursy
instruktażowe w zakresie odchudzania, Kursy korespondencyjne, nauka na odległość, Kursy samoświadomości [szkolenia], Kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej,
Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe
z zakresu zdrowia, Kursy szkoleniowe z zakwaterowaniem,
Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet, Zapewnianie kursów instruktażowych dla młodych ludzi, Zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie sportu, Zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie samoświadomości, Zapewnianie kursów
szkoleniowych online, Zapewnianie kursów ustawicznego
kształcenia medycznego, Zapewnianie szkoleniowych kursów medycznych, 44 Rehabilitacja fizyczna, Udostępnianie
sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, Usługi oceny medycznej świadczone dla
pacjentów rehabilitowanych w celu prowadzenia leczenia
i oceny jego efektywności, Opracowywanie indywidualnych
programów rehabilitacji fizycznej, Zapewnianie obiektów
i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, Masaże, Profesjonalne doradztwo związane z dietą, Usługi doradcze związane z dietą.
535364
(220) 2021 10 19
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC
I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) LACTICOVER
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do higieny intymnej,
Kosmetyki na bazie mikroorganizmów, Mleczka i żele kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści do celów kosmetycznych, Mydła, Chusteczki nasączane, Pudry, Szampony,
Maseczki kosmetyczne, 5 Żywność dietetyczna do celów
leczniczych, Preparaty bakteryjne do celów medycznych,
Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Guma do żucia do celów medycznych, Herbata lecznicza, Plastry do celów leczniczych, Suplement diety do celów wspomagania
leczenia, Kultury mikroorganizmów do celów leczniczych,
Preparaty z mikroorganizmów do celów leczniczych, Napoje
lecznicze, Leki wspierające, Gałki dopochwowe, Leki do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty medyczne do celów leczniczych lub diagnostycznych zawarte

Nr ZT01/2022

w tej klasie, Tampony menstruacyjne i podpaski, Chusteczki
nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia medycznego.
(210) 535380
(220) 2004 09 27
(310) T200400814
(320) 2004 03 31
(330) FI
(731) URETEK WORLDWIDE OY, Pirkkala, FI
(540) (znak słowny)
(540) URETEK
(510), (511) 37 usługi z pierwszeństwem od dnia
31.03.2004 nr T200400814 Budownictwo, naprawy i prace
instalacyjne dotyczące fundamentów oraz konstrukcji betonowych i stalowych.
(210)
(310)
(731)
(540)
(540)

535384
(220) 2004 09 27
T200400817
(320) 2004 03 31
(330) FI
URETEK WORLDWIDE OY, Pirkkala, FI
(znak słowno-graficzny)
URETEK DEEP INJECTIONS

(531)

27.05.01, 26.11.03, 26.11.08, 26.03.01, 26.03.05, 26.03.06,
26.04.04, 26.13.25
(510), (511) 37 usługi z pierwszeństwem od dnia
31.03.2004 nr T200400814 Budownictwo, Naprawy i prace
instalacyjne dotyczące fundamentów oraz konstrukcji betonowych i stalowych.
535429
(220) 2021 10 18
ABRAMOWSKI ANDRZEJ SŁAWOMIR ZNICZ POLSKI
WYTWÓRNIA ZNICZY ANDRZEJ ABRAMOWSKI,
Kałuszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Abramowski ZNICZ POLSKI

(210)
(731)

(210)
(731)

(531)

01.15.05, 01.15.15, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.04,
27.05.13, 29.01.12
(510), (511) 4 Świece, świece woskowe, świeczki, świece
kuliste, świece kościelne, znicze, wkłady wymienne do zniczy, Olejowe wkłady do zniczy, olejowo-woskowe wkłady
do zniczy, parafinowe wkłady do zniczy, Znicze nagrobne,
nieelektryczne, Knoty do lamp, 11 Znicze elektryczne, Znicze
ledowe, Lampki nagrobne, Świece LED, Krzyże LED, Figurki/
postaci Matki Boskiej LED, 35 Usługi sprzedaży, reklamy i promocji towarów: świece, świece woskowe, świeczki, świece
kuliste, świece kościelne, znicze, olejowe wkłady do zniczy,
parafinowe wkłady do zniczy, Znicze nagrobne, nieelektryczne i elektryczne, Knoty do lamp.

Nr ZT01/2022
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(210) 535489
(220) 2021 10 21
(731) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Akropol Simple
(510), (511) 19 Mozaikowe kształtki brukarskie z betonu
szlachetnego i z kamienia szlachetnego, Palisady betonowe,
Krawężniki i obrzeża betonowe, Kostka brukarska, Kształtki
odwodnieniowe dla podłoży z kostki brukarskiej, Wszystkie
wymienione artykuły jako barwione i w kolorze naturalnego
betonu, Płyty betonowe, Płyty o strukturze kamienia, Płyty
kamienne i z kamienia sztucznego, Płyty o strukturze kamienia w technologii wet-cast, Płyty chodnikowe, Korytka ściekowe betonowe, Elementy betonowe murów oporowych,
Terakota, Granit i wyroby z granitu, Kamień, Materiały do pokryć nawierzchni drogowych.
(210) 535490
(220) 2021 10 21
(731) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Imola Retta
(510), (511) 19 Mozaikowe kształtki brukarskie z betonu
szlachetnego i z kamienia szlachetnego, Palisady betonowe,
Krawężniki i obrzeża betonowe, Kostka brukarska, Kształtki
odwodnieniowe dla podłoży z kostki brukarskiej, Wszystkie
wymienione artykuły jako barwione i w kolorze naturalnego
betonu, Płyty betonowe, Płyty o strukturze kamienia, Płyty
kamienne i z kamienia sztucznego, Płyty o strukturze kamienia w technologii wet-cast, Płyty chodnikowe, Korytka ściekowe betonowe, Elementy betonowe murów oporowych,
Terakota, Granit i wyroby z granitu, Kamień, Materiały do pokryć nawierzchni drogowych.
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535627
(220) 2021 10 22
UNIVERSAL MUSIC POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RISING STAR

(210)
(731)

(531)

01.07.06, 01.11.08, 01.01.02, 01.01.09, 26.03.12, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 9 Płyty fonograficzne, 28 Gry, zabawki, sprzęt
sportowy, 35 Reklamy prasowe, radiowe, telewizyjne na bilbordach oraz reklama za pośrednictwem Internetu, 41 Organizacja koncertów, imprez rozrywkowych.
535632
(220) 2021 10 22
UNIVERSAL MUSIC POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RISING STAR POLSKA

(210)
(731)

535558
(220) 2021 10 22
BIURO PODRÓŻY I TURYSTYKI ALMATUR-POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) almatur
(510), (511) 39 Usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport.
(210)
(731)

(210) 535616
(220) 2021 10 22
(731) CHAMI PAUL, Piastów
(540) (znak słowny)
(540) ALLURE EYES
(510), (511) 9 Okulary przeciwsłoneczne, Okulary optyczne,
Oprawki do okularów, Szkła do okularów optyczne i przeciwsłoneczne, Części i akcesoria do okularów, Soczewki kontaktowe, 44 Usługi optyczne, Usługi optometryczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

535620
(220) 2021 10 22
CHAMI PAUL, Piastów
(znak słowno-graficzny)
ALLURE eyes

(531) 27.05.01, 27.05.11, 27.05.17
(510), (511) 9 Okulary przeciwsłoneczne, Okulary optyczne,
Oprawki do okularów, Szkła do okularów optyczne i przeciwsłoneczne, Części i akcesoria do okularów, Soczewki kontaktowe, 44 Usługi optyczne, Usługi optometryczne.

(531)

01.01.02, 01.01.09, 01.07.06, 01.11.08, 26.03.12, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 9 Płyty fonograficzne, 28 Gry, zabawki, sprzęt
sportowy, 35 Reklamy prasowe, radiowe, telewizyjne na bilbordach oraz reklama za pośrednictwem internetu, 41 Organizacja koncertów, imprez rozrywkowych.
(210) 535639
(220) 2021 10 25
(731) KOMISARCZYK ANNA ZDROWE NAWYKI, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) RUSZ BIODRĘ
(510), (511) 9 E-booki, Książki audio, Książki dźwiękowe,
Książki elektroniczne do pobrania, Książki zapisane na płytach, 16 Książki, Książki edukacyjne, Książki informacyjne,
28 Artykuły i sprzęt sportowy, Gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, Artykuły gimnastyczne, Artykuły gimnastyczne
i sportowe, Artykuły sportowe, 41 Usługi pisania blogów,
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi sportowe
i w zakresie fitnessu, Usługi wynajmu związane ze sprzętem
i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Informacja
o rekreacji, Informacja o wypoczynku, Nauczanie i szkolenia,
Nauczanie indywidualne, Obozy rekreacyjne, Organizowanie
festiwali w celach rekreacyjnych, Organizowanie grupowych
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zajęć rekreacyjnych, Organizowanie imprez rekreacyjnych,
Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych
i sportowych, Organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, Organizowanie turniejów rekreacyjnych,
Organizowanie zajęć rekreacyjnych, Sport i fitness, Udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, Udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji, Usługi informacyjne dotyczące rekreacji,
Usługi rekreacyjne, Usługi w zakresie e-sportu, Usługi w zakresie rekreacji, Zapewnianie imprez rekreacyjnych, Zapewnianie zajęć rekreacyjnych, Zajęcia sportowe i kulturalne.
535642
(220) 2021 10 22
AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niegardów
(540) (znak słowny)
(540) BIOhaterowie
(510), (511) 29 Warzywa: konserwowane, mrożone, suszone
i gotowane, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby, Przetworzone orzechy i nasiona roślin strączkowych, Mięso, Ryby,
Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne konserwowane, Oleje
i tłuszcze jadalne, Czosnek konserwowy, Przeciery warzywne, Sałatki warzywne, Czosnek [konserwowany], Konserwowy czosnek, Czosnek konfekcjonowany i konserwowany,
30 Przyprawy, Mieszanki przypraw, Preparaty do żywności,
Czosnek mielony, Czosnek mielony [przyprawa], Czosnek
w proszku, Czosnek przetworzony do stosowania jako przyprawa, Czosnek konfekcjonowany, Zbitki owsiane zawierające suszone owoce, Owoce pod kruszonką, Owoce w polewie czekoladowej, Płatki śniadaniowe zawierające owoce,
Przeciery warzywne, Pasty warzywne (sosy), Koncentraty
warzywne stosowane jako przyprawy, Słodycze zawierające
owoce, Herbatniki zawierające owoce, Wyroby piekarnicze
zawierające owoce, Wyroby piekarnicze zawierające kremy
i owoce, 31 Produkty: rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna
nie ujęte w innych klasach, Świeże owoce i warzywa, Nasiona, Rośliny, Nieprzetworzony czosnek, Świeży czosnek, Czosnek, świeży, Świeży zielony czosnek, Czosnek świeży konfekcjonowany, Świeże jabłka, Jabłka nieprzetworzone, Świeże jabłka cukrowe, Nieprzetworzone morele, Świeże morele,
Świeże owoce, Owoce cytrusowe, Nieprzetworzone owoce,
Migdały [owoce], Jagody, świeże owoce, Owoce cytrusowe
świeże, Mandarynki [owoce, świeże], Świeże owoce tropikalne, Świeże owoce organiczne, Świeże owoce głogu, Świeże
owoce męczennicy, Owoce pigwicy świeże, Świeże owoce
karamboli, Nieprzetworzone owoce liczi, Owoce boysenberry świeże, Owoce morwy świeże, Owoce noni świeże, Świeże owoce woskownicy, Owoce kiwi, świeże, Owoce morza
(żywe), Świeże owoce nieśplika japońskiego, Świeże owoce
i warzywa, Orzechy, świeże warzywa i zioła.

Nr ZT01/2022

(531) 29.01.15, 02.09.01, 26.01.14, 04.05.02, 04.05.21
(510), (511) 16 Papier, karton i wyroby z tych materiałów,
25 Odzież, 28 Gry i zabawki, 35 Reklama.
(210)
(731)
(540)
(540)

535763
(220) 2021 10 27
FUNDACJA KATALYST EDUCATION, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Mapa Karier

(210)
(731)

(210) 535754
(220) 2021 10 26
(731) FUNDACJA BENEFICJUM, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.15.15, 02.01.23, 25.07.08
(510), (511) 16 Wydawnictwa, Wydawnictwa prasowe i naukowe, Książki, Skrypty, Podręczniki, Słowniki, Informatory,
Gazety, Czasopisma, Pomoce naukowe i dydaktyczne na nośnikach papierowych, Materiały informacyjne, szkoleniowe,
dydaktyczne i instruktażowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej towarów takich jak: wydawnictwa, wydawnictwa
prasowe i naukowe, książki, skrypty, podręczniki, słowniki,
informatory, gazety, czasopisma, pomoce naukowe i dydaktyczne na nośnikach papierowych, materiały informacyjne,
szkoleniowe, dydaktyczne i instruktażowe, Usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie towarów takich jak:
wydawnictwa, wydawnictwa prasowe i naukowe, książki,
skrypty, podręczniki, słowniki, informatory, gazety, czasopisma, pomoce naukowe i dydaktyczne na nośnikach papierowych, materiały informacyjne, szkoleniowe, dydaktyczne
i instruktażowe, Badania opinii publicznej, Analizy i badania
rynku, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Doradztwo i pomoc w zakresie organizowania, zarządzania
i prowadzenia działalności gospodarczej, Administrowanie
działalności gospodarczej, Informacja o działalności gospodarczej, Marketing, Public relations, Reklama, Reklama billboardowa, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line,
Wynajmowanie nośników reklamowych i miejsc na reklamę,
Tworzenie reklam i tekstów sponsorowanych, Uaktualnianie
materiału reklamowego, Reklamy korespondencyjne, prasowe radiowe, telewizyjne, Rozpowszechnienie materiałów reklamowych, Wynajem bilbordów, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Usługi w zakresie
tworzenia marki (reklama i promocja), Promocja sprzedaży
dla osób trzecich, Zarządzanie zbiorami informatycznymi,
Sortowanie danych w bazach komputerowych, Doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, Rekrutacja personelu,
Usługi sekretarskie, Organizacja pokazów, wystaw i targów
w celach handlowych lub reklamowych, 41 Prowadzenie
działalności edukacyjnej, Organizowanie i prowadzenie kursów edukacyjnych, Usługi doradztwa zawodowego w zakresie edukacji lub kształcenia, Edukacja, Informacja o edukacji,
Edukacja w szkołach i wyższych uczelniach, Nauczanie, Nauczanie zdalne, Komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, Organizowanie, obsługa i prowadzenie: konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, wykładów, Zapewnianie szkoleń online, Organizacja i prowadzenie
szkoleń, Organizowanie szkoleń biznesowych, Organizowanie i prowadzenie kursów szkoleniowych, Organizowanie
i prowadzenie seminariów szkoleniowych, Usługi organizowania zwiedzania muzeów lub wystaw, Organizacja wystaw
związanych z kulturą lub edukacją, Wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, Usługi studia filmowego i studia nagrań, Na-

Nr ZT01/2022
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grywanie filmów video, Produkcja filmów edukacyjnych,
Montaż video, Produkcja filmów, Produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, Produkcja przedstawień teatralnych, Pisanie scenariuszy, Pisanie tekstów innych niż reklamowe, Publikowanie książek i tekstów innych niż reklamowe,
Studia filmowe, Fotoreportaże, Nauczanie korespondencyjne, Usługi wykonywania obrazów cyfrowych, Publikacje
multimedialne, Organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, Usługi kształcenia praktycznego, Nauczanie
w przedszkolach i szkołach, Informacyjny serwis internetowy
dla nauki przedmiotów, Przygotowywanie materiałów edukacyjnych i pomocniczych, Publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, Radiowe programy rozrywkowe, Realizacja spektakli, Usługi reporterskie, Wystawianie spektakli
na żywo, Sporządzanie napisów, Sprawdziany edukacyjne,
Prowadzenie szkół w Internecie.
535766
(220) 2021 10 27
BORTKIEWICZ JOLANTA LABORATORIUM PILOMAX,
Milanówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAX ANGIELSKI PILOMAX TRICHO WAX
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 25.01.15, 26.04.04, 26.04.22
(510), (511) 3 Kosmetyki, Środki do pielęgnacji włosów,
Środki do układania fryzur, 5 Preparaty do włosów do celów
medycznych.

(210)
(731)
(540)
(540)
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535881
(220) 2021 10 29
KESSLER ZBIGNIEW, Tolkmicko
(znak słowno-graficzny)
ZK KESSLER

(531) 27.05.01, 26.01.05, 26.01.18
(510), (511) 14 Amulety [biżuteria], Biżuteria do kapeluszy,
Biżuteria do obuwia, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria z emalii komórkowej, Biżuteria z kości słoniowej, Biżuteria ze szkła sztrasowego, Bransoletki [biżuteria], Bransoletki
z tkaniny haftowanej [biżuteria], Broszki [biżuteria], Kasetki
na biżuterię [szkatułki], Koraliki do wyrobu biżuterii, Koraliki,
inne niż do wyrobu biżuterii, Krucyfiksy jako biżuteria, Krucyfiksy z drewna, wosku, gipsu lub tworzywa sztucznego,
Krucyfiksy z metali szlachetnych, inne niż biżuteria, Łańcuszki [biżuteria], Medaliony [biżuteria], Naszyjniki [biżuteria], Nici
z metali szlachetnych [biżuteria], Nici ze srebra (biżuteria),
Perły [biżuteria], Pierścionki [biżuteria], Srebrne nici [biżuteria], Szpilki [biżuteria], Zapięcia do biżuterii, Zawieszki [biżuteria], Złote nici [biżuteria], Zwijane etui na biżuterię.
(210)
(731)
(540)
(540)

535999
(220) 2021 11 02
BOLIMOWSKI ZBIGNIEW, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Z B zbibox

535767
(220) 2021 10 27
BORTKIEWICZ JOLANTA LABORATORIUM PILOMAX,
Milanówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAX ANGIELSKI PILOMAX MED WAX
(210)
(731)

(531) 25.01.15, 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 Kosmetyki, Środki do pielęgnacji włosów,
Środki do układania fryzur, 5 Preparaty do włosów do celów
medycznych.

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 7 Narzędzia elektryczne, Narzędzia mechaniczne, Elektryczne narzędzia wiertnicze, Modułowe narzędzia,
Narzędzia ogrodnicze, Narzędzia pneumatyczne, Mechaniczne narzędzia rolnicze, Narzędzia do obrabiarek, Elektryczne narzędzia obsługiwane ręcznie, Narzędzia ręczne
obsługiwane mechanicznie, Narzędzia szlifierskie, Ręczne
narzędzia bezprzewodowe z napędem elektrycznym, Zgrzewarki do plastiku, 9 Urządzenia pomiarowe, Przyrządy pomiarowe, Czujniki pomiarowe, Cyfrowe urządzenia pomiarowe, Optyczne urządzenia pomiarowe, Przewody elektryczne
w izolacji z plastiku, Ochronna odzież robocza, 20 Figurki
z drewna, Pudełka z drewna, Ozdoby ścienne z drewna, Me-
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ble domowe wykonane z drewna, Meble ogrodowe wykonane z drewna, Skrzynie wykonane z drewna do przechowywania, Listwy wykonane z drewna do ram do obrazów
i zdjęć, Pudełka z laminowanego plastiku, Elementy mocujące z tworzywa sztucznego, Blokady do okien z tworzywa
sztucznego, Kołki z tworzywa sztucznego do namiotów,
Puste kapsułki do kawy z tworzywa sztucznego, Naszywki
z tworzywa sztucznego lub kauczuku do ubrań, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli,
Listwy z tworzywa sztucznego do ochrony krawędzi mebli,
Pudełeczka na upominki z tworzywa sztucznego, Stojaki, półki do celów przechowywania, wytworzone głównie
z tworzywa sztucznego, Dekoracyjne listwy wykończeniowe
z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli robionych
na wymiar, Płyty meblowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej oraz internetowej narzędzi elektrycznych, narzędzi mechanicznych, elektrycznych narzędzi wiertniczych,
modułowych narzędzi, narzędzi ogrodniczych, narzędzi
pneumatycznych, mechanicznych narzędzi rolniczych, narzędzi do obrabiarek, elektrycznych narzędzi obsługiwanych
ręcznie, narzędzi ręcznych obsługiwanych mechanicznie,
narzędzi szlifierskich, ręcznych narzędzi bezprzewodowych
z napędem elektrycznym, zgrzewarek do plastiku, urządzeń
pomiarowych, przyrządów pomiarowych, czujników pomiarowych, cyfrowych urządzeń pomiarowych, optycznych
urządzeń pomiarowych, przewodów elektrycznych w izolacji z plastiku, Ochronnej odzieży roboczej, figurek z drewna,
pudełek z drewna, ozdób ściennych z drewna, mebli domowych wykonanych z drewna, mebli ogrodowych wykonanych z drewna, skrzyń wykonanych z drewna do przechowywania, listew wykonanych z drewna do ram do obrazów
i zdjęć, pudełek z laminowanego plastiku, elementów mocujących z tworzywa sztucznego, blokad do okien z tworzywa
sztucznego, kołków z tworzywa sztucznego do namiotów,
pustych kapsułek do kawy z tworzywa sztucznego, naszywek z tworzywa sztucznego lub kauczuku do ubrań, dekoracyjnych listew wykończeniowych z tworzywa sztucznego
do mebli, listew z tworzywa sztucznego do ochrony krawędzi mebli, pudełeczek na upominki z tworzywa sztucznego,
stojaków, półek do celów przechowywania, wytworzonych
głównie z tworzywa sztucznego, dekoracyjnych listew wykończeniowych z tworzywa sztucznego do zastosowania
do mebli robionych na wymiar, płyt meblowych.
536012
(220) 2021 11 03
MODULAREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) modularen

(210)
(731)

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, Budowa budynków wielorodzinnych,
Budowa budynków na zamówienie, Budowa domów, Budowa domów na zamówienie, Budowa prywatnych budynków
mieszkalnych, Budownictwo mieszkaniowe, Budownictwo
komercyjne, Instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, Konstrukcja budynków, Konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, Prace konstrukcyjne domów z prefabrykatów, Stawianie domów z prefabrykatów,
Stawianie fundamentów, Udzielanie informacji budowlanych, Usługi budowlane, Usługi budowlane i konstrukcyjne,

Nr ZT01/2022

Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, Wylewanie
(układanie) fundamentów, Wznoszenie prefabrykowanych
budynków i konstrukcji.
536015
(220) 2021 11 03
KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kleosin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERT²
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.01.17, 29.01.12
(510), (511) 6 Rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie
do nich, w tym zawory, metalowe, Metalowe złączki do rur,
Metalowe nakrętki do rur, Kolanka metalowe do rur, Metalowe łączniki do rur, Metalowe zawory do rur wodociągowych,
Metalowe złączki połączeniowe do rur, Części połączeniowe
do rur z metalu, Łączniki [złącza] wykonane z metalu do rur,
11 Zawory do rur, Rurowe elementy grzewcze, Elementy zabezpieczające do rur wodnych, Instalacje regulacyjne do rur
wodnych, Rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, Rury
będące częściami instalacji sanitarnych, Kolanka z tworzyw
sztucznych do rur [części instalacji sanitarnych], Instalacje
do dystrybucji wody, Instalacje do ogrzewania wodnego,
Instalacje do zaopatrywania w wodę pitną, Instalacje do zaopatrywania w wodę, 17 Rury giętkie, Izolacja do rur, Rury
izolowane (niemetalowe), Rury giętkie niemetalowe, Niemetalowe złącza rurowe, Złącza rurowe (niemetalowe), Złączki
do rur niemetalowe, Niemetalowe kolanka do rur, Izolacja
do rur giętkich z tworzywa sztucznego, Giętkie przewody rurowe wykonane z tworzyw sztucznych, Rury giętkie
z tworzywa sztucznego do celów hydraulicznych, Niemetalowe półsztywne rury do użytku z cieczami pod ciśnieniem,
19 Rury wodociągowe niemetalowe, Rurociągi zasilające,
niemetalowe, Niemetalowe izolowane rury wodociągowe,
Kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, Rury wodociągowe (nie z metalu), Rury wodociągowe z tworzyw
sztucznych [sztywne], Rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, Niemetalowe rurociągi wodne [inne
niż części instalacji sanitarnych], Rury z tworzyw sztucznych do celów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych,
Sztywne rury z tworzyw sztucznych [inne niż części instalacji sanitarnych], 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi
prowadzenia sprzedaży rur i kształtek z tworzyw sztucznych
za pośrednictwem strony internetowej, Usługi prowadzenia
sprzedaży detalicznej i hurtowej rur oraz kształtek z tworzyw
sztucznych.
536017
(220) 2021 11 03
KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kleosin
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) PERTAL²

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.01.17, 29.01.13
(510), (511) 6 Rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie
do nich, w tym zawory, metalowe, Metalowe złączki do rur,
Metalowe nakrętki do rur, Kolanka metalowe do rur, Metalowe łączniki do rur, Metalowe zawory do rur wodociągowych,
Metalowe złączki połączeniowe do rur, Części połączeniowe
do rur z metalu, Łączniki [złącza] wykonane z metalu do rur,
11 Zawory do rur, Rurowe elementy grzewcze, Elementy zabezpieczające do rur wodnych, Instalacje regulacyjne do rur
wodnych, Rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, Rury
będące częściami instalacji sanitarnych, Kolanka z tworzyw
sztucznych do rur [części instalacji sanitarnych], Instalacje
do dystrybucji wody, Instalacje do ogrzewania wodnego, Instalacje do zaopatrywania w wodę pitną, Instalacje do zaopatrywania w wodę, 17 Rury giętkie, Izolacja do rur, Rury izolowane (niemetalowe), Rury giętkie niemetalowe, Niemetalowe
złącza rurowe, Złącza rurowe (niemetalowe), Złączki do rur
niemetalowe, Niemetalowe kolanka do rur, Izolacja do rur
giętkich z tworzywa sztucznego, Giętkie przewody rurowe
wykonane z tworzyw sztucznych, Rury giętkie z tworzywa
sztucznego do celów hydraulicznych, Niemetalowe półsztywne rury do użytku z cieczami pod ciśnieniem, 19 Rury wodociągowe niemetalowe, Rurociągi zasilające, niemetalowe,
Niemetalowe izolowane rury wodociągowe, Kształtki rurowe
rozgałęzieniowe niemetalowe, Rury wodociągowe (nie z metalu), Rury wodociągowe z tworzyw sztucznych [sztywne],
Rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie,
Niemetalowe rurociągi wodne [inne niż części instalacji sanitarnych], Rury z tworzyw sztucznych do celów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, Sztywne rury z tworzyw sztucznych [inne niż części instalacji sanitarnych], 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
sanitarnymi, Usługi prowadzenia sprzedaży rur i kształtek
z tworzyw sztucznych za pośrednictwem strony internetowej, Usługi prowadzenia sprzedaży detalicznej i hurtowej rur
oraz kształtek z tworzyw sztucznych.
536029
(220) 2021 11 02
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAINA MIĘS Select
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 25.01.19
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, ekstrakty mięsne, drób.
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536032
(220) 2021 11 02
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAINA MIĘS Nature
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 25.01.19
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, ekstrakty mięsne, drób.
536036
(220) 2021 11 02
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAINA WĘDLIN Snack
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 25.01.19
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, ekstrakty mięsne, drób.
536040
(220) 2021 11 02
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dessella
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 29 Wyroby z mleka, Serki, Twarożki, Desery
na bazie mleka, jogurty, Desery na bazie jogurtów, kefiry, Galaretki owocowe, 30 Kasza manna, przetworzona kasza manna, Kaszka ryżowa, Puddingi, Puddingi do użytku jako desery.
(210)
(731)
(540)
(540)

536109
(220) 2021 11 05
GIL MARCIN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Ulrich ENERGIA

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Maszyny montażowe, Maszyny do recyklingu,
Urządzenia rozdrabniające do recyklingu [maszyny], Prasy
[maszyny przemysłowe], Sortowniki odpadów, Manipulatory [maszyny] do użytku przemysłowego, Maszyny do obróbki materiałów z tworzyw sztucznych, Narzędzia [części
maszyn], Maszyny do stosowania w produkcji obwodów
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elektrycznych i elektronicznych, Generatory elektryczności,
Roboty przemysłowe, 11 Urządzenia grzewcze, Przemysłowe urządzenia grzewcze, Instalacje i urządzenia grzewcze,
Piece [urządzenia grzewcze], Przenośne urządzenia grzewcze, Urządzenia grzewcze na gaz, Urządzenia grzewcze
na olej, Urządzenia grzewcze na paliwa stałe, Elektryczne
promiennikowe urządzenia grzewcze, Urządzenia grzewcze do użytku w domu, Urządzenia grzewcze do użytku
przy obróbce materiałów odpadowych, Urządzenia grzewcze podłogowe, Urządzenia i instalacje grzewcze, Urządzenia zasilające kotły grzewcze, Instalacje grzewcze, Bojlery
grzewcze, Instalacje grzewcze do użytku przemysłowego,
Instalacje grzewcze o obiegu zamkniętym, Piece grzewcze,
Piece grzewcze do celów przemysłowych, Piece grzewcze
przemysłowe, Kotły grzewcze, Zasobniki ciepłej wody, Palniki olejowe, 35 Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży
dokonywanych za pomocą Internetu, Marketing internetowy, Organizowanie aukcji internetowych, Usługi reklamowe
za pośrednictwem Internetu, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron
internetowych, Analiza cen i kosztów w związku z utylizacją, usuwaniem, transportem i recyklingiem odpadów,
40 Recykling odpadów, Recykling opon, Recykling tworzyw sztucznych, Obróbka [recykling] odpadów, Obróbka
chemikaliów [recykling], Chemiczny recykling produktów
odpadowych, Recykling odpadów i śmieci, Doradztwo
związane z recyklingiem odpadów i śmieci.
536127
(220) 2021 11 05
SIBUGOLPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIBUGOLPL Sp. z o.o. OGIEŃ S mm
(210)
(731)

Nr ZT01/2022

(540) SIBUGOLPL Sp. z o.o. OGIEŃ PREMIUM S mm

(531) 01.15.19, 19.01.11, 26.01.06, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.15
(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.
536129
(220) 2021 11 05
SIBUGOLPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIBUGOLPL Sp. z o.o. OGIEŃ EKOGROSZEK ULTRA
S mm

(210)
(731)

(531) 01.15.19, 19.01.11, 26.01.06, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.15
(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.

(531) 01.15.19, 19.01.11, 26.01.06, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.15
(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.

536128
(220) 2021 11 05
SIBUGOLPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

(210)
(731)

536187
(220) 2021 11 08
SMARTGROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motycz
(540) (znak graficzny)

Nr ZT01/2022
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(540)

(531) 05.03.13, 26.04.04, 29.01.12
(510), (511) 9 Programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], Programy komputerowe nagrane, Mobilne
aplikacje, Oprogramowanie komputerowe do urządzeń
pomiarowych, Oprogramowanie do kontroli środowiska,
Oprogramowanie do monitoringu środowiska, Oprogramowanie komputerowe do urządzeń monitorujących parametry fizyczne środowiska, Oprogramowanie komputerowe
do mobilnych aplikacji umożliwiających interakcje i łączenie pomiędzy urządzeniami mobilnymi, Aplikacje komputerowe do pobrania, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie do tworzenia aplikacji, Oprogramowanie dla
przedsiębiorstw, Oprogramowanie symulacyjne do aplikacji,
Oprogramowanie do serwera aplikacji, Oprogramowanie
do aplikacji internetowych, Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie użytkowe do telefonów
komórkowych, Oprogramowanie do aplikacji i serwerów
internetowych, Oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, Aplikacje do pobrania na smartfony,
Komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów
komórkowych, Komputerowe oprogramowanie użytkowe
do urządzeń komputerowych do noszenia na sobie, Komputerowe oprogramowanie użytkowe do transmisji strumieniowej audiowizualnych treści medialnych za pośrednictwem Internetu, Urządzenia pomiarowe, Przyrządy pomiarowe, Moduły pomiarowe, Przyrządy pomiarowe czujnikowe,
Cyfrowe urządzenia pomiarowe, Urządzenia pomiarowe
i kontrolne stosowane w rolnictwie, Czujniki, detektory i instrumenty monitorujące, Urządzenia mierzące, wykrywające,
monitorujące i kontrolujące, 37 Instalacja systemów oprzyrządowania, Instalacja systemów komputerowych, Instalacja
systemów monitorowania środowiska, Instalowanie skomputeryzowanych systemów informacyjnych, Instalowanie
urządzeń sieci komunikacyjnych, Instalacja i konserwacja
sprzętu komputerowego do sieci komputerowych i dostępu
do Internetu, Instalowanie i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, Konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych, Konserwacja sprzętu łącznościowego, Konserwacja i naprawa
systemów monitorowania i kontroli środowiska, 42 Usługi
w zakresie technologii informacyjnych, Udostępnianie online oprogramowania nie do pobrania, Projektowanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie oprogramowania do urządzeń
pomiarowych, Projektowanie oprogramowania do urządzeń
monitorujących parametry fizyczne środowiska, Rozwój,
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania do monitorowania
parametrów fizycznych środowiska, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, Usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie oprogramowania do monitorowania parametrów
fizycznych środowiska, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
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Platforma jako usługa [PaaS], Hosting platform w Internecie,
Hosting platform przeznaczonych do handlu elektronicznego przez Internet, Badania środowiska, Badania dotyczące
ochrony środowiska, Usługi monitoringu środowiska naturalnego, Gromadzenie informacji dotyczących środowiska naturalnego, Zdalny monitoring powietrzny związany
z badaniami środowiska, 45 Licencjonowanie technologii,
Licencjonowanie oprogramowania komputerowego, Licencjonowanie oprogramowania do urządzeń pomiarowych,
Licencjonowanie oprogramowania do urządzeń monitorujących parametry fizyczne środowiska, Licencjonowanie
programów komputerowych, Usługi w zakresie wydawania
licencji, Licencjonowanie baz danych [usługi prawne], Doradztwo związane z licencjonowaniem oprogramowania
komputerowego.
536188
(220) 2021 11 08
SMARTGROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motycz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smart grow CARING FOR YIELD

(210)
(731)

(531) 05.03.13, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], Programy komputerowe nagrane, Mobilne
aplikacje, Oprogramowanie komputerowe do urządzeń
pomiarowych, Oprogramowanie do kontroli środowiska,
Oprogramowanie do monitoringu środowiska, Oprogramowanie komputerowe do urządzeń monitorujących parametry fizyczne środowiska, Oprogramowanie komputerowe
do mobilnych aplikacji umożliwiających interakcje i łączenie pomiędzy urządzeniami mobilnymi, Aplikacje komputerowe do pobrania, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie do tworzenia aplikacji, Oprogramowanie dla
przedsiębiorstw, Oprogramowanie symulacyjne do aplikacji,
Oprogramowanie do serwera aplikacji, Oprogramowanie
do aplikacji Internetowych, Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie użytkowe do telefonów
komórkowych, Oprogramowanie do aplikacji i serwerów
internetowych, Oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, Aplikacje do pobrania na smartfony,
Komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów
komórkowych, Komputerowe oprogramowanie użytkowe
do urządzeń komputerowych do noszenia na sobie, Komputerowe oprogramowanie użytkowe do transmisji strumieniowej audiowizualnych treści medialnych za pośrednictwem Internetu, Urządzenia pomiarowe, Przyrządy pomiarowe, Moduły pomiarowe, Przyrządy pomiarowe czujnikowe,
Cyfrowe urządzenia pomiarowe, Urządzenia pomiarowe
i kontrolne stosowane w rolnictwie, Czujniki, detektory i instrumenty monitorujące, Urządzenia mierzące, wykrywające,
monitorujące i kontrolujące, 37 Instalacja systemów oprzyrządowania, Instalacja systemów komputerowych, Instalacja
systemów monitorowania środowiska, Instalowanie skomputeryzowanych systemów informacyjnych, Instalowanie
urządzeń sieci komunikacyjnych, Instalacja i konserwacja
sprzętu komputerowego do sieci komputerowych i dostępu
do Internetu, Instalowanie i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, Konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych, Konserwacja sprzętu łącznościowego, Konserwacja i naprawa
systemów monitorowania i kontroli środowiska, 42 Usługi
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w zakresie technologii informacyjnych, Udostępnianie online oprogramowania nie do pobrania, Projektowanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie oprogramowania do urządzeń
pomiarowych, Projektowanie oprogramowania do urządzeń
monitorujących parametry fizyczne środowiska, Rozwój,
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania do monitorowania
parametrów fizycznych środowiska, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, Usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie oprogramowania do monitorowania parametrów
fizycznych środowiska, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
Platforma jako usługa [PaaS], Hosting platform w Internecie,
Hosting platform przeznaczonych do handlu elektronicznego przez Internet, Badania środowiska, Badania dotyczące
ochrony środowiska, Usługi monitoringu środowiska naturalnego, Gromadzenie informacji dotyczących środowiska naturalnego, Zdalny monitoring powietrzny związany
z badaniami środowiska, 45 Licencjonowanie technologii,
Licencjonowanie oprogramowania komputerowego, Licencjonowanie oprogramowania do urządzeń pomiarowych,
Licencjonowanie oprogramowania do urządzeń monitorujących parametry fizyczne środowiska, Licencjonowanie
programów komputerowych, Usługi w zakresie wydawania
licencji, Licencjonowanie baz danych [usługi prawne], Doradztwo związane z licencjonowaniem oprogramowania
komputerowego.
536240
(220) 2021 11 08
GOH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pokarm Życia
(210)
(731)

(531) 01.03.01, 05.03.11, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Książki audio, Książki elektroniczne do pobrania: przepisy kulinarne do pobrania: książki, przepisy kulinarne zapisane na płytach i nośnikach komputerowych, Aplikacje do pobrania, 16 Książki, Książki kucharskie, Drukowane
przepisy kulinarne, Drukowane przepisy sprzedawane jako
elementy opakowań artykułów spożywczych, Drukowane
karty na przepisy, 29 Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, Przetwory z owoców i warzyw,
Liofilizowane warzywa i owoce, Liofilizowane tofu w kawałkach [kohri-dofu]: przetworzone kiełki, Fermentowane kiełki
bambusa, ugotowane i konserwowane w soli [menma], Jajka, Mleko, Ser, Masło, jogurt i inne produkty mleczne, Nabiał,
Substytuty nabiału, Sałatki gotowe, Sałatki owocowe, Sałatki
warzywne, Koncentraty na bazie owoców przeznaczone
do gotowania: koncentraty na bazie warzyw przeznaczone

Nr ZT01/2022

do gotowania, 30 Sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła
suszone, Zioła przetworzone, Zioła konserwowane [przyprawy], Zioła konserwowane, Zioła do celów spożywczych,
Ocet, sosy i inne przyprawy, Sosy sałatkowe, Koncentraty
warzywne stosowane jako przyprawy, Potrawy liofilizowane,
których głównym składnikiem jest makaron, Potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, Kiełki zbożowe, Kiełki pszenicy, Kiełki pszeniczne do celów spożywczych
dla ludzi, Preparaty zbożowe, Sorbety, Skrobia i wyroby
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, Wyroby
cukiernicze, Tarty, Ciasta, Ciastka, Batony, 31 Surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu
akwakultury, Surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, Kiełki, Ziarna z kiełkami, Świeże owoce, warzywa i orzechy, Świeże zioła w tym zioła w doniczkach, zioła cięte, Zioła ogrodowe świeże, Świeże zioła organiczne, Świeże zioła dla celów
spożywczych, Nieprzetworzone zioła, 35 Usługi sprzedaży
detalicznej lub hurtowej w tym za pomocą globalnych sieci
komputerowych związane z żywnością, produktami ogrodniczymi, wyrobami ogrodniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w tym za pomocą globalnych sieci komputerowych takich towarów jak książki audio, książki zapisane
na płytach i nośnikach komputerowych, przepisy kulinarne
zapisane na płytach i nośnikach komputerowych, książki,
książki kucharskie, drukowane przepisy kulinarne, drukowane
karty na przepisy, Usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
w tym za pomocą globalnych sieci komputerowych takich
towarów jak konserwowane, mrożone, suszone i gotowane
owoce i warzywa, przetwory z owoców i warzyw, liofilizowane warzywa i owoce, liofilizowane tofu w kawałkach [kohri-dofu], przetworzone kiełki, fermentowane kiełki bambusa,
ugotowane i konserwowane w soli [menma], jajka, mleko,
ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, nabiał, substytuty
nabiału, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne,
koncentraty na bazie owoców przeznaczone do gotowania,
koncentraty na bazie warzyw przeznaczone do gotowania,
sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, zioła
przetworzone, zioła konserwowane [przyprawy], zioła konserwowane, zioła do celów spożywczych, ocet, sosy i inne
przyprawy, sosy sałatkowe, koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, potrawy liofilizowane, których głównym
składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których
głównym składnikiem jest ryż, kiełki zbożowe, kiełki pszenicy,
kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, preparaty zbożowe, sorbety, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, wyroby
cukiernicze, tarty, ciasta, ciastka, batony, pieczywo, wyroby
garmażeryjne, pasztety, pasty mięsne, pasty rybne, pasty
warzywne, pesto, gotowe posiłki, słone przekąski, makarony,
koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty soków owocowych, soki owocowe, soki warzywne,
surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne
i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, kiełki, ziarna z kiełkami, świeże owoce, warzywa i orzechy, Świeże zioła w tym zioła w doniczkach, zioła cięte, zioła
ogrodowe świeże, świeże zioła organiczne, świeże zioła dla
celów spożywczych, nieprzetworzone zioła, Usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej za pomocą globalnych sieci komputerowych książek elektronicznych do pobrania, przepisów
kulinarnych do pobrania, aplikacji do pobrania, Udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych,
Prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, 41 Organizowanie, prowadzenie i obsługa konferencji, kongresów, wystaw, seminariów, sympozjów, zjazdów,
warsztatów szkoleniowych, Doradztwo w zakresie organizacji zawodów kulinarnych, Produkcja nagrań audio i video,
Produkcja multimedialna, Usługi pokazów multimedialnych,

Nr ZT01/2022
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Pisanie tekstów innych niż reklamowe, Publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, Udostępnianie utworów tekstowych, wizualnych, audiowizualnych i muzycznych oraz
plików i programów multimedialnych za pośrednictwem
globalnych sieci komputerowych w tym na portalach i stronach internetowych, Udostępnianie filmów i programów tematycznych nie do pobrania za pośrednictwem globalnych
sieci komputerowych w tym na kanałach internetowych,
Usługi w zakresie edukacji dietetycznej, Prowadzenie kursów
internetowych w zakresie diet, Organizowanie konkursów
za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie informacji dotyczących sprawności fizycznej, treningu fizycznego, ćwiczeń
fizycznych [fitness] w tym za pomocą portalu on-line, Usługi
sportowe i w zakresie fitnessu, 43 Usługi cateringu, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, Bary sałatkowe, Doradztwo kulinarne, Porady dotyczące przepisów kulinarnych, Usługi doradcze w dziedzinie cateringu obejmującego żywność i napoje, 44 Usługi
świadczone przez dietetyków, Doradztwo i poradnictwo
w zakresie dietetyki i odżywiania, Konsultacje w dziedzinie
żywienia, Planowanie i nadzorowanie diety, Udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego,
Usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej.
536241
(220) 2021 11 08
GOH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pokarm Życia

(210)
(731)

(531) 01.03.01, 05.03.11, 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 9 Książki audio, Książki elektroniczne do pobrania: przepisy kulinarne do pobrania: książki, przepisy kulinarne zapisane na płytach i nośnikach komputerowych, Aplikacje do pobrania, 16 Książki, Książki kucharskie, Drukowane
przepisy kulinarne, Drukowane przepisy sprzedawane jako
elementy opakowań artykułów spożywczych, Drukowane
karty na przepisy, 29 Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, Przetwory z owoców i warzyw,
Liofilizowane warzywa i owoce, Liofilizowane tofu w kawałkach [kohri-dofu]: przetworzone kiełki, Fermentowane kiełki
bambusa, ugotowane i konserwowane w soli [menma], Jajka, Mleko, Ser, Masło, jogurt i inne produkty mleczne, Nabiał,
Substytuty nabiału, Sałatki gotowe, Sałatki owocowe, Sałatki
warzywne, Koncentraty na bazie owoców przeznaczone
do gotowania: koncentraty na bazie warzyw przeznaczone
do gotowania, 30 Sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła
suszone, Zioła przetworzone, Zioła konserwowane [przyprawy], Zioła konserwowane, Zioła do celów spożywczych,
Ocet, sosy i inne przyprawy, Sosy sałatkowe, Koncentraty
warzywne stosowane jako przyprawy, Potrawy liofilizowane,
których głównym składnikiem jest makaron, Potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, Kiełki zbożo-
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we, Kiełki pszenicy, Kiełki pszeniczne do celów spożywczych
dla ludzi, Preparaty zbożowe, Sorbety, Skrobia i wyroby
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, Wyroby
cukiernicze, Tarty, Ciasta, Ciastka, Batony, 31 Surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu
akwakultury, Surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, Kiełki, Ziarna z kiełkami, Świeże owoce, warzywa i orzechy, Świeże zioła w tym zioła w doniczkach, zioła cięte, Zioła ogrodowe świeże, Świeże zioła organiczne, Świeże zioła dla celów
spożywczych, Nieprzetworzone zioła, 35 Usługi sprzedaży
detalicznej lub hurtowej w tym za pomocą globalnych sieci
komputerowych związane z żywnością, produktami ogrodniczymi, wyrobami ogrodniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej w tym za pomocą globalnych sieci komputerowych takich towarów jak książki audio, książki zapisane
na płytach i nośnikach komputerowych, przepisy kulinarne
zapisane na płytach i nośnikach komputerowych, książki,
książki kucharskie, drukowane przepisy kulinarne, drukowane
karty na przepisy, Usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
w tym za pomocą globalnych sieci komputerowych takich
towarów jak konserwowane, mrożone, suszone i gotowane
owoce i warzywa, przetwory z owoców i warzyw, liofilizowane warzywa i owoce, liofilizowane tofu w kawałkach [kohri-dofu], przetworzone kiełki, fermentowane kiełki bambusa,
ugotowane i konserwowane w soli [menma], jajka, mleko,
ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, nabiał, substytuty
nabiału, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne,
koncentraty na bazie owoców przeznaczone do gotowania,
koncentraty na bazie warzyw przeznaczone do gotowania,
sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, zioła
przetworzone, zioła konserwowane [przyprawy], zioła konserwowane, zioła do celów spożywczych, ocet, sosy i inne
przyprawy, sosy sałatkowe, koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, potrawy liofilizowane, których głównym
składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których
głównym składnikiem jest ryż, kiełki zbożowe, kiełki pszenicy,
kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, preparaty zbożowe, sorbety, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, wyroby
cukiernicze, tarty, ciasta, ciastka, batony, pieczywo, wyroby
garmażeryjne, pasztety, pasty mięsne, pasty rybne, pasty
warzywne, pesto, gotowe posiłki, słone przekąski, makarony,
koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty soków owocowych, soki owocowe, soki warzywne,
surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne
i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, kiełki, ziarna z kiełkami, świeże owoce, warzywa i orzechy, Świeże zioła w tym zioła w doniczkach, zioła cięte, zioła
ogrodowe świeże, świeże zioła organiczne, świeże zioła dla
celów spożywczych, nieprzetworzone zioła, Usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej za pomocą globalnych sieci komputerowych książek elektronicznych do pobrania, przepisów
kulinarnych do pobrania, aplikacji do pobrania, Udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych,
Prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, 41 Organizowanie, prowadzenie i obsługa konferencji, kongresów, wystaw, seminariów, sympozjów, zjazdów,
warsztatów szkoleniowych, Doradztwo w zakresie organizacji zawodów kulinarnych, Produkcja nagrań audio i video,
Produkcja multimedialna, Usługi pokazów multimedialnych,
Pisanie tekstów innych niż reklamowe, Publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, Udostępnianie utworów tekstowych, wizualnych, audiowizualnych i muzycznych oraz
plików i programów multimedialnych za pośrednictwem
globalnych sieci komputerowych w tym na portalach i stronach internetowych, Udostępnianie filmów i programów tematycznych nie do pobrania za pośrednictwem globalnych
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sieci komputerowych w tym na kanałach internetowych,
Usługi w zakresie edukacji dietetycznej, Prowadzenie kursów
internetowych w zakresie diet, Organizowanie konkursów
za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie informacji dotyczących sprawności fizycznej, treningu fizycznego, ćwiczeń
fizycznych [fitness] w tym za pomocą portalu on-line, Usługi
sportowe i w zakresie fitnessu, 43 Usługi cateringu, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, Bary sałatkowe, Doradztwo kulinarne, Porady dotyczące przepisów kulinarnych, Usługi doradcze w dziedzinie cateringu obejmującego żywność i napoje, 44 Usługi
świadczone przez dietetyków, Doradztwo i poradnictwo
w zakresie dietetyki i odżywiania, Konsultacje w dziedzinie
żywienia, Planowanie i nadzorowanie diety, Udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego,
Usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej.
536249
(220) 2021 11 09
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ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chodzież
(540) (znak słowno-graficzny)
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(531) 14.07.01, 27.05.01, 26.04.04, 29.01.13
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami
komórkowymi, Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje komputerowe do pobrania, Oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, Oprogramowanie do aplikacji Internetowych, Oprogramowanie do serwera aplikacji,
Oprogramowanie do tworzenia aplikacji, Oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie
komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, Oprogramowanie komputerowe do sterowania i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, Oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji
(API), Oprogramowanie komputerowe do pobrania
do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API),
Oprogramowanie symulacyjne do aplikacji, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, Pobieralne aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, Aparatura interfejsowa do komputerów,
Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Etykiety z odczytywanymi komputerowo kodami, Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, Komputerowe bazy danych, Komputerowe oprogramowanie
użytkowe, Komputerowe oprogramowanie użytkowe
do transmisji strumieniowej audiowizualnych treści medialnych za pośrednictwem Internetu, Komputerowe systemy
operacyjne, Oprogramowanie do przeszukiwania i odnajdywania informacji za pośrednictwem sieci komputerowej,
Oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu,
Oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych,
Oprogramowanie komputerowe do wyszukiwarek internetowych, Oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, Oprogramowanie komputerowe
umożliwiające wyszukiwanie danych, Oprogramowanie
komputerowe zaprojektowane do wyceny kosztów, Oprogramowanie komputerowe do automatyzacji hurtowni danych, Oprogramowanie komputerowe do zarządzania arkuszami kalkulacyjnymi, Oprogramowanie komputerowe
[programy] do zarządzania bazami danych, Oprogramowa-
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nie komputerowe do wytwarzania modeli finansowych,
Oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych, Oprogramowanie komputerowe do e-handlu, Oprogramowanie komputerowe
do handlu elektronicznego, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, Oprogramowanie komputerowe do tworzenia i projektowania stron internetowych, Oprogramowanie do oceny zachowania klientów w sklepach online, Oprogramowanie do prowadzenia sklepu online, Bufory danych, Centralne jednostki przetwarzające do przetwarzania informacji,
danych, dźwięku lub obrazów, Elektroniczne bazy danych,
Inteligentne bramy do analizy danych w czasie rzeczywistym, Inteligentne bramy do wstępnego przetwarzania danych, Interaktywne bazy danych, Oprogramowanie do integracji sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego
w dziedzinie dużych zbiorów danych, Oprogramowanie
do eksploracji danych, Oprogramowanie do analizy danych
biznesowych, Silniki baz danych, Urządzenia pamięciowe
do przechowywania danych, Oprogramowanie do pobrania do przetwarzania w chmurze, Oprogramowanie do monitorowania sieci w chmurze, Oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, Oprogramowanie marketingowe
do wyszukiwania, 35 Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, Zarządzanie biznesowe dla sklepów, Zawieranie transakcji handlowych
na rzecz innych, przez sklepy online, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja informacji dotyczących działalności gospodarczej
w komputerowej bazie danych, Aktualizowanie informacji
reklamowych w komputerowej bazie danych, Analiza danych biznesowych, Doradztwo związane z przetwarzaniem
danych, Dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych, Dostarczanie informacji
handlowych z internetowych baz danych, Dostarczanie
skomputeryzowanych danych w zakresie działalności gospodarczej, Gromadzenie danych, Elektroniczne przetwarzanie danych, Gromadzenie danych [dla osób trzecich],
Gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, Interpretacja danych dotyczących
badań rynku, Kompilacja danych dla osób trzecich, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do -), Przetwarzanie danych w celu gromadzenia danych do celów działalności gospodarczej, Skomputeryzowane usługi w zakresie zarządzania bazami danych, Usługi przetwarzania danych online, Usługi reklamowe za pośrednictwem bazy
danych, Usługi w zakresie informacji handlowych dostarczanych poprzez dostęp do komputerowych baz danych,
Usługi w zakresie marketingu baz danych, Zarządzanie bazami danych, Zarządzanie i kompilacja komputerowych
baz danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Marketing internetowy, Administrowanie dotyczące
marketingu, Zarządzanie kontami, fakturowanie i uzgadnianie kont w imieniu osób trzecich, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, 38 Świadczenie usług w zakresie protokołu aplikacji bezprzewodowych, w tym usług
wykorzystujących bezpieczny kanał komunikacji, Automatyczny transfer danych cyfrowych za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, Bezpieczna transmisja danych, dźwięków lub obrazów, Bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie danych, Bezprzewodowy transfer danych za pośrednictwem protokołów komunikacji bezprzewodowej [WAP],
Bezprzewodowy transfer danych przez Internet, Bezprzewodowy transfer danych za pośrednictwem cyfrowej telefonii komórkowej, Cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, Dostarczanie wiadomości i danych w drodze transmisji elektronicznej, Dystrybucja danych lub obra-
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zów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci
komputerowej lub Internetu, Elektroniczna transmisja danych, Elektroniczna transmisja danych i dokumentów
za pomocą terminali komputerowych i urządzeń elektronicznych, Komunikacja w celu wymiany danych w formie
elektronicznej, Konsultacje w zakresie sieci przesyłu danych, Międzynarodowy transfer danych, Udostępnianie
komputerowej bazy danych, 42 Doradztwo i konsultacje
dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, Doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze
obliczeniowej, Hosting aplikacji interaktywnych, Hosting
aplikacji mobilnych, Hosting aplikacji multimedialnych, Hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, Instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji
oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania aplikacji na potrzeby dostarczania treści multimedialnych, Opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, Programowanie aplikacji multimedialnych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, Techniczna obsługa aplikacji w dużych i średnich systemach komputerowych, Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego
na rzecz osób trzecich, Usługi pomocy technicznej związane z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, Programowanie oprogramowania do oceny zachowania klientów w sklepach online, Badania dotyczące przetwarzania
danych, Badania w dziedzinie technologii przetwarzania
danych, Doradztwo techniczne w zakresie przetwarzania
danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
Doradztwo w zakresie komputerowych programów baz
danych, Doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów komputerowych baz danych, Hosting komputerowych baz danych, Instalacja i aktualizacja
programów do przetwarzania danych, Instalacja i konserwacja oprogramowania baz danych, Opracowywanie baz
danych, Opracowywanie i konserwacja oprogramowania
komputerowego do baz danych, Opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz danych, Pisanie programów do przetwarzania
danych, Programowanie komputerów w celu kontrolowania przepływu danych pomiędzy kupującymi a dostawcami, Projektowanie baz danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania
bazami danych, Projektowanie komputerowych baz danych, Przechowywanie danych online, Przechowywanie
danych elektronicznych, Zapewnianie infrastruktury centrów danych, Utrzymywanie baz danych, Usługi w zakresie
przechowywania danych elektronicznych w chmurze, Usługi komputerowe do analizy danych, Oprogramowanie jako
usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Chmura obliczeniowa, Udostępnianie
wirtualnych środowisk komputerowych poprzez chmury
obliczeniowe, Aktualizacja i konserwacja oprogramowania
i programów komputerowych, Aktualizacja i ulepszanie
oprogramowania komputerowego, Instalacja, aktualizacja
i utrzymanie oprogramowania komputerowego.
536255
(220) 2021 11 09
APPI SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chodzież
(540) (znak słowny)
(540) SCCOT
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami
komórkowymi, Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje
komputerowe do pobrania, Oprogramowanie do aplikacji

(210)
(731)

47

i serwerów internetowych, Oprogramowanie do aplikacji Internetowych, Oprogramowanie do serwera aplikacji, Oprogramowanie do tworzenia aplikacji, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, Oprogramowanie
komputerowe do sterowania i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, Oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API), Oprogramowanie komputerowe do pobrania do użytku jako interfejs
programowania aplikacji (API), Oprogramowanie symulacyjne do aplikacji, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe
do zarządzania danymi, Pobieralne aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, Aparatura interfejsowa do komputerów, Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Etykiety z odczytywanymi komputerowo kodami, Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Interaktywne
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, Komputerowe bazy danych, Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Komputerowe oprogramowanie
użytkowe do transmisji strumieniowej audiowizualnych treści
medialnych za pośrednictwem Internetu, Komputerowe systemy operacyjne, Oprogramowanie do przeszukiwania i odnajdywania informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, Oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu, Oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych,
Oprogramowanie komputerowe do wyszukiwarek internetowych, Oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi
transakcji finansowych, Oprogramowanie komputerowe
umożliwiające wyszukiwanie danych, Oprogramowanie komputerowe zaprojektowane do wyceny kosztów, Oprogramowanie komputerowe do automatyzacji hurtowni danych,
Oprogramowanie komputerowe do zarządzania arkuszami
kalkulacyjnymi, Oprogramowanie komputerowe [programy]
do zarządzania bazami danych, Oprogramowanie komputerowe do wytwarzania modeli finansowych, Oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych, Oprogramowanie komputerowe do e-handlu,
Oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego,
Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, Oprogramowanie komputerowe do tworzenia i projektowania stron internetowych,
Oprogramowanie do oceny zachowania klientów w sklepach
online, Oprogramowanie do prowadzenia sklepu online, Bufory danych, Centralne jednostki przetwarzające do przetwarzania informacji, danych, dźwięku lub obrazów, Elektroniczne bazy danych, Inteligentne bramy do analizy danych w czasie rzeczywistym, Inteligentne bramy do wstępnego przetwarzania danych, Interaktywne bazy danych, Oprogramowanie do integracji sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w dziedzinie dużych zbiorów danych, Oprogramowanie do eksploracji danych, Oprogramowanie do analizy danych biznesowych, Silniki baz danych, Urządzenia pamięciowe do przechowywania danych, Oprogramowanie do pobrania do przetwarzania w chmurze, Oprogramowanie
do monitorowania sieci w chmurze, Oprogramowanie
do przetwarzania w chmurze, Oprogramowanie marketingowe do wyszukiwania, 35 Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, Zarządzanie biznesowe dla sklepów, Zawieranie transakcji handlowych
na rzecz innych, przez sklepy online, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja informacji dotyczących działalności gospodarczej w komputerowej bazie danych, Aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, Analiza danych biznesowych, Doradztwo związane z przetwarzaniem danych,
Dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem
komputerowej bazy danych, Dostarczanie informacji handlo-
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wych z internetowych baz danych, Dostarczanie skomputeryzowanych danych w zakresie działalności gospodarczej,
Gromadzenie danych, Elektroniczne przetwarzanie danych,
Gromadzenie danych [dla osób trzecich], Gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, Interpretacja danych dotyczących badań rynku, Kompilacja danych dla osób trzecich, Komputerowe bazy danych
(Pozyskiwanie danych do -), Przetwarzanie danych w celu
gromadzenia danych do celów działalności gospodarczej,
Skomputeryzowane usługi w zakresie zarządzania bazami danych, Usługi przetwarzania danych online, Usługi reklamowe
za pośrednictwem bazy danych, Usługi w zakresie informacji
handlowych dostarczanych poprzez dostęp do komputerowych baz danych, Usługi w zakresie marketingu baz danych,
Zarządzanie bazami danych, Zarządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Marketing internetowy, Administrowanie
dotyczące marketingu, Zarządzanie kontami, fakturowanie
i uzgadnianie kont w imieniu osób trzecich, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, 38 Świadczenie usług
w zakresie protokołu aplikacji bezprzewodowych, w tym
usług wykorzystujących bezpieczny kanał komunikacji, Automatyczny transfer danych cyfrowych za pomocą kanałów
telekomunikacyjnych, Bezpieczna transmisja danych, dźwięków lub obrazów, Bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie
danych, Bezprzewodowy transfer danych za pośrednictwem
protokołów komunikacji bezprzewodowej [WAP], Bezprzewodowy transfer danych przez Internet, Bezprzewodowy
transfer danych za pośrednictwem cyfrowej telefonii komórkowej, Cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, Dostarczanie wiadomości i danych w drodze transmisji
elektronicznej, Dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub
Internetu, Elektroniczna transmisja danych, Elektroniczna
transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali komputerowych i urządzeń elektronicznych, Komunikacja w celu
wymiany danych w formie elektronicznej, Konsultacje w zakresie sieci przesyłu danych, Międzynarodowy transfer danych, Udostępnianie komputerowej bazy danych, 42 Doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, Doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, Hosting aplikacji interaktywnych,
Hosting aplikacji mobilnych, Hosting aplikacji multimedialnych, Hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji
i informacji, Instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji
oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania aplikacji na potrzeby dostarczania treści multimedialnych, Opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, Programowanie aplikacji multimedialnych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania
w dziedzinie aplikacji mobilnych, Techniczna obsługa aplikacji w dużych i średnich systemach komputerowych, Usługi
dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, Usługi pomocy technicznej związane z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, Programowanie oprogramowania do oceny zachowania klientów w sklepach online,
Badania dotyczące przetwarzania danych, Badania w dziedzinie technologii przetwarzania danych, Doradztwo techniczne w zakresie przetwarzania danych, Doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa danych, Doradztwo w zakresie komputerowych programów baz danych, Doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów komputerowych
baz danych, Hosting komputerowych baz danych, Instalacja
i aktualizacja programów do przetwarzania danych, Instalacja
i konserwacja oprogramowania baz danych, Opracowywanie
baz danych, Opracowywanie i konserwacja oprogramowania
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komputerowego do baz danych, Opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz danych, Pisanie programów do przetwarzania danych, Programowanie komputerów w celu kontrolowania
przepływu danych pomiędzy kupującymi a dostawcami, Projektowanie baz danych, Projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do zarządzania bazami
danych, Projektowanie komputerowych baz danych, Przechowywanie danych online, Przechowywanie danych elektronicznych, Zapewnianie infrastruktury centrów danych,
Utrzymywanie baz danych, Usługi w zakresie przechowywania danych elektronicznych w chmurze, Usługi komputerowe
do analizy danych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS],
Chmura obliczeniowa, Udostępnianie wirtualnych środowisk
komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, Aktualizacja
i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych, Aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania
komputerowego.
536281
(220) 2021 11 10
GRZELAKOWSKA-KOSTOGLU EWA, KOSTOGLU
WOJCIECH RLM SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bee zee
(210)
(731)

(531) 01.01.02, 27.05.01
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Środki toaletowe, Wosk krawiecki i szewski,
Preparaty toaletowe, 5 Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz
lecznicze środki do czyszczenia zębów, Preparaty i artykuły do tępienia szkodników, Suplementy diety i preparaty
dietetyczne, Preparaty i artykuły higieniczne, 10 Akcesoria
wspomagające współżycie seksualne, Aparaty do ochrony
słuchu, Aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne,
Artykuły do karmienia i smoczki, Meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, Odzież,
nakrycia głowy i obuwie, aparaty i podpory do celów medycznych, 14 Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki
do nich, Przyrządy do mierzenia czasu, Pudełka na biżuterię
i pudełka na zegarki, Biżuteria, 16 Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Materiały
drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne z papieru, Materiały i środki dla
artystów i do dekoracji, Papier i karton, 21 Artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, Przybory do użytku domowego
do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody,
25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy,
Obuwie, Odzież.
(210) 536410
(220) 2021 12 09
(731) GŁOWACKI BARTOSZ LIDO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SHOTFIRE MY FAVOURITE AMMUNITION

(531) 26.15.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 13 Amunicja, Amunicja do broni palnej, Połączenie kabury i ładownicy na magazynki z amunicją, Części broni, Części składowe broni, Magazynki do tylnej części broni
palnej, Zapadki, urządzenia unieruchamiające [części blokady na spust broni].
(210)
(731)
(540)
(540)

536449
(220) 2021 11 16
WRÓBLEWSKI ARTUR, Sieniczno
(znak słowno-graficzny)
Rosemi PARIS

(531) 05.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Perfumy, Kosmetyki, Środki toaletowe, Preparaty do pielęgnacji skóry, Mydła, Perfumowane wody toaletowe, Dezodoranty.
(210) 536451
(220) 2021 11 16
(731) WRÓBLEWSKI ARTUR, Sieniczno
(540) (znak słowny)
(540) MAYLEN
(510), (511) 3 Perfumy, Kosmetyki, Środki toaletowe, Preparaty do pielęgnacji skóry, Mydła, Perfumowane wody toaletowe, Dezodoranty.
(210) 536462
(220) 2021 11 16
(731) MODZELEWSKA MELANIA, Augustów
(540) (znak słowny)
(540) MUA.PL
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki do makijażu, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu
i paznokci, Preparaty do włosów, Środki perfumeryjne i zapachowe, Środki do higieny jamy ustnej, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Sztuczne rzęsy, Kosmetyki do rzęs,
Sztuczne paznokcie, Kosmetyki do paznokci, 35 Sprzedaż
następujących towarów: artykuły kosmetyczne, kosmetyki,
kosmetyki upiększające, kosmetyki do makijażu, preparaty
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do włosów,
środki perfumeryjne i zapachowe, środki do higieny jamy
ustnej, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, sztuczne
rzęsy, kosmetyki do rzęs, sztuczne paznokcie, kosmetyki
do paznokci, 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi
kształcenia praktycznego, Szkolenia, Seminaria edukacyjne,
Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, Kursy instruktażowe, Usługi edukacyjne dotyczące kosmetologii, Seminaria
edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej.
(210) 536506
(220) 2021 11 17
(731) SZELĄG KONRAD, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) AVO CATERING

(531) 26.01.05, 27.05.01
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering).
(210)
(731)
(540)
(540)

536567
(220) 2021 11 17
MĘTEL JAKUB, Eufeminów
(znak słowno-graficzny)
Fit Marchewa

(531) 05.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, Dietetyczna żywność do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana dla niepełnosprawnych, Dietetyczna żywność
przystosowana dla niemowląt, Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne dodatki
do żywności, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Dietetyczne słodziki do użytku
medycznego, Dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, Dietetyczne napary do celów medycznych,
Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do celów medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki dietetyczne do użytku medycznego, Dodatki dietetyczne w formie
napojów, Mieszanki do picia będące suplementami diety,
Mieszanki do picia w proszku będące suplementami diety
o smaku owocowym, Mineralne suplementy diety dla ludzi,
Mineralne suplementy diety, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Odżywcze suplementy diety, Preparaty dietetyczne
do użytku medycznego, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety,
Preparaty dietetyczne dla dzieci, Produkty dietetyczne dla
osób chorych, Produkty dietetyczne do celów medycznych,
Produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów
dietetycznych lub medycznych, Przeciwutleniacze do użytku dietetycznego, Przeciwutleniające suplementy diety,
Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Suplementy diety
dla sportowców, Suplementy diety stosowane w poście
modyfikowanym, Suplementy diety sporządzone głównie
z witamin, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety składające się z witamin, Suplementy
diety składające się z pierwiastków śladowych, Suplementy
diety składające się z aminokwasów, Suplementy diety składające się głównie z wapnia, Suplementy diety składające się
głównie z żelaza, Suplementy diety składające się głównie
z magnezu, Suplementy diety poprawiające kondycję i wy-
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trzymałość, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym,
Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy diety
do użytku medycznego, 41 Świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą, Zapewnianie kursów edukacyjnych
związanych z dietą, 43 Obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem (catering), Organizacja
cateringu na imprezy urodzinowe, Usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas targów,
degustacji i imprez publicznych, Usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas wesel i prywatnych imprez, Usługi cateringu zewnętrznego, Katering
obejmujący żywność i napoje dla instytucji, Katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, Katering obejmujący
żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, Świadczenie usług
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach
wystawienniczych, Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy,
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność
i napoje w obiektach na zjazdy, Usługi kateringowe, Usługi
kateringowe dla firm, Usługi kateringowe obwoźne, 44 Profesjonalne doradztwo związane z dietą, Usługi doradcze
związane z dietą.
536571
(220) 2021 11 18
PLONA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) PLONA CONSULTING
(510), (511) 35 Usługi doradztwa podatkowego w zakresie
rachunkowości, księgowego - podatki, biznesowego - organizacja i zarządzanie, Doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego/ tożsamości przedsiębiorstw/ public relations,
Doradztwo w zakresie finansowania rozwoju, Doradztwo
w przedmiocie zbywania / nabywania/ przejmowania / fuzji
przedsiębiorstw, Doradztwo związane z audytem / analizą
biznesową / marketingiem biznesowym i strategicznym,
Doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, 36 Usługi doradztwa finansowego, Analizy finansowe, Doradztwo podatkowe, Doradztwo inwestycyjne, Doradztwo kredytowe,
Doradztwo ubezpieczeniowe, Doradztwo rozliczeniowe,
Usługi analiz finansowych, 41 Organizacja szkoleń edukacyjnych i zawodowych, Szkolenia biznesowe, Usługi szkolenia
zawodowego, Usługi coachingu i doradztwo szkoleniowe
w zakresie zarządzania.
(210)
(731)

536584
(220) 2021 11 18
POLPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLPAK

(210)
(731)

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.03, 26.04.01, 26.04.04
(510), (511) 7 Maszyny do pakowania, Maszyny do pakowania w kartony, Maszyny do pakowania w zestawy, Maszyny
do pakowania z obkurczaniem, Maszyny do wypełniania
pojemników do pakowania, Instalacje do pakowania, Urządzenia do pakowania jako maszyny, Elektryczne zgrzewarki
do torebek, Maszyny paletujące, Maszyny do przenoszenia palet, Automatyczne maszyny do pakowania żywności, 35 Usługi sprzedaży następujących towarów: maszyny
do pakowania, maszyny do pakowania w kartony, maszyny
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do pakowania w zestawy, maszyny do pakowania z obkurczaniem, maszyny do wypełniania pojemników do pakowania, instalacje do pakowania, urządzenia do pakowania [maszyny], elektryczne zgrzewarki do torebek, maszyny paletujące, maszyny do przenoszenia palet, automatyczne maszyny
do pakowania żywności, kapsle do butelek niemetalowe,
korki do butelek, opakowania do butelek drewniane, stojaki
do butelek, zamknięcia do butelek niemetalowe, zamknięcia
do butelek nie ze szkła, metalu lub gumy, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, zamknięcia do pojemników
niemetalowe, niemetalowe zamknięcia w postaci wieczek
i pokrywek, urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów
medycznych, buteleczki, butelki, butle szklane jako pojemniki, dozowniki mydła, dozowniki do mydła w płynie, spryskiwacze, pojemniki na kosmetyki, pojemniki na mydło, pojemniki do użytku domowego, pojemniki kuchenne, pojemniki
ze szkła, opakowania foliowe, zamknięcia strunowe do opakowań, folie do termokurczu, folie do pakowania, Usługi
prowadzenia sklepów, hurtowni, sklepów internetowych,
hurtowni internetowych, aukcji internetowych i agencji importowo-eksportowych z towarami wymienionymi w niniejszej klasie, Doradztwo biznesowe, Doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
536587
(220) 2021 11 18
POLPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLPAK packaging

(210)
(731)

(531)

26.04.01, 26.04.04, 26.04.09, 26.01.03, 26.01.20,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 Kapsle do butelek niemetalowe, Korki do butelek, Opakowania do butelek drewniane, Stojaki do butelek,
Zamknięcia do butelek niemetalowe, Zamknięcia do butelek nie ze szkła, metalu lub gumy, Pojemniki do pakowania
z tworzyw sztucznych, Zamknięcia do pojemników niemetalowe, Niemetalowe zamknięcia w postaci wieczek i pokrywek, 21 Urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów
medycznych, Buteleczki, Butelki, Butle szklane jako pojemniki, Dozowniki mydła, Dozowniki do mydła w płynie, Spryskiwacze, Pojemniki na kosmetyki, Pojemniki na mydło, Pojemniki do użytku domowego, Pojemniki kuchenne, Pojemniki ze szkła, 35 Usługi sprzedaży następujących towarów:
maszyny do pakowania, maszyny do pakowania w kartony,
maszyny do pakowania w zestawy, maszyny do pakowania z obkurczaniem, maszyny do wypełniania pojemników
do pakowania, instalacje do pakowania, urządzenia do pakowania jako maszyny, elektryczne zgrzewarki do torebek,
maszyny paletujące, maszyny do przenoszenia palet, automatyczne maszyny do pakowania żywności, kapsle do butelek niemetalowe, korki do butelek, opakowania do butelek
drewniane, stojaki do butelek, zamknięcia do butelek niemetalowe, zamknięcia do butelek nie ze szkła, metalu lub gumy,
pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, zamknięcia do pojemników niemetalowe, niemetalowe zamknięcia w postaci wieczek i pokrywek, urządzenia rozpylające
do aerozoli, nie do celów medycznych, buteleczki, butelki,
butle szklane jako pojemniki, dozowniki mydła, dozowniki
do mydła w płynie, spryskiwacze, pojemniki na kosmetyki,

Nr ZT01/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

pojemniki na mydło, pojemniki do użytku domowego, pojemniki kuchenne, pojemniki ze szkła, opakowania foliowe,
zamknięcia strunowe do opakowań, folie do termokurczu,
folie do pakowania, Usługi prowadzenia sklepów, hurtowni,
sklepów internetowych, hurtowni internetowych, aukcji internetowych i agencji importowo-eksportowych z towarami
wymienionymi w niniejszej klasie, Doradztwo biznesowe,
Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, Usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne.
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portowo-eksportowych z towarami wymienionymi w niniejszej klasie, Doradztwo biznesowe, Doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

536591
(220) 2021 11 18
FINERGIS INVESTMENTS LIMITED, Nikozja, CY
(znak słowno-graficzny)
GRUPA ERGIS

536588
(220) 2021 11 18
POLPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.09, 29.01.03
(510), (511) 7 Maszyny do pakowania, Maszyny do pakowania w kartony, Maszyny do pakowania w zestawy, Maszyny
do pakowania z obkurczaniem, Maszyny do wypełniania
pojemników do pakowania, Instalacje do pakowania, Urządzenia do pakowania jako maszyny, Elektryczne zgrzewarki
do torebek, Maszyny paletujące, Maszyny do przenoszenia
palet, Automatyczne maszyny do pakowania żywności,
20 Kapsle do butelek niemetalowe, Korki do butelek, Opakowania do butelek drewniane, Stojaki do butelek, Zamknięcia
do butelek niemetalowe, Zamknięcia do butelek nie ze szkła,
metalu lub gumy, Pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, Zamknięcia do pojemników niemetalowe, Niemetalowe zamknięcia w postaci wieczek i pokrywek, 21 Urządzenia
rozpylające do aerozoli, nie do celów medycznych, Buteleczki, Butelki, Butle szklane jako pojemniki, Dozowniki mydła, Dozowniki do mydła w płynie, Spryskiwacze, Pojemniki
na kosmetyki, Pojemniki na mydło, Pojemniki do użytku domowego, Pojemniki kuchenne, Pojemniki ze szkła, 35 Usługi
sprzedaży następujących towarów: maszyny do pakowania,
maszyny do pakowania w kartony, maszyny do pakowania
w zestawy, maszyny do pakowania z obkurczaniem, maszyny do wypełniania pojemników do pakowania, instalacje do pakowania, urządzenia do pakowania [maszyny],
elektryczne zgrzewarki do torebek, maszyny paletujące,
maszyny do przenoszenia palet, automatyczne maszyny
do pakowania żywności, kapsle do butelek niemetalowe,
korki do butelek, opakowania do butelek drewniane, stojaki
do butelek, zamknięcia do butelek niemetalowe, zamknięcia
do butelek nie ze szkła, metalu lub gumy, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, zamknięcia do pojemników
niemetalowe, niemetalowe zamknięcia w postaci wieczek
i pokrywek, urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów
medycznych, buteleczki, butelki, butle szklane jako pojemniki, dozowniki mydła, dozowniki do mydła w płynie, spryskiwacze, pojemniki na kosmetyki, pojemniki na mydło, pojemniki do użytku domowego, pojemniki kuchenne, pojemniki
ze szkła, opakowania foliowe, zamknięcia strunowe do opakowań, folie do termokurczu, folie do pakowania, Usługi
prowadzenia sklepów, hurtowni, sklepów internetowych,
hurtowni internetowych, aukcji internetowych i agencji im-

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 12 Elementy wykończeniowe do wnętrz samochodów, Tapicerka do pojazdów, Plandeki przystosowane,
ukształtowane do pojazdów, 16 Artykuły papiernicze do pisania, Biurowe artykuły papiernicze, Papier i karton, Tektura,
Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Papierowe
obrusy, Folie do pakowania artykułów żywnościowych, Folie
z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, Folie polietylenowe do zawijania lub pakowania, Folie z polipropylenu
do pakowania, Nadruki, Materiały do introligatorstwa, Etykiety nie z materiału tekstylnego, 17 Tworzywa sztuczne półprzetworzone, Folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, Folie z tworzyw sztucznych do wypełniania i wyściełania
inne niż do zawijania, Folie elastyczne z tworzyw sztucznych
inne niż do pakowania, Folie izolacyjne, Folia do laminowania - aktywowana cieplnie z nadrukiem, Materiały izolacyjne
z tworzywa sztucznego, Tkaniny izolacyjne, Taśmy izolacyjne,
Izolatory, Materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, Materiały do pakowania - amortyzacja, wypychanie
z gumy lub tworzyw sztucznych, Laminowane materiały
z tworzyw sztucznych do użytku w produkcji, Folia laminowana do nakładania na podłoże, Termozgrzewalne laminaty
z tworzyw sztucznych do użytku w produkcji, 19 Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Laminaty nie z metalu, Laminaty z materiałów niemetalowych
do użytku w budownictwie, Spienione tworzywa sztuczne
do użytku w budownictwie, Przezroczyste tworzywa sztuczne do użytku w budownictwie, Płyty budowlane niemetalowe, Niemetalowe okładziny do użytku w budownictwie,
Boazerie, 20 Osprzęt niemetalowy do mebli, Wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, 22 Taśmy niemetalowe do owijania i związywania, Sznurki do wiązania,
Niemetalowe pasy do przenoszenia ładunków, Pasy niemetalowe do transportu ładunków, Liny niemetalowe, 24 Ceraty, Obrusy niepapierowe, Tkaniny imitujące skóry zwierzęce,
Zasłony z tkaniny lub z tworzyw sztucznych, Substytuty tkanin z tworzyw sztucznych, Tworzywa sztuczne - substytuty
tkanin, Tkaniny z tworzyw sztucznych, 40 Recykling, Recykling złomu, Niszczenie odpadów, Sortowanie odpadów
i materiałów nadających się do recyklingu, przetwarzanie,
Usługi drukowania, Laminowanie, Introligatorstwo.
536597
(220) 2021 11 18
MIKROVOLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) PLASMA fission

(531) 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 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, 44 Wynajem
sprzętu do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, Elektroliza
do celów kosmetycznych, Gabinety pielęgnacji skóry.
(210)
(731)
(540)
(540)

536607
(220) 2021 11 18
DRATWA MATEUSZ MDS, Burkatów
(znak słowno-graficzny)
HS

(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Środki ścierne i polerskie do renowacji reflektorów samochodowych, preparaty ścierne i polerskie
do użytku w pielęgnacji samochodów, środki do czyszczenia
i pielęgnacji pojazdów.
536612
(220) 2021 11 18
SYMBIOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HUBRA
(510), (511) 1 Nawozy, Biologiczne środki ulepszające glebę,
Biologiczne środki wzmacniające dla roślin, Biologiczne środki zwiększające plony upraw, Biologiczne nawozy, Stymulatory wzrostu i plonowania roślin.
(210)
(731)

536646
(220) 2021 11 16
WELMAX PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bezwola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Veleo
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 16 Papier toaletowy, Ręczniki papierowe, Ręczniki papierowe do czyszczenia, Papierowe chusteczki do wycierania.

Nr ZT01/2022

(210) 536677
(220) 2021 11 19
(731) CICHECKA AGNIESZKA DEVANGARI, Otwock
(540) (znak słowny)
(540) DOODLOWNIK
(510), (511) 9 E-booki, Publikacje elektroniczne, 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie
edukacyjne, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji,
Papier i karton, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych,
Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Kleje do materiałów papierniczych lub
do użytku domowego, Artykuły do korektorowania i ścierania, Artykuły biurowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: materiały i środki dla artystów i do dekoracji,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: papier i karton, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub
tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dzieła sztuki oraz figurki
z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: artykuły do korektorowania i ścierania, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: artykuły biurowe, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: papier
i karton, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: torebki oraz artykuły do pakowania
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu,
modele architektoniczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: kleje do materiałów
papierniczych lub do użytku domowego, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: artykuły do korektorowania i ścierania, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: artykuły biurowe,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: e-booki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: publikacje elektroniczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: e-booki, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: publikacje elektroniczne.
(210) 536682
(220) 2021 11 20
(731) CUCH MARIUSZ, Wylezin
(540) (znak słowny)
(540) FABRYKA LALEK
(510), (511) 3 Rzęsy, Rzęsy sztuczne, 44 Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi manicure i pedicure, Salony
piękności, Świadczenie usług przez salony piękności, Usługi
salonów piękności, Usługi wizażystów.
(210) 536692
(220) 2021 11 21
(731) KUROWSKI KAMIL, Zduńska Wola
(540) (znak słowny)

Nr ZT01/2022
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(540) FashionX
(510), (511) 38 Komunikacja za pośrednictwem blogów
online, Zapewnianie dostępu do blogów internetowych,
Dostarczanie wiadomości drogą elektroniczną, Dostarczanie
powiadomień pocztą elektroniczną za pośrednictwem Internetu, Dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, Elektroniczne przesyłanie wiadomości, Elektroniczne
przesyłanie plików, 41 Szkolenia biznesowe, Zapewnianie
kursów szkoleniowych online, Edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu
i technologii informacyjnej, Organizowanie i prowadzenie
seminariów i warsztatów [szkolenia], Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przekazywanie know-how [szkolenia], Skomputeryzowane szkolenia, Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia
edukacyjne, Szkolenia komputerowe, Szkolenia personelu,
Szkolenia pracowników w zakresie użytkowania sprzętu elektronicznego, Szkolenia przemysłowe, Szkolenia techniczne
w dziedzinie ryzyka przemysłowego, Szkolenia techniczne
w zakresie bezpieczeństwa, Szkolenia techniczne związane
z higieną, Szkolenia w dziedzinie biznesu, Szkolenia w dziedzinie oprogramowania, Szkolenia w zakresie elektronicznego przetwarzania danych, Szkolenia w zakresie możliwości
zatrudnienia, Szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych,
Szkolenia w zakresie konserwacji komputerów, Szkolenia
w zakresie konserwacji edytorów tekstu, Szkolenia w zakresie obsługi systemów oprogramowania, Szkolenia w zakresie obsługi programów do przetwarzania danych, Szkolenia
w zakresie opracowywania programów komputerowych,
Szkolenia w zakresie opracowywania systemów oprogramowania, Szkolenia w zakresie projektowania, Szkolenia w zakresie przetwarzania danych, Szkolenia w zakresie reklamy,
Szkolenia w zakresie sztuk wizualnych, Szkolenia w zakresie
sztuk widowiskowych, Szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, Szkolenia w zakresie technik przetwarzania
danych, Szkolenia w zakresie technologii komunikacyjnych,
Szkolenia w zakresie technik komputerowych, Szkolenia
w zakresie umiejętności biznesowych, Szkolenia w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, Szkolenia z obsługi
systemów skomputeryzowanych, Szkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych, Szkolenia z zakresu public
relations, Szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, Szkolenia z zakresu użytkowania
komputerów, Szkolenia związane z przetwarzaniem danych,
Szkolenia związane z technikami przetwarzania danych,
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 dla
personelu, Usługi szkolenia kadry w dziedzinie handlu detalicznego, Usługi szkolenia personelu działu sprzedaży, Usługi
szkolenia personelu, Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, Usługi szkolenia zawodowego, Usługi w zakresie szkolenia zawodowego, Usługi w zakresie szkolenia i kształcenia
zawodowego.
(210) 536703
(220) 2021 11 22
(731) DZIEMIESZONEK DANIEL SZAJBAJK, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SB

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

536722
(220) 2021 11 19
FUNDACJA ŚWIAT NA TAK, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ZJAZD NA BYLE CZYM

(531)

02.01.02, 02.01.04, 02.01.21, 02.01.23, 03.07.03, 03.07.24,
23.01.01, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi związane ze sportem i kulturą.
(210)
(731)
(554)
(540)

536727
(220) 2021 11 22
WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(znak przestrzenny)
Chrzan LUKSUSOWY na żurawinie

(531)

05.09.03, 05.09.21, 05.09.26, 19.03.01, 24.09.02, 24.09.03,
24.09.05, 24.09.24, 25.07.08, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.03,
26.01.04, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 26.01.21, 27.07.01,
27.05.01, 27.05.24, 29.01.15, 25.01.05, 25.01.15, 26.11.03,
26.11.08, 05.07.09, 05.07.26
(510), (511) 29 Warzywa konserwowane, Warzywa i owoce
konserwowane, 30 Przygotowany chrzan [przyprawa].
536734
(220) 2021 11 19
D.R.E. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gronowo Górne
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) DRE supreme BY K. MIRUĆ

Nr ZT01/2022

drzwiowe, niemetalowe okna, płyty niemetalowe, 20 Meble,
akcesoria do mebli drewnianych i drewnopochodnych, drzwi
do mebli, 37 Usługi montażowe, remontowo-budowlane,
39 Usługi transportowe i magazynowe, 40 Usługi w zakresie
obróbki metali, drewna i materiałów drewnopochodnych.
536737
(220) 2021 11 19
D.R.E. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gronowo Górne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRE supreme BY K. MIRUĆ
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.11.02, 26.11.11, 26.11.12
(510), (511) 6 Drzwi metalowe, ościeżnice i skrzydła drzwiowe metalowe, drzwi przeciwpożarowe, 10 Meble specjalne
do celów medycznych, 19 Niemetalowe materiały budowlane, niemetalowe drzwi, niemetalowe ościeżnice i skrzydła
drzwiowe, niemetalowe okna, płyty niemetalowe, 20 Meble,
akcesoria do mebli drewnianych i drewnopochodnych, drzwi
do mebli, 37 Usługi montażowe, remontowo-budowlane,
39 Usługi transportowe i magazynowe, 40 Usługi w zakresie
obróbki metali, drewna i materiałów drewnopochodnych.
536735
(220) 2021 11 19
D.R.E. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gronowo Górne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRE supreme BY K. MIRUĆ

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.11, 26.11.12, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 6 Drzwi metalowe, ościeżnice i skrzydła drzwiowe metalowe, drzwi przeciwpożarowe, 10 Meble specjalne
do celów medycznych, 19 Niemetalowe materiały budowlane, niemetalowe drzwi, niemetalowe ościeżnice i skrzydła
drzwiowe, niemetalowe okna, płyty niemetalowe, 20 Meble,
akcesoria do mebli drewnianych i drewnopochodnych, drzwi
do mebli, 37 Usługi montażowe, remontowo-budowlane,
39 Usługi transportowe i magazynowe, 40 Usługi w zakresie
obróbki metali, drewna i materiałów drewnopochodnych.
536738
(220) 2021 11 19
D.R.E. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gronowo Górne
(540) (znak słowny)
(540) DRE WYJĄTKOWE DRZWI DO WYJĄTKOWYCH
WNĘTRZ
(510), (511) 6 Drzwi metalowe, ościeżnice i skrzydła drzwiowe metalowe, drzwi przeciwpożarowe, 10 Meble specjalne
do celów medycznych, 19 Niemetalowe materiały budowlane, niemetalowe drzwi, niemetalowe ościeżnice i skrzydła
drzwiowe, niemetalowe okna, płyty niemetalowe, 20 Meble,
akcesoria do mebli drewnianych i drewnopochodnych, drzwi
do mebli, 37 Usługi montażowe, remontowo-budowlane,
39 Usługi transportowe i magazynowe, 40 Usługi w zakresie
obróbki metali, drewna i materiałów drewnopochodnych.
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.24, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.11, 26.11.12,
26.04.02, 26.04.22
(510), (511) 6 Drzwi metalowe, ościeżnice i skrzydła drzwiowe metalowe, drzwi przeciwpożarowe, 10 Meble specjalne
do celów medycznych, 19 Niemetalowe materiały budowlane, niemetalowe drzwi, niemetalowe ościeżnice i skrzydła
drzwiowe, niemetalowe okna, płyty niemetalowe, 20 Meble,
akcesoria do mebli drewnianych drewnopochodnych.drzwi
do mebli, 37 Usługi montażowe, remontowo-budowlane,
39 Usługi transportowe i magazynowe, 40 Usługi w zakresie
obróbki metali, drewna materiałów drewnopochodnych.
536736
(220) 2021 11 19
D.R.E. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gronowo Górne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRE supreme
(210)
(731)

536739
(220) 2021 11 22
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Dermika Luxury Placenta
(510), (511) 3 Nielecznicze kremy i kosmetyki do pielęgnacji
twarzy.
(210)
(731)

536744
(220) 2021 11 22
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Dermika Esthetic Solutions
(510), (511) 3 Nielecznicze kremy i kosmetyki do pielęgnacji
twarzy.
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.11, 26.11.12
(510), (511) 6 Drzwi metalowe, ościeżnice i skrzydła drzwiowe metalowe, drzwi przeciwpożarowe, 10 Meble specjalne
do celów medycznych, 19 Niemetalowe materiały budowlane, niemetalowe drzwi, niemetalowe ościeżnice i skrzydła
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536815
(220) 2021 11 23
KOLEJ GONDOLOWA JAWORZYNA KRYNICKA
SPÓŁKA AKCYJNA, KRYNICA ZDRÓJ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Widokówka CAFFE BAR

(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)
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536949
(220) 2021 11 26
XDISC SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
XDISC GROUP

(531)

29.01.12, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17,
27.05.21
(510), (511) 9 Baterie słoneczne, Ogniwa fotowoltaiczne, Kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Kolektory fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej,
Płyty CD, Płyty DVD, Płyty gramofonowe.
(531) 06.01.04, 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Rezerwacja stolików w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi
rezerwacji miejsc w restauracjach, Zapewnianie żywności
i napojów w restauracjach, Tymczasowe zakwaterowanie,
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Wynajem mebli,
bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów.
536936
(220) 2021 11 25
CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA

(210)
(731)

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

536950
(220) 2021 11 26
XDISC SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
PROVO

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 26.04.05
(510), (511) 9 Baterie słoneczne, Ogniwa fotowoltaiczne, Kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Kolektory fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej.
(210)
(731)
(540)
(540)

536951
(220) 2021 11 26
XDISC SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
PURA SYSTEM

(531) 29.01.12, 26.01.03, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 9 Baterie słoneczne, Ogniwa fotowoltaiczne, Kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Kolektory fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej.
(531) 29.01.13, 26.01.05, 27.05.01
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Usługi opieki medycznej
i zdrowotnej, Badania medyczne, Konsultacje medyczne,
Usługi informacji medycznej, Usługi pomocy medycznej,
Świadczenie usług medycznych, Usługi poradnictwa medycznego.
(210)
(731)
(540)
(540)

536948
(220) 2021 11 26
XDISC SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
XDISC

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.21
(510), (511) 9 Baterie słoneczne, Ogniwa fotowoltaiczne, Kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Kolektory fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej,
Płyty CD, Płyty DVD, Płyty gramofonowe.

(210) 536965
(220) 2021 11 26
(731) BŁASZAK ROMAN, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) TOP
(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,
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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,
Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Promowanie działalności gospodarczej, Reklama i marketing, Usługi
promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe i marketingo-

Nr ZT01/2022

we 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.
536978
(220) 2021 11 26
RODEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RODEON
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 24.15.03, 24.15.21
(510), (511) 36 Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie
nieruchomościami, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Zarządzanie budynkami, Zarządzanie inwestycjami,
37 Budowa hal sportowych, Budowa obiektów sportowych, Budowa obiektów publicznych, Budowa obiektów
do celów sportowych, Budowa obiektów do celów rekreacyjnych, Sprzątanie obiektów przed imprezami i po imprezach, 41 Edukacja sportowa, Informacje na temat sportu,
Inscenizowanie turniejów, Kultura fizyczna, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, Administrowanie [organizacja] zawodami, Konferencje (Organizowanie i prowadzenie -), Kongresy (Organizowanie i prowadzenie -), Organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, Organizacja
konferencji edukacyjnych, Organizacja konkursów edukacyjnych, Organizacja kwizów, gier i zawodów, Organizacja
wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie i obsługa
konferencji, Organizacja zawodów rekreacyjnych, Organizowanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie gier,
Organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, Wynajem hal rozrywkowych, Organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, 42 Projektowanie hal wystawowych,
Badania przemysłowe obiektów technicznych, Planowanie
i projektowanie obiektów sportowych, Usługi doradcze
dotyczące planowania obiektów, Usługi architektoniczne
w zakresie projektowania obiektów biurowych, Projektowanie obiektów sportowych, Projektowanie obiektów biznesowych, Usługi projektowania obiektów biznesowych.
(210)
(731)

536979
(220) 2021 11 26
RODEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Katowice
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOPALNIA FUTBOLU.PL

57

edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie seminariów,
Organizowanie i prowadzenie gier, Organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, Wynajem hal rozrywkowych,
Organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi.
536983
(220) 2021 11 26
JACHNA-GRZESIAK MONIKA KLINIKA GRZESIAK,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Klinika Grzesiak
(510), (511) 1 Komórki macierzyste do badań lub celów naukowych, 5 Przeszczepy skóry, Przeszczepy [żywe tkanki],
Tkanka biologiczna do przeszczepiania, Komórki rekonstytuowane do zabiegów medycznych w zakresie pielęgnacji skóry, Implanty chirurgiczne powstałe z komórek
macierzystych, Komórki do celów medycznych, Komórki
macierzyste, Komórki macierzyste do celów medycznych,
Komórki rekonstytuowane do zabiegów klinicznych w zakresie pielęgnacji skóry, Żywe komórki do celów medycznych, 10 Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Przeszczepy
do użytku chirurgicznego, 41 Usługi nauczania związane
z branżą chirurgiczną, Usługi edukacyjne związane z zabiegami terapeutycznymi, 44 Chirurgia kosmetyczna, Chirurgia plastyczna, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, Usługi
doradcze w zakresie chirurgii, Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, Usługi w zakresie zabiegów upiększających, Zabiegi kosmetyczne dla
twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi pielęgnacji
urody, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Zabiegi terapeutyczne dla ciała.
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 21.03.01, 26.11.06, 26.02.07
(510), (511) 36 Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie
nieruchomościami, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Zarządzanie budynkami, Zarządzanie inwestycjami,
41 Edukacja sportowa, Informacje na temat sportu, Inscenizowanie turniejów, Kultura fizyczna, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, Administrowanie [organizacja] zawodami, Konferencje (Organizowanie i prowadzenie -), Kongresy
(Organizowanie i prowadzenie -), Organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizacja konkursów edukacyjnych, Organizacja kwizów, gier i zawodów, Organizacja wystaw w celach
edukacyjnych, Organizowanie i obsługa konferencji, Organizacja zawodów rekreacyjnych, Organizowanie konferencji
edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie seminariów,
Organizowanie i prowadzenie gier, Organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, Wynajem hal rozrywkowych,
Organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi.
536980
(220) 2021 11 26
RODEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Katowice
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

536984
(220) 2021 11 26
DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowny)
(540) DOLTOP
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, Suplementy do pasz do celów weterynaryjnych, Mieszanki paszowe
uzupełniające, Lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt,
31 Karmy i pasze dla zwierząt, Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.
(210)
(731)

536985
(220) 2021 11 26
DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski
(540) (znak słowny)
(540) DOLSTOP
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, Suplementy do pasz do celów weterynaryjnych, Mieszanki paszowe
uzupełniające, Lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt,
31 Karmy i pasze dla zwierząt, Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 21.03.01, 26.11.03, 26.11.06
(510), (511) 36 Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie
nieruchomościami, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Zarządzanie budynkami, Zarządzanie inwestycjami,
41 Edukacja sportowa, Informacje na temat sportu, Inscenizowanie turniejów, Kultura fizyczna, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, Administrowanie [organizacja] zawodami, Konferencje (Organizowanie i prowadzenie -), Kongresy
(Organizowanie i prowadzenie -), Organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizacja konkursów edukacyjnych, Organizacja kwizów, gier i zawodów, Organizacja wystaw w celach
edukacyjnych, Organizowanie i obsługa konferencji, Organizacja zawodów rekreacyjnych, Organizowanie konferencji

536993
(220) 2021 11 27
AUTOGALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) PremiumOutlet

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23,
24.15.02, 24.15.13
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, Samochody, Samochody osobowe i części konstrukcyjne do nich, Samochody dostawcze, Części i akcesoria do pojazdów lądowych,
Mechanizmy napędowe, w tym silniki do pojazdów lądowych, Osłony do silników pojazdów lądowych, Dopalacze
do silników pojazdów lądowych, Rozruszniki do pojazdów
lądowych, Wały napędowe do pojazdów lądowych, Amortyzatory [części pojazdów], Hamulce do pojazdów, Sprzęt hamulcowy do pojazdów, Klocki hamulcowe do pojazdów,
Klocki hamulcowe do samochodów, Hamulcowe części
do pojazdów, Systemy hamulcowe do pojazdów, Szczęki hamulcowe do pojazdów, Tarcze hamulcowe, Układy hamulcowe do pojazdów i części do nich, Zestawy hamulcowe
do pojazdów, Zaciski hamulca tarczowego do pojazdów lądowych, Dźwignie hamulców ręcznych do pojazdów, Cylindry hamulca głównego, Linki hamulców do pojazdów, Bębny hamulcowe, Cylindry amortyzujące [części do pojazdów],
Karoserie do pojazdów, Części karoserii do pojazdów, Nadwozia pojazdów, Części nadwozia pojazdów, Deski rozdzielcze, Kierownice, Drzwi do pojazdów, Klamki do drzwi pojazdów lądowych, Sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe
i bezpieczeństwa do pojazdów, Elektroniczne urządzenia
zabezpieczające przed kradzieżą do pojazdów, Elektroniczne urządzenia alarmowe zabezpieczające przed kradzieżą
do pojazdów, Dźwiękowe alarmy cofania do pojazdów, Koła
i opony oraz gąsienicowe układy bieżne do pojazdów, Konsole stanowiące części wnętrz pojazdów, Łączniki hydrauliczne do pojazdów, Metalowe haki holownicze do pojazdów, Mocowania haków holowniczych, Obwody hydrauliczne do pojazdów, Ochronne okładziny do wnęk w tapicerce
w pojazdach, Ochronne osłony termiczne do pojazdów,
Okładziny do pojazdów, Oparcia do siedzeń pojazdów, Osie
pojazdów, Osłony aerodynamiczne do pojazdów, Osłony
boczne do pojazdów, Osłony ochronne do pojazdów
[ukształtowane], Osłony na otwory głośników w pojazdach,
Podwozia pojazdów, Półki przystosowane do użytku w pojazdach, Przednie lub tylne szyby do pojazdów, Przeguby
homokinetyczne [części pojazdów], Przeguby kulowe [części
pojazdów], Przewody paliwowe do pojazdów, Ramiona
do wycieraczek, Resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów,
Siedzenia do pojazdów, Spoilery do pojazdów, Sprężyny
amortyzujące do pojazdów, Stojaki na napoje do pojazdów,
Systemy kontroli stabilności do użytku w pojazdach, Szyby
do pojazdów, Turbiny do pojazdów lądowych, Tuleje do pojazdów, Zawieszenia do pojazdów, Zderzaki do pojazdów,
Zębatki kierownicze do pojazdów, Wycieraczki przednich
świateł, Bieżniki opon, Dętki [do opon samochodowych],
Kołpaki, Koła zębate tarczowe stanowiące części pojazdów
lądowych, Pompy powietrza do samochodów, Sprzęt naprawczy do opon, Urządzenia do montażu opon, Urządzenia
do pompowania opon, Blokady kierownicy, Pasy bezpieczeństwa do pojazdów, Poduszki powietrzne do pojazdów,
Uchwyty do regulacji pasów bezpieczeństwa, Bagażniki
do pojazdów, Pokrywy bagażników samochodowych, Pojemniki przystosowane do użytku w bagażnikach pojazdów,
Błotniki, Dachy przesuwane do pojazdów, Elektryczne szyberdachy do pojazdów, Części wykończenia wnętrza samochodów, Sprzęgła do pojazdów lądowych, Elementy sprzęgła i przekładni maszynowych do pojazdów lądowych, Me-
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chanizmy sprzęgła do samochodów, Tarcze sprzęgła do pojazdów lądowych, Dźwignie do sprzęgieł do pojazdów lądowych, Dźwignie zmiany biegów do samochodów, Skrzynie
biegów do pojazdów lądowych, Gałki dźwigni zmiany biegów do pojazdów lądowych, Mechanizmy zmiany biegów
do pojazdów lądowych, Osłony górne skrzyni biegów
do pojazdów lądowych, Elektryczne urządzenia zmiany biegów do silników pojazdów lądowych, Misy olejowe stanowiące części skrzyń biegów pojazdów lądowych, Fotele samochodowe, Przenośne foteliki dziecięce do samochodów,
Poduszki przystosowane do użytku w pojazdach, Dopasowane pokrowce na pojazdy, Ochronne pokrowce do pojazdów [dopasowane], Pokrowce na siedzenia pojazdów, Pokrowce na zagłówki do pojazdów, Kierunkowskazy do pojazdów, Klamki do drzwi samochodowych, Łańcuchy do samochodów, Łożyska kół do pojazdów lądowych, Lusterka boczne do pojazdów, Lusterka wsteczne, Maski do pojazdów,
Mechanizmy przekładniowe do pojazdów lądowych, Nadwozia samochodowe, Osie [części pojazdów lądowych], Panele ozdobne do nadwozi pojazdów, Podłokietniki do pojazdów, Przeguby uniwersalne do pojazdów lądowych, Przekładnie do pojazdów lądowych, Ramki do tablic rejestracyjnych, Szyberdachy do samochodów, Wycieraczki do przednich szyb, Zawieszenia kół, Zderzaki samochodowe, Zbiorniki paliwowe do pojazdów lądowych, Zbiorniki utrzymujące
poziom płynów w układach hamulcowych do pojazdów,
Elektryczne napędy do pojazdów, 35 Usługi reklamowe, Marketing dotyczący promocji, Kompilacja list potencjalnych
klientów, Kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby
komputerowych baz danych, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, Usługi reklamowe
dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, Usługi reklamowe związane z przemysłem pojazdów mechanicznych,
Dystrybucja ulotek reklamowych, Dystrybucja próbek reklamowych, Dystrybucja prospektów i próbek, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, Pokazy towarów dla
celów reklamowych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich], Usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów:
pojazdy i środki transportu, samochody, samochody osobowe i części konstrukcyjne do nich, samochody dostawcze,
części i akcesoria do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe, w tym silniki do pojazdów lądowych, osłony do silników pojazdów lądowych, dopalacze do silników pojazdów
lądowych, rozruszniki do pojazdów lądowych, wały napędowe do pojazdów lądowych, amortyzatory [części pojazdów],
hamulce do pojazdów, sprzęt hamulcowy do pojazdów,
klocki hamulcowe do pojazdów, klocki hamulcowe do samochodów, hamulcowe części do pojazdów, systemy hamulcowe do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów,
tarcze hamulcowe, układy hamulcowe do pojazdów i części
do nich, zestawy hamulcowe do pojazdów, zaciski hamulca
tarczowego do pojazdów, dźwignie hamulców ręcznych
do pojazdów, cylindry hamulca głównego, linki hamulców
do pojazdów, bębny hamulcowe, cylindry amortyzujące
[części do pojazdów], karoserie do pojazdów, części karoserii
do pojazdów, nadwozia pojazdów, części nadwozia pojazdów, deski rozdzielcze, kierownice, drzwi do pojazdów, klamki do drzwi pojazdów lądowych, sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, elektroniczne urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą do pojazdów, elektroniczne urządzenia alarmowe zabezpieczające
przed kradzieżą do pojazdów, dźwiękowe alarmy cofania
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do pojazdów, koła i opony oraz gąsienicowe układy bieżne
do pojazdów, konsole stanowiące części wnętrz pojazdów,
łączniki hydrauliczne do pojazdów, metalowe haki holownicze do pojazdów, mocowania haków holowniczych, Usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów: obwody hydrauliczne do pojazdów, ochronne okładziny do wnęk w tapicerce w pojazdach, ochronne
osłony termiczne do pojazdów, okładziny do pojazdów,
oparcia do siedzeń pojazdów, osie pojazdów, osłony aerodynamiczne do pojazdów, osłony boczne do pojazdów, osłony
ochronne do pojazdów [ukształtowane], osłony na otwory
głośników w pojazdach, podwozia pojazdów, półki przystosowane do użytku w pojazdach, przednie lub tylne szyby
do pojazdów, przeguby homokinetyczne [części pojazdów],
przeguby kulowe [części pojazdów], przewody paliwowe
do pojazdów, ramiona do wycieraczek, resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, siedzenia do pojazdów, spoilery do pojazdów, sprężyny amortyzujące do pojazdów, stojaki na napoje do pojazdów, systemy kontroli stabilności do użytku
w pojazdach, szyby do pojazdów, turbiny do pojazdów lądowych, tuleje do pojazdów, zawieszenia do pojazdów, zderzaki do pojazdów, zębatki kierownicze do pojazdów, wycieraczki przednich świateł, bieżniki opon, dętki [do opon samochodowych], kołpaki, koła zębate tarczowe stanowiące
części pojazdów lądowych, pompy powietrza do samochodów, sprzęt naprawczy do opon, urządzenia do montażu
opon, urządzenia do pompowania opon, blokady kierownicy, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, poduszki powietrzne
do pojazdów, uchwyty do regulacji pasów bezpieczeństwa,
bagażniki do pojazdów, pokrywy bagażników samochodowych, pojemniki przystosowane do użytku w bagażnikach
pojazdów, błotniki, dachy przesuwane do pojazdów, elektryczne szyberdachy do pojazdów, części wykończenia wnętrza samochodów, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów: sprzęgła do pojazdów lądowych, elementy sprzęgła i przekładni maszynowych do pojazdów lądowych, mechanizmy sprzęgła do samochodów, tarcze sprzęgła do pojazdów lądowych, dźwignie do sprzęgieł do pojazdów lądowych, dźwignie zmiany
biegów do samochodów, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, gałki dźwigni zmiany biegów do pojazdów lądowych, mechanizmy zmiany biegów do pojazdów lądowych,
osłony górne skrzyni biegów do pojazdów lądowych, elektryczne urządzenia zmiany biegów do silników pojazdów lądowych, misy olejowe stanowiące części skrzyń biegów pojazdów lądowych, fotele samochodowe, przenośne foteliki
dziecięce do samochodów, poduszki przystosowane
do użytku w pojazdach, dopasowane pokrowce na pojazdy,
ochronne pokrowce do pojazdów [dopasowane], pokrowce
na siedzenia pojazdów, pokrowce na zagłówki do pojazdów,
kierunkowskazy do pojazdów, klamki do drzwi samochodowych, łańcuchy do samochodów, łożyska kół do pojazdów
lądowych, lusterka boczne do pojazdów, lusterka wsteczne,
maski do pojazdów, mechanizmy przekładniowe do pojazdów lądowych, nadwozia samochodowe, osie [części pojazdów lądowych], panele ozdobne do nadwozi pojazdów,
podłokietniki do pojazdów, przeguby uniwersalne do pojazdów lądowych, przekładnie do pojazdów lądowych, ramki
do tablic rejestracyjnych, szyberdachy do samochodów, wycieraczki do przednich szyb, zawieszenia kół, zderzaki samochodowe, zbiorniki paliwowe do pojazdów lądowych, zbiorniki utrzymujące poziom płynów w układach hamulcowych
do pojazdów, elektryczne napędy do pojazdów, 36 Usługi
pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenia od wypadków sa-
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mochodowych, Usługi ubezpieczeniowe związane z awariami mechanicznymi, Usługi gwarancji finansowych w zakresie
zwrotu kosztów poniesionych na skutek wypadku lub awarii
pojazdów, Usługi ubezpieczeń gwarancji, Usługi gwarancji
w zakresie pojazdów, Usługi gwarancji ubezpieczenia
w przypadku awarii mechanicznej silnika, Usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, Usługi ubezpieczeniowe
związane z kradzieżą własności osobistej, Zapewnianie gwarancji na lądowe pojazdy silnikowe, Zapewnianie gwarancji
związanych z używanymi silnikowymi pojazdami lądowymi,
Usługi w zakresie organizowania ubezpieczenia, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami od wypadków, Usługi pośrednictwa w ubezpieczeniach samochodowych, Usługi pośrednictwa w ubezpieczeniach transportowych, Usługi pośrednictwa w usługach doradczych w zakresie ubezpieczeń, Usługi pośrednictwa
w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie, Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, Usługi informacyjne i konsultacyjne w zakresie ubezpieczeń i finansów, Udzielanie informacji dotyczących usług finansowych i ubezpieczeniowych,
Udzielanie informacji związanych z zawieraniem ubezpieczeń innych niż na życie, Usługi finansowe związane z ubezpieczeniami, Usługi wyceny, uregulowania i zaspokajania
roszczeń ubezpieczeniowych, Wyceny dla celów ubezpieczeniowych, Wycena i obsługa roszczeń ubezpieczeniowych, Zawieranie umów ubezpieczeniowych innych niż
na życie, Likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż
na życie, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Usługi kredytowe dotyczące pojazdów mechanicznych, Pośrednictwo w umowach kredytowych, Pośrednictwo w zakresie zakupu na raty, Doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, Usługi
konsultingowe dotyczące udzielania pożyczek, Udostępnianie funduszy na sprzedaż ratalną i leasing, Usługi finansowania samochodów, Usługi finansowania składek ubezpieczeniowych, Usługi finansowe w zakresie zakupu pojazdów,
Usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, Usługi
w zakresie finansowania zakupów na raty (leasing), Finansowanie leasingu pojazdów, Usługi w zakresie organizowania
kredytów, Usługi zarządzania w zakresie transakcji związanych z pożyczkami, Zabezpieczone pożyczki udzielane
w celu sfinansowania depozytu pojazdów silnikowych, Zabezpieczone pożyczki udzielane w celu sfinansowania postanowień umów ratalnych na pojazdy silnikowe, Wycena
używanych samochodów, Udzielanie informacji związanych
z wyceną samochodów używanych, Wynajem nieruchomości, Wynajem powierzchni biurowej, 37 Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników pojazdów mechanicznych i części do nich, Naprawa i wykańczanie karoserii samochodowej dla osób trzecich, Konserwacja
i naprawa opon, Wulkanizacja opon samochodowych [naprawa], Usługi w zakresie montażu opon, Ustawianie zbieżności [wyrównywanie] opon, Wymiana kół, Wymiana opon,
Przegląd pojazdów, Serwis pojazdów, Serwisowanie (przegląd) silników pojazdów, Odnawianie pojazdów, Czyszczenie
i polerowanie pojazdów silnikowych, Mycie pojazdów, Usługi
tuningu pojazdów, Nakładanie farb przeciwrdzewnych
na pojazdy, Malowanie pojazdów mechanicznych, Odświeżanie lakieru samochodu, Tapicerowanie siedzeń w pojazdach, Usługi stacji obsługi pojazdów, Usługi stacji naprawy
pojazdów, Usługi napraw awarii pojazdów, Doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, Montaż [instalowanie] części
do pojazdów, Instalowanie urządzeń zapobiegających kradzieżom, Usługi informacyjne i doradcze związane z naprawą pojazdów, 39 Usługi transportowe, Usługi w zakresie
transportu samochodami ciężarowymi, Usługi w zakresie
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organizowania transportu, Odbiór, transport i dostawa towarów, Logistyka transportu, Przewożenie i dostarczanie towarów, Transport drogowy, Transport samochodowy, Składowanie i dostarczanie towarów, Transport i składowanie towarów, Usługi dostawcze, Usługi spedycyjne, Dostarczanie pojazdów, Ładowanie i wyładowanie pojazdów, Przechowywanie pojazdów, Przechowywanie części do pojazdów mechanicznych, Udostępnianie miejsc parkingowych, Udostępnianie obiektów parkingowych, Usługi w zakresie garażowania
pojazdów, Wynajem garaży i miejsc parkingowych, Wynajem pojazdów, Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów
samochodowych, Organizowanie wynajmu pojazdów, Organizowanie wypożyczania pojazdów, Udostępnianie pojazdów do wynajmu, Usługi pomocy drogowej w przypadku
awarii pojazdów, Usługi holowania samochodów.
536994
(220) 2021 11 27
AUTOGALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PremiumOutlet
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.05, 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23, 24.15.02,
24.15.13
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, Samochody, Samochody osobowe i części konstrukcyjne do nich, Samochody dostawcze, Części i akcesoria do pojazdów lądowych,
Mechanizmy napędowe, w tym silniki do pojazdów lądowych, Osłony do silników pojazdów lądowych, Dopalacze
do silników pojazdów lądowych, Rozruszniki do pojazdów
lądowych, Wały napędowe do pojazdów lądowych, Amortyzatory [części pojazdów], Hamulce do pojazdów, Sprzęt hamulcowy do pojazdów, Klocki hamulcowe do pojazdów,
Klocki hamulcowe do samochodów, Hamulcowe części
do pojazdów, Systemy hamulcowe do pojazdów, Szczęki hamulcowe do pojazdów, Tarcze hamulcowe, Układy hamulcowe do pojazdów i części do nich, Zestawy hamulcowe
do pojazdów, Zaciski hamulca tarczowego do pojazdów lądowych, Dźwignie hamulców ręcznych do pojazdów, Cylindry hamulca głównego, Linki hamulców do pojazdów, Bębny hamulcowe, Cylindry amortyzujące [części do pojazdów],
Karoserie do pojazdów, Części karoserii do pojazdów, Nadwozia pojazdów, Części nadwozia pojazdów, Deski rozdzielcze, Kierownice, Drzwi do pojazdów, Klamki do drzwi pojazdów lądowych, Sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe
i bezpieczeństwa do pojazdów, Elektroniczne urządzenia
zabezpieczające przed kradzieżą do pojazdów, Elektroniczne urządzenia alarmowe zabezpieczające przed kradzieżą
do pojazdów, Dźwiękowe alarmy cofania do pojazdów, Koła
i opony oraz gąsienicowe układy bieżne do pojazdów, Konsole stanowiące części wnętrz pojazdów, Łączniki hydrauliczne do pojazdów, Metalowe haki holownicze do pojazdów, Mocowania haków holowniczych, Obwody hydrauliczne do pojazdów, Ochronne okładziny do wnęk w tapicerce
w pojazdach, Ochronne osłony termiczne do pojazdów,
Okładziny do pojazdów, Oparcia do siedzeń pojazdów, Osie
pojazdów, Osłony aerodynamiczne do pojazdów, Osłony
boczne do pojazdów, Osłony ochronne do pojazdów
[ukształtowane], Osłony na otwory głośników w pojazdach,
Podwozia pojazdów, Półki przystosowane do użytku w pojazdach, Przednie lub tylne szyby do pojazdów, Przeguby
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homokinetyczne [części pojazdów], Przeguby kulowe [części
pojazdów], Przewody paliwowe do pojazdów, Ramiona
do wycieraczek, Resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów,
Siedzenia do pojazdów, Spoilery do pojazdów, Sprężyny
amortyzujące do pojazdów, Stojaki na napoje do pojazdów,
Systemy kontroli stabilności do użytku w pojazdach, Szyby
do pojazdów, Turbiny do pojazdów lądowych, Tuleje do pojazdów, Zawieszenia do pojazdów, Zderzaki do pojazdów,
Zębatki kierownicze do pojazdów, Wycieraczki przednich
świateł, Bieżniki opon, Dętki [do opon samochodowych],
Kołpaki, Koła zębate tarczowe stanowiące części pojazdów
lądowych, Pompy powietrza do samochodów, Sprzęt naprawczy do opon, Urządzenia do montażu opon, Urządzenia
do pompowania opon, Blokady kierownicy, Pasy bezpieczeństwa do pojazdów, Poduszki powietrzne do pojazdów,
Uchwyty do regulacji pasów bezpieczeństwa, Bagażniki
do pojazdów, Pokrywy bagażników samochodowych, Pojemniki przystosowane do użytku w bagażnikach pojazdów,
Błotniki, Dachy przesuwane do pojazdów, Elektryczne szyberdachy do pojazdów, Części wykończenia wnętrza samochodów, Sprzęgła do pojazdów lądowych, Elementy sprzęgła i przekładni maszynowych do pojazdów lądowych, Mechanizmy sprzęgła do samochodów, Tarcze sprzęgła do pojazdów lądowych, Dźwignie do sprzęgieł do pojazdów lądowych, Dźwignie zmiany biegów do samochodów, Skrzynie
biegów do pojazdów lądowych, Gałki dźwigni zmiany biegów do pojazdów lądowych, Mechanizmy zmiany biegów
do pojazdów lądowych, Osłony górne skrzyni biegów
do pojazdów lądowych, Elektryczne urządzenia zmiany biegów do silników pojazdów lądowych, Misy olejowe stanowiące części skrzyń biegów pojazdów lądowych, Fotele samochodowe, Przenośne foteliki dziecięce do samochodów,
Poduszki przystosowane do użytku w pojazdach, Dopasowane pokrowce na pojazdy, Ochronne pokrowce do pojazdów [dopasowane], Pokrowce na siedzenia pojazdów, Pokrowce na zagłówki do pojazdów, Kierunkowskazy do pojazdów, Klamki do drzwi samochodowych, Łańcuchy do samochodów, Łożyska kół do pojazdów lądowych, Lusterka boczne do pojazdów, Lusterka wsteczne, Maski do pojazdów,
Mechanizmy przekładniowe do pojazdów lądowych, Nadwozia samochodowe, Osie [części pojazdów lądowych], Panele ozdobne do nadwozi pojazdów, Podłokietniki do pojazdów, Przeguby uniwersalne do pojazdów lądowych, Przekładnie do pojazdów lądowych, Ramki do tablic rejestracyjnych, Szyberdachy do samochodów, Wycieraczki do przednich szyb, Zawieszenia kół, Zderzaki samochodowe, Zbiorniki paliwowe do pojazdów lądowych, Zbiorniki utrzymujące
poziom płynów w układach hamulcowych do pojazdów,
Elektryczne napędy do pojazdów, 35 Usługi reklamowe, Marketing dotyczący promocji, Kompilacja list potencjalnych
klientów, Kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby
komputerowych baz danych, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, Usługi reklamowe
dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, Usługi reklamowe związane z przemysłem pojazdów mechanicznych,
Dystrybucja ulotek reklamowych, Dystrybucja próbek reklamowych, Dystrybucja prospektów i próbek, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, Pokazy towarów dla
celów reklamowych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich], Usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów:
pojazdy i środki transportu, samochody, samochody osobowe i części konstrukcyjne do nich, samochody dostawcze,
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części i akcesoria do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe, w tym silniki do pojazdów lądowych, osłony do silników pojazdów lądowych, dopalacze do silników pojazdów
lądowych, rozruszniki do pojazdów lądowych, wały napędowe do pojazdów lądowych, amortyzatory [części pojazdów],
hamulce do pojazdów, sprzęt hamulcowy do pojazdów,
klocki hamulcowe do pojazdów, klocki hamulcowe do samochodów, hamulcowe części do pojazdów, systemy hamulcowe do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów,
tarcze hamulcowe, układy hamulcowe do pojazdów i części
do nich, zestawy hamulcowe do pojazdów, zaciski hamulca
tarczowego do pojazdów, dźwignie hamulców ręcznych
do pojazdów, cylindry hamulca głównego, linki hamulców
do pojazdów, bębny hamulcowe, cylindry amortyzujące
[części do pojazdów], karoserie do pojazdów, części karoserii
do pojazdów, nadwozia pojazdów, części nadwozia pojazdów, deski rozdzielcze, kierownice, drzwi do pojazdów, klamki do drzwi pojazdów lądowych, sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, elektroniczne urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą do pojazdów, elektroniczne urządzenia alarmowe zabezpieczające
przed kradzieżą do pojazdów, dźwiękowe alarmy cofania
do pojazdów, koła i opony oraz gąsienicowe układy bieżne
do pojazdów, konsole stanowiące części wnętrz pojazdów,
łączniki hydrauliczne do pojazdów, metalowe haki holownicze do pojazdów, mocowania haków holowniczych, Usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów: obwody hydrauliczne do pojazdów, ochronne okładziny do wnęk w tapicerce w pojazdach, ochronne
osłony termiczne do pojazdów, okładziny do pojazdów,
oparcia do siedzeń pojazdów, osie pojazdów, osłony aerodynamiczne do pojazdów, osłony boczne do pojazdów, osłony
ochronne do pojazdów [ukształtowane], osłony na otwory
głośników w pojazdach, podwozia pojazdów, półki przystosowane do użytku w pojazdach, przednie lub tylne szyby
do pojazdów, przeguby homokinetyczne [części pojazdów],
przeguby kulowe [części pojazdów], przewody paliwowe
do pojazdów, ramiona do wycieraczek, resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, siedzenia do pojazdów, spoilery do pojazdów, sprężyny amortyzujące do pojazdów, stojaki na napoje do pojazdów, systemy kontroli stabilności do użytku
w pojazdach, szyby do pojazdów, turbiny do pojazdów lądowych, tuleje do pojazdów, zawieszenia do pojazdów, zderzaki do pojazdów, zębatki kierownicze do pojazdów, wycieraczki przednich świateł, bieżniki opon, dętki [do opon samochodowych], kołpaki, koła zębate tarczowe stanowiące
części pojazdów lądowych, pompy powietrza do samochodów, sprzęt naprawczy do opon, urządzenia do montażu
opon, urządzenia do pompowania opon, blokady kierownicy, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, poduszki powietrzne
do pojazdów, uchwyty do regulacji pasów bezpieczeństwa,
bagażniki do pojazdów, pokrywy bagażników samochodowych, pojemniki przystosowane do użytku w bagażnikach
pojazdów, błotniki, dachy przesuwane do pojazdów, elektryczne szyberdachy do pojazdów, części wykończenia wnętrza samochodów, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów: sprzęgła do pojazdów lądowych, elementy sprzęgła i przekładni maszynowych do pojazdów lądowych, mechanizmy sprzęgła do samochodów, tarcze sprzęgła do pojazdów lądowych, dźwignie do sprzęgieł do pojazdów lądowych, dźwignie zmiany
biegów do samochodów, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, gałki dźwigni zmiany biegów do pojazdów lądowych, mechanizmy zmiany biegów do pojazdów lądowych,
osłony górne skrzyni biegów do pojazdów lądowych, elek-
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tryczne urządzenia zmiany biegów do silników pojazdów lądowych, misy olejowe stanowiące części skrzyń biegów pojazdów lądowych, fotele samochodowe, przenośne foteliki
dziecięce do samochodów, poduszki przystosowane
do użytku w pojazdach, dopasowane pokrowce na pojazdy,
ochronne pokrowce do pojazdów [dopasowane], pokrowce
na siedzenia pojazdów, pokrowce na zagłówki do pojazdów,
kierunkowskazy do pojazdów, klamki do drzwi samochodowych, łańcuchy do samochodów, łożyska kół do pojazdów
lądowych, lusterka boczne do pojazdów, lusterka wsteczne,
maski do pojazdów, mechanizmy przekładniowe do pojazdów lądowych, nadwozia samochodowe, osie [części pojazdów lądowych], panele ozdobne do nadwozi pojazdów,
podłokietniki do pojazdów, przeguby uniwersalne do pojazdów lądowych, przekładnie do pojazdów lądowych, ramki
do tablic rejestracyjnych, szyberdachy do samochodów, wycieraczki do przednich szyb, zawieszenia kół, zderzaki samochodowe, zbiorniki paliwowe do pojazdów lądowych, zbiorniki utrzymujące poziom płynów w układach hamulcowych
do pojazdów, elektryczne napędy do pojazdów, 36 Usługi
pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenia od wypadków samochodowych, Usługi ubezpieczeniowe związane z awariami mechanicznymi, Usługi gwarancji finansowych w zakresie
zwrotu kosztów poniesionych na skutek wypadku lub awarii
pojazdów, Usługi ubezpieczeń gwarancji, Usługi gwarancji
w zakresie pojazdów, Usługi gwarancji ubezpieczenia
w przypadku awarii mechanicznej silnika, Usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, Usługi ubezpieczeniowe
związane z kradzieżą własności osobistej, Zapewnianie gwarancji na lądowe pojazdy silnikowe, Zapewnianie gwarancji
związanych z używanymi silnikowymi pojazdami lądowymi,
Usługi w zakresie organizowania ubezpieczenia, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami od wypadków, Usługi pośrednictwa w ubezpieczeniach samochodowych, Usługi pośrednictwa w ubezpieczeniach transportowych, Usługi pośrednictwa w usługach doradczych w zakresie ubezpieczeń, Usługi pośrednictwa
w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie, Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, Usługi informacyjne i konsultacyjne w zakresie ubezpieczeń i finansów, Udzielanie informacji dotyczących usług finansowych i ubezpieczeniowych,
Udzielanie informacji związanych z zawieraniem ubezpieczeń innych niż na życie, Usługi finansowe związane z ubezpieczeniami, Usługi wyceny, uregulowania i zaspokajania
roszczeń ubezpieczeniowych, Wyceny dla celów ubezpieczeniowych, Wycena i obsługa roszczeń ubezpieczeniowych, Zawieranie umów ubezpieczeniowych innych niż
na życie, Likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż
na życie, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Usługi kredytowe dotyczące pojazdów mechanicznych, Pośrednictwo w umowach kredytowych, Pośrednictwo w zakresie zakupu na raty, Doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, Usługi
konsultingowe dotyczące udzielania pożyczek, Udostępnianie funduszy na sprzedaż ratalną i leasing, Usługi finansowania samochodów, Usługi finansowania składek ubezpieczeniowych, Usługi finansowe w zakresie zakupu pojazdów,
Usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, Usługi
w zakresie finansowania zakupów na raty (leasing), Finansowanie leasingu pojazdów, Usługi w zakresie organizowania
kredytów, Usługi zarządzania w zakresie transakcji związanych z pożyczkami, Zabezpieczone pożyczki udzielane
w celu sfinansowania depozytu pojazdów silnikowych, Zabezpieczone pożyczki udzielane w celu sfinansowania postanowień umów ratalnych na pojazdy silnikowe, Wycena
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używanych samochodów, Udzielanie informacji związanych
z wyceną samochodów używanych, Wynajem nieruchomości, Wynajem powierzchni biurowej, 37 Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników pojazdów mechanicznych i części do nich, Naprawa i wykańczanie karoserii samochodowej dla osób trzecich, Konserwacja
i naprawa opon, Wulkanizacja opon samochodowych [naprawa], Usługi w zakresie montażu opon, Ustawianie zbieżności [wyrównywanie] opon, Wymiana kół, Wymiana opon,
Przegląd pojazdów, Serwis pojazdów, Serwisowanie (przegląd) silników pojazdów, Odnawianie pojazdów, Czyszczenie
i polerowanie pojazdów silnikowych, Mycie pojazdów, Usługi
tuningu pojazdów, Nakładanie farb przeciwrdzewnych
na pojazdy, Malowanie pojazdów mechanicznych, Odświeżanie lakieru samochodu, Tapicerowanie siedzeń w pojazdach, Usługi stacji obsługi pojazdów, Usługi stacji naprawy
pojazdów, Usługi napraw awarii pojazdów, Doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, Montaż [instalowanie] części
do pojazdów, Instalowanie urządzeń zapobiegających kradzieżom, Usługi informacyjne i doradcze związane z naprawą pojazdów, 39 Usługi transportowe, Usługi w zakresie
transportu samochodami ciężarowymi, Usługi w zakresie
organizowania transportu, Odbiór, transport i dostawa towarów, Logistyka transportu, Przewożenie i dostarczanie towarów, Transport drogowy, Transport samochodowy, Składowanie i dostarczanie towarów, Transport i składowanie towarów, Usługi dostawcze, Usługi spedycyjne, Dostarczanie pojazdów, Ładowanie i wyładowanie pojazdów, Przechowywanie pojazdów, Przechowywanie części do pojazdów mechanicznych, Udostępnianie miejsc parkingowych, Udostępnianie obiektów parkingowych, Usługi w zakresie garażowania
pojazdów, Wynajem garaży i miejsc parkingowych, Wynajem pojazdów, Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów
samochodowych, Organizowanie wynajmu pojazdów, Organizowanie wypożyczania pojazdów, Udostępnianie pojazdów do wynajmu, Usługi pomocy drogowej w przypadku
awarii pojazdów, Usługi holowania samochodów.
(210) 537052
(220) 2021 11 29
(731) JOCHYM ELŻBIETA AGENCJA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AGENCJA JOCHYM
(510), (511) 35 Doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, Doradztwo księgowe w zakresie podatków, Doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, Doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], Doradztwo z zakresu księgowości, Księgowość,
Księgowanie kosztów, Dostarczanie raportów dotyczących
informacji rachunkowych, Księgowość administracyjna,
Księgowość i prowadzenie ksiąg, Planowanie podatkowe
[rachunkowość], Porady związane z przygotowywaniem
zeznań podatkowych, Przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, Przygotowywanie profesjonalnych bilansów dla firm, Przygotowywanie sprawozdań finansowych
i analiz dla przedsiębiorstw, Przygotowywanie wymiaru podatku [rachunki], Przygotowywanie zeznań podatkowych,
Rachunkowość, Rachunkowość komputerowa, Rachunkowość na rzecz osób trzecich, Rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, Skomputeryzowana księgowość, Skomputeryzowana rachunkowość, Skomputeryzowane ustalanie
wysokości podatku [rachunkowość], Sporządzanie bilansów
finansowych, Sporządzanie sprawozdań finansowych, Usługi
doradcze dotyczące rachunkowości handlowej, Usługi w zakresie procesów związanych z deklaracjami podatkowymi,
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Usługi wypełniania zeznań podatkowych, Zarządzanie rachunkami firm, Zarządzanie rachunkowością, Badania rynkowe, Badania opinii publicznej, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, 36 Doradcze usługi
zarządzania finansowego, Analizy danych finansowych, Analizy finansowe, Doradztwo finansowe, Doradztwo finansowe
dotyczące podatków, Doradztwo i analiza finansowa, Profesjonalne usługi konsultacyjne dotyczące finansów, Przygotowywanie analiz finansowych, Dostarczanie informacji związanych z kontami finansowymi, Finansowe i inwestycyjne
usługi konsultacyjne, Skomputeryzowane analizy finansowe,
Skomputeryzowane usługi dotyczące danych finansowych,
Skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące działalności
finansowej, Skomputeryzowane usługi w zakresie informacji finansowej, Sporządzanie oraz analiza raportów finansowych, Sporządzanie raportów i analiz finansowych, Usługi
doradcze dotyczące finansowania jednostek gospodarczych
[corporate finance], Usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, Usługi doradcze w zakresie spraw finansowych, Usługi
doradcze w zakresie inwestycji i finansów, Usługi informacji
finansowej, Usługi konsultacyjne dotyczące finansów korporacyjnych, Usługi konsultingu finansowego, Usługi w zakresie badań i analiz finansowych, Zarządzanie informacją finansową i usługi analityczne.
(210) 537092
(220) 2021 11 25
(731) UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA, Zawadzkie
(540) (znak słowny)
(540) GT POWER
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu paliwowego, energetycznego i gazowego, Preparaty
i płyny chłodnicze, Substancje do naprawy opon i dętek,
substancje uszczelniające i pompujące do opon samochodowych, Płyny hamulcowe, Płyny przekładniowe, Płyny
do obwodów hydraulicznych, Substancje i domieszki
do ochrony przed mrozem, preparaty zapobiegające zamarzaniu, substancje zapobiegające zamarzaniu zamków i szyb,
Substancje do odmrażania zamków i szyb, Płyny do napędu
automatycznego, Płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, Płyny do akumulatorów, Dodatki chemiczne
do paliw i smarów, Preparaty chemiczne do użytku jako rozpuszczalniki, rozpuszczalniki do lakierów, Wypełniacze
do naprawy karoserii pojazdów i opon, Środki chemiczne
do użytku w branży petrochemicznej, 4 Energia elektryczna
ze źródeł nieodnawialnych i odnawialnych, Ropa naftowa
surowa lub rafinowana, Produkty naftowe uzyskane z rafinacji ropy naftowej, Paliwa, Paliwa silnikowe, paliwa gazowe,
alkohol jako paliwo, paliwa na bazie alkoholu, paliwo etylowe, węgiel drzewny jako paliwo, Benzyna, Oleje napędowe,
Biopaliwa, Biodiesel, Paliwa i materiały oświetlające zawarte
w tej klasie, Gaz ziemny, gaz oświetleniowy, gazy zestalone
jako paliwo, gaz olejowy, mieszaniny gazów (paliwo), Smary,
Paliwa, smary i oleje samochodowe, Dodatki niechemiczne
do paliw i olejów silnikowych, Oleje i tłuszcze do smarowania, Oleje i tłuszcze do oświetlania, oleje opałowe, oleje
i tłuszcze przemysłowe, oleje palne, oleje silnikowe, Woski
nieujęte w innych klasach, Parafina, Świece, Tłuszcze do smarowania i oświetlania, Drewno opałowe, koks, węgiel, podpałki, Nafta, nafta oświetleniowa, 29 Konserwowane, suszone, gotowane, mrożone i marynowane owoce i warzywa,
Orzechy, nasiona i owoce przetworzone, Dżem, Galaretki
z owoców i warzyw, Galaretki mięsne i rybne, Konserwy mięsne, konserwy rybne, Mleko, Produkty mleczne, Napoje
mleczne, Napoje z przewagą mleka, Jaja, Jogurty, Jogurty
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smakowe, Kefiry, Sery, Produkty serowarskie, Gotowe posiłki
z mięsa, ryb, owoców morza, Gotowe posiłki z owoców i warzyw, Gotowe produkty z warzyw i owoców, Krojone owoce
i warzywa, Przetworzone owoce morza, Nuggetsy z kurczaka [małe kawałki kurczaka w panierce], Wędliny, kiełbas, Frytki, Zapiekanki, Zapiekanki warzywne, Zapiekanki mięsne, Zapiekanki serowe, Kiełbaski w cieście, Krokiety, Mięsne kotleciki hamburgerowe, Wegetariańskie kotleciki hamburgerowe,
Zupy gotowe, Składniki do sporządzania zup, Przetwory
owocowe i warzywne, Przeciery owocowe i warzywne, musy
owocowe, Pasty spożywcze wytworzone z mięsa, owoców,
warzyw, Hummus, Falafel, Sałatki gotowe, Przekąski na bazie
mięsa, mleka, ser, owoców, warzyw, orzechów, Mieszanki
przekąsek składające się z przetworzonych owoców, warzyw
i orzechów, Chipsy ziemniaczane, chipsy owocowe i warzywne, Batony na bazie owoców, nasion i orzechów, Desery
owocowe, desery jogurtowe, desery mleczne, Oleje i tłuszcze jadalne, 30 Kawa, Herbata, Kakao, Herbata mrożona,
kawa mrożona, Namiastki kawy, herbaty i kakao, Napoje
na bazie kakao, kawy i herbaty, Gotowe posiłki na bazie mąki
i zbóż, Gotowe posiłki z makaronu i ryżu, Pizza, ravioli, pierogi, kluski, lasagne, naleśniki, paszteciki, placki, quiche, risotto,
samosy, sushi, tortille, zapiekanki w cieście, tarty, Zbożowe
artykuły śniadaniowe, Płatki śniadaniowe owsianka, grysik,
gotowe do spożycia, Wyroby mączne, Mrożone wyroby
mączne, Mrożone wyroby cukiernicze i piekarnicze, Wyroby
piekarnicze, Chleb i bułki, Pieczywo chrupkie, Wyroby piekarnicze z warzywami i mięsem, Słodkie drożdżowe bułki, Pączki, Croissant, Paszteciki, Grzanki, Suchary, Kanapki, Kanapki
z parówką [hot dogi] kanapki tostowe opiekane, kanapki zawijane typu wrap, kanapki typu panini, hamburgery [kanapki] z nadzieniem mięsnym lub warzywnym, Przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Przekąski słone
na bazie mąki, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski na bazie
ryżu, Przekąski na bazie kukurydzy, Chipsy [produkty zbożowe] Kukurydza prażona [popcorn], Wyroby cukiernicze, Ciasta, tarty, ciasteczka, herbatniki, Słodycze, Cukierki, Galaretki
owocowe [słodycze], Czekolada, Czekoladki, Słodycze czekoladowe, Wafelki, Batoniki, Batony energetyczne na bazie
zbóż, Gotowe desery [wyroby cukiernicze i piekarnicze], Pasty na bazie czekolady, Kremy czekoladowe, Desery czekoladowe, Budynie deserowe, Miód, Cukier, Lodowe wyroby cukiernicze, Desery lodowe, Lody jadalne, Sorbety [lody], Mrożone jogurty, Sosy i przyprawy, Sosy przyprawowe, Sosy
do sałatek, Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Sosy owocowe i warzywne, Pasty warzywne [sosy], Musztarda, Keczup, Majonez, Przyprawy, Kostki lodu, Lód do chłodzenia,
Guma do żucia nie do celów leczniczych Słodycze do żucia
nie do celów leczniczych, 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje
bezalkoholowe na bazie owoców lub warzyw, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty lub kawy, Napoje na bazie wody
zawierające, ekstrakty z herbaty, Napoje mrożone na bazie
owoców, Wody niegazowane i gazowane, Wody i napoje
aromatyzowane, Soki, napoje i nektary owocowe, warzywne,
owocowo-warzywne, Sorbety jako napoje, Napoje izotoniczne, Napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające koleinę, Napoje zawierające witaminy, Napoje, bezalkoholowe wzbogacone solami mineralnymi, Lemoniady,
Syropy i preparaty, do sporządzania napojów, Warzywne
i owocowe napoje typu smoothie, Warzywne i owocowe napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, Piwo bezalkoholowe, Napoje i drinki na bazie piwa bezalkoholowego,
35 Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji
benzynowych [dla osób trzecich], Organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie programów lojalnościowych i motywacyjnych dla klientów, Zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Promowanie
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towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów lojalnościowych i motywacyjnych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowanych, Wynajmowanie miejsc na umieszczanie
ogłoszeń lub reklam, Organizowanie i przeprowadzanie
wydarzeń promocyjnych, Organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych i reklamowych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie paliw, pochodnych
ropy naftowej, olejów, smarów, płynów do pojazdów, lakierów i farb, Usługi sprzedaży w zakresie kosmetyków do pojazdów, preparatów do czyszczenia, konserwacji i odświeżania pojazdów, preparatów chemicznych stosowanych
w pojazdach, preparatów do naprawy karoserii i opon, części i akcesoriów do pojazdów lądowych, Usługi sprzedaży
w zakresie artykułów papierniczych i biurowych, książek,
gazet, czasopism, albumów, atlasów, map, planów miast,
kart pocztowych, kalendarzy, Usługi sprzedaży w zakresie
żywności i napojów, Usługi sprzedaży żywności i napojów
z wykorzystaniem automatów, Usługi wynajmu automatów
do sprzedaży, Usługi sprzedaży w zakresie artykułów spożywczych, napojów, soków, wody, napojów izotonicznych
i energetyzujących, żywności gotowej, gotowych posiłków,
kanapek, kanapek z parówką [hot dog], kanapek tostowych
opiekanych, kanapek zawijanych typu wrap, kanapek typu
panini, hamburgerów [kanapek] z nadzieniem mięsnym lub
warzywnym, zapiekanek, pizzy, sałatek, pierogów, naleśników, nuggetsów z kurczaka, tortilli, frytek, przekąsek, chipsów, orzeszków, świeżych owoców i warzyw, przetworzonych owoców, warzyw i orzechów, jaj i produktów z jaj,
nabiału i substytutów nabiału, mleka, produktów mlecznych, Usługi sprzedaży w zakresie mąki i produktów zbożowych, ziaren przetworzonych, wyrobów piekarniczych,
chleba, wyrobów cukierniczych i słodyczy, wątli, czekolady
i deserów, czekoladek, batoników, lodów spożywczych,
mrożonych jogurtów i sorbetów, napojów bezalkoholowych i alkoholowych, kawy, herbaty, kawy mrożonej, herbaty mrożonej, lodu w kostkach, Usługi sprzedaży w zakresie papierosów i wyrobów tytoniowych, produktów farmaceutycznych, kwiatów, kosmetyków, artykułów perfumeryjnych, artykułów toaletowych, preparatów do prania, mydeł,
środków dezodoryzujących i oczyszczających powietrze,
magnesów ozdobnych, okularów, etui na okulary, etui
na telefony, wyrobów porcelanowych i szklanych, artykułów ceramicznych, kubków, gier, zabawek i akcesoriów
do zabawy, odzieży i dodatków do odzieży, nakryć głowy,
baterii, artykułów gospodarstwa domowego, urządzeń
elektronicznych, Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi przygotowywania
żywności i napojów, Usługi kateringowe, Przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, Usługi oferowania żywności i napojów na stacjach paliw, Usługi w zakresie sprzedaży żywności i napojów na wynos, Usługi kawiarni, kafeterii, restauracji, pizzerii
i barów szybkiej obsługi, Usługi mobilnych restauracji, Samoobsługowe usługi restauracyjne, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi hotelowe i motelowe, Usługi wypożyczania
automatów do napojów, usługi wynajmu jednostek wydających ciepłe i schłodzone napoje, innych niż automaty
sprzedające.
(210) 537094
(220) 2021 11 25
(731) UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA, Zawadzkie
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) GT POWER

(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu paliwowego, energetycznego i gazowego, Preparaty
i płyny chłodnicze, Substancje do naprawy opon i dętek,
substancje uszczelniające i pompujące do opon samochodowych, Płyny hamulcowe, Płyny przekładniowe, Płyny
do obwodów hydraulicznych, Substancje i domieszki
do ochrony przed mrozem, preparaty zapobiegające zamarzaniu, substancje zapobiegające zamarzaniu zamków i szyb,
Substancje do odmrażania zamków i szyb, Płyny do napędu
automatycznego, Płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, Płyny do akumulatorów, Dodatki chemiczne
do paliw i smarów, Preparaty chemiczne do użytku jako rozpuszczalniki, rozpuszczalniki do lakierów, Wypełniacze
do naprawy karoserii pojazdów i opon, Środki chemiczne
do użytku w branży petrochemicznej, 4 Energia elektryczna
ze źródeł nieodnawialnych i odnawialnych, Ropa naftowa
surowa lub rafinowana, Produkty naftowe uzyskane z rafinacji ropy naftowej, Paliwa, Paliwa silnikowe, paliwa gazowe,
alkohol jako paliwo, paliwa na bazie alkoholu, paliwo etylowe, węgiel drzewny jako paliwo, Benzyna, Oleje napędowe,
Biopaliwa, Biodiesel, Paliwa i materiały oświetlające zawarte
w tej klasie, Gaz ziemny, gaz oświetleniowy, gazy zestalone
jako paliwo, gaz olejowy, mieszaniny gazów (paliwo), Smary,
Paliwa, smary i oleje samochodowe, Dodatki niechemiczne
do paliw i olejów silnikowych, Oleje i tłuszcze do smarowania, Oleje i tłuszcze do oświetlania, oleje opałowe, oleje
i tłuszcze przemysłowe, oleje palne, oleje silnikowe, Woski
nieujęte w innych klasach, Parafina, Świece, Tłuszcze do smarowania i oświetlania, Drewno opałowe, koks, węgiel, podpałki, Nafta, nafta oświetleniowa, 29 Konserwowane, suszone, gotowane, mrożone i marynowane owoce i warzywa,
Orzechy, nasiona i owoce przetworzone, Dżem, Galaretki
z owoców i warzyw, Galaretki mięsne i rybne, Konserwy mięsne, konserwy rybne, Mleko, Produkty mleczne, Napoje
mleczne, Napoje z przewagą mleka, Jaja, Jogurty, Jogurty
smakowe, Kefiry, Sery, Produkty serowarskie, Gotowe posiłki
z mięsa, ryb, owoców morza, Gotowe posiłki z owoców i warzyw, Gotowe produkty z warzyw i owoców, Krojone owoce
i warzywa, Przetworzone owoce morza, Nuggetsy z kurczaka [małe kawałki kurczaka w panierce], Wędliny, kiełbasy,
Frytki, Zapiekanki, Zapiekanki warzywne, Zapiekanki mięsne,
Zapiekanki serowe, Kiełbaski w cieście, Krokiety, Mięsne kotleciki hamburgerowe, Wegetariańskie kotleciki hamburgerowe, Zupy gotowe, Składniki do sporządzania zup, Przetwory owocowe i warzywne, Przeciery owocowe i warzywne,
musy owocowe, Pasty spożywcze wytworzone z mięsa,
owoców, warzyw, Hummus, Falafel, Sałatki gotowe, Przekąski
na bazie mięsa, mleka, sera, owoców, warzyw, orzechów,
Mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych owoców, warzyw i orzechów, Chipsy ziemniaczane, chipsy owocowe i warzywne, Batony na bazie owoców, nasion i orzechów, Desery owocowe, desery jogurtowe, desery mleczne,
Oleje i tłuszcze jadalne, 30 Kawa, Herbata, Kakao, Herbata
mrożona, kawa mrożona, Namiastki kawy, herbaty i kakao,
Napoje na bazie kakao, kawy i herbaty, Gotowe posiłki na bazie mąki i zbóż, Gotowe posiłki z makaronu i ryżu, Pizza, ravioli, pierogi, kluski, lasagne, naleśniki, paszteciki, placki, quiche,
risotto, samosy, sushi, tortille, zapiekanki w cieście, tarty, Zbo-
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żowe artykuły śniadaniowe, Płatki śniadaniowe owsianka,
grysik, gotowe do spożycia, Wyroby mączne, Mrożone wyroby mączne, Mrożone wyroby cukiernicze i piekarnicze, Wyroby piekarnicze, Chleb i bułki, Pieczywo chrupkie, Wyroby
piekarnicze z warzywami i mięsem, Słodkie drożdżowe bułki,
Pączki, Croissant, Paszteciki, Grzanki, Suchary, Kanapki, Kanapki z parówką [hot dogi] kanapki tostowe opiekane, kanapki zawijane typu wrap, kanapki typu panini, hamburgery
[kanapki] z nadzieniem mięsnym lub warzywnym, Przekąski
składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Przekąski
słone na bazie mąki, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie kukurydzy, Chipsy [produkty zbożowe] Kukurydza prażona [popcorn], Wyroby cukiernicze,
Ciasta, tarty, ciasteczka, herbatniki, Słodycze, Cukierki, Galaretki owocowe [słodycze], Czekolada, Czekoladki, Słodycze
czekoladowe, Wafelki, Batoniki, Batony energetyczne na bazie zbóż, Gotowe desery [wyroby cukiernicze i piekarnicze],
Pasty na bazie czekolady, Kremy czekoladowe, Desery czekoladowe, Budynie deserowe, Miód, Cukier, Lodowe wyroby
cukiernicze, Desery lodowe, Lody jadalne, Sorbety [lody],
Mrożone jogurty, Sosy [przyprawy], Sosy przyprawowe, Sosy
do sałatek, Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Sosy owocowe i warzywne, Pasty warzywne [sosy], Musztarda, Keczup, Majonez, Przyprawy, Kostki lodu, Lód do chłodzenia,
Guma do żucia nie do celów leczniczych, Słodycze do żucia
nie do celów leczniczych, 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje
bezalkoholowe na bazie owoców lub warzyw, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty lub kawy, Napoje na bazie wody
zawierające, ekstrakty z herbaty, Napoje mrożone na bazie
owoców, Wody niegazowane i gazowane, Wody i napoje
aromatyzowane, Soki, napoje i nektary owocowe, warzywne,
owocowo-warzywne, Sorbety jako napoje, Napoje izotoniczne, Napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające koleinę, Napoje zawierające witaminy, Napoje, bezalkoholowe wzbogacone solami mineralnymi, Lemoniady,
Syropy i preparaty, do sporządzania napojów, Warzywne
i owocowe napoje typu smoothie, Warzywne, i owocowe
napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, Piwo bezalkoholowe, Napoje i drinki na bazie piwa bezalkoholowego,
35 Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji
benzynowych [dla osób trzecich], Organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie programów lojalnościowych i motywacyjnych dla klientów, Zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Promowanie
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów lojalnościowych i motywacyjnych, Promocja sprzedaży
dla osób trzecich, Reklama, Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych, Wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub
reklam, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych i reklamowych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie paliw, pochodnych ropy naftowej, olejów,
smarów, płynów do pojazdów, lakierów i farb, Usługi sprzedaży w zakresie kosmetyków do pojazdów, preparatów
do czyszczenia, konserwacji i odświeżania pojazdów, preparatów chemicznych stosowanych w pojazdach, preparatów
do naprawy karoserii i opon, części i akcesoriów do pojazdów lądowych, Usługi sprzedaży w zakresie artykułów papierniczych i biurowych, książek, gazet, czasopism, albumów,
atlasów, map, planów miast, kart pocztowych, kalendarzy,
Usługi sprzedaży w zakresie żywności i napojów, Usługi
sprzedaży żywności i napojów wykorzystaniem automatów,
Usługi wynajmu automatów do sprzedaży, Usługi sprzedaży
w zakresie artykułów spożywczych, napojów, soków, wody,
napojów izotonicznych i energetyzujących, żywności gotowej, gotowych posiłków, kanapek, kanapek z parówką [hot
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dog], kanapek tostowych opiekanych, kanapek zawijanych
typu wrap, kanapek typu panini, hamburgerów [kanapek]
z nadzieniem mięsnym lub warzywnym, zapiekanek, pizzy,
sałatek, pierogów, naleśników, nuggetsów z kurczaka, tortilli,
frytek, przekąsek, chipsów, orzeszków, świeżych owoców
i warzyw, przetworzonych owoców, warzyw i orzechów, jaj
i produktów z jaj, nabiał i substytutów nabiału, mleka, produktów mlecznych, Usługi sprzedaży w zakresie mąki i produktów zbożowych, ziaren przetworzonych, wyrobów piekarniczych, chleba, wyrobów cukierniczych i słodyczy, wafli,
czekolady i deserów, czekoladek, baloników, lodów spożywczych, mrożonych jogurtów i sorbetów, napojów bezalkoholowych i alkoholowych, kawy, herbaty, kawy mrożonej, herbaty mrożonej, lodu w kostkach, Usługi sprzedaży w zakresie
papierosów i wyrobów tytoniowych, produktów farmaceutycznych, kwiatów kosmetyków, artykułów perfumeryjnych,
artykułów toaletowych, preparatów do prania, mydeł, środków dezodoryzujących i oczyszczających powietrze, magnesów ozdobnych, okularów, etui na okulary, etui na telefony, wyrobów porcelanowych i szklanych, artykułów ceramicznych, kubków, gier, zabawek i akcesoriów do zabawy,
odzieży i dodatków do odzieży, nakryć głowy, baterii, artykułów gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych,
Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie
wyże wymienionych usług, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi przygotowywania żywności i napojów,
Usługi kateringowe, Przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Usługi oferowania żywności i napojów na stacjach paliw, Usługi w zakresie sprzedaży żywności i napojów na wynos, Usługi kawiarni, kafeterii, restauracji, pizzerii i barów szybkiej obsługi,
Usługi mobilnych restauracji, Samoobsługowe usługi restauracyjne, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi hotelowe
i motelowe, Usługi wypożyczania automatów do napojów,
usługi wynajmu jednostek wydających ciepłe i schłodzone
napoje, innych niż automaty sprzedające.
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tem ogrodniczym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z maszynami budowlanymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smarami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi urządzeniami
do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z grzejnikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi handlu
detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych, Usługi
handlu detalicznego związane ze sprzętem ogrodniczym,
Usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, Usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami
samochodowymi, Usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zastawą
stołową, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu.
537107
(220) 2021 11 26
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLCOIN
(210)
(731)

537095
(220) 2021 11 25
STĘPNIAK PAWEŁ, STĘPNIAK MARIOLA ADAMEX
SPÓŁKA CYWILNA, Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) adamex

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grzejnikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z drutami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z ręcznymi urządzeniami do budowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami konstrukcyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych,
Usługi sprzedaży’ hurtowej w związku z oświetleniem, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze smarami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapachowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z pokryciami naściennymi, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące farb, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z sprzę-

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 9 Komputerowe systemy i programy operacyjne, Aplikacje mobilne, Programy i oprogramowanie komputerowe do użytku w zakresie działalności gospodarczej,
usług finansowych, monetarnych i bankowych, Programy
i oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości
elektronicznej, obsługi transakcji finansowych i transakcji
walutowych, Programy i oprogramowanie komputerowe
do obsługi usług portfela cyfrowego i płatności elektronicznych, Programy i oprogramowanie komputerowe w dziedzinie aktywów cyfrowych, kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego, kryptowalut, walut cyfrowych, walut wirtualnych
i cyfrowych tokenów, Programy i oprogramowanie do zarządzania transakcjami z wykorzystaniem aktywów cyfrowych,
kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego, kryptowalut,
walut cyfrowych, walut wirtualnych i cyfrowych tokenów,
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Oprogramowanie komputerowe do pobrania dla technologii blockchain, Oprogramowanie komputerowe do pobrania
do zarządzania transakcjami z wykorzystaniem kryptowalut
za pomocą technologii łańcucha bloków [blockchain], Programy i oprogramowanie do monitorowania, wykrywania
i analizowania zagrożeń dla sieci komputerowych, Oprogramowanie antywirusowe, Oprogramowanie chroniące przed
programami szpiegującymi, Oprogramowanie do komputerowych zapór sieciowych, Oprogramowanie do kryptografii, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Komputerowe bazy danych, Elektroniczne bazy danych, Interaktywne
bazy danych, Elektroniczne katalogi, Programy i oprogramowanie umożliwiające utrzymywanie baz danych, Oprogramowanie i programy komputerowe do wyszukiwania
i gromadzenia danych i informacji z zakresu działalności
gospodarczej, finansów, bankowości, aktywów cyfrowych,
kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego, kryptowalut,
walut cyfrowych, walut wirtualnych i cyfrowych tokenów,
Karty bankowe, Karty bankomatowe, Karty płatnicze, Karty identyfikacyjne, Karty debetowe, Karty kredytowe, Karty
obciążeniowe, Karty wstępnie opłacone, Karty inteligentne
[karty z układem scalonym], Elektroniczne kodowane karty
z mikroprocesorem, Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia
szyfrujące], Klucze kryptograficzne do pobrania, otrzymywania i wydawania kryptoaktywów i kryptowalut, Urządzenia
do przetwarzania płatności elektronicznych, 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Usługi bankowe z dostępem
bezpośrednim przez Internet lub telefon [home banking],
Bankowość internetowa, Bankowość elektroniczna, Bankowość telefoniczna, Bankowość hipoteczna i pośrednictwo
w tym zakresie, Usługi bankowe i finansowe dla klientów
korporacyjnych, Usługi dotyczące finansów przedsiębiorstw,
Zarządzanie finansami korporacyjnymi, Usługi operacji bankowych i finansowych, Usługi płatności finansowych, Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Przetwarzanie i obsługa płatności, Usługi w zakresie elektronicznych
płatności, Przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji
płatniczych, Elektroniczne przetwarzanie płatności za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, Elektroniczne transakcje walutowe, Finansowe usługi rozrachunkowe
i rozliczeniowe, Bankowe usługi rozliczeniowe, Rozliczanie
transakcji papierów wartościowych, Rejestrowanie transakcji
w zakresie finansów i inwestycji przeprowadzanych między
stronami, Usługi finansowe związane z akredytywą, Wydawanie akredytyw i certyfikatów depozytowych, Prowadzenie rachunków bankowych, Usługi gotówkowe i przekazy
pieniężne, Operacje czekowe i wekslowe, Usługi dotyczące
kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych, Usługi walutowe, Handel walutami i wymiana walut, Usługi kantorów, Usługi finansowe
związane z aktywami cyfrowymi, kryptoaktywami, pieniądzem elektronicznym, kryptowalutami, walutami cyfrowymi,
walutami wirtualnymi oraz cyfrowymi tokenami, Transakcje
finansowe za pośrednictwem łańcucha blokowego, Transfer
elektroniczny aktywów cyfrowych, kryptoaktywów i kryptowalut, Transfer elektroniczny środków wykonywany za pośrednictwem technologii blockchain, Wymiana finansowa
aktywów cyfrowych, kryptoaktywów i kryptowalut, Usługi
kredytowe, Usługi udzielania pożyczek, Finansowanie i organizowanie sprzedaży na kredyt oraz sprzedaży ratalnej,
Usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej i nieruchomości, Wyceny i analizy finansowe, Usługi
inwestycyjne, Usługi powiernicze, Powiernictwo środków
pieniężnych, Korporacyjne usługi powiernicze, Usługi funduszy inwestycyjnych, Fundusze emerytalne, Pośrednictwo
w zakresie papierów wartościowych i aktywów, Rejestracja
udziałów i papierów wartościowych, Rejestrowanie transferu

Nr ZT01/2022

udziałów, akcji i papierów wartościowych, Obrót towarami
giełdowymi i papierami wartościowymi, Usługi giełdowe,
giełdy prowadzące obrót akcjami i innymi papierami wartościowymi, usługi giełdy papierów wartościowych, usługi
giełdy elektronicznej, Giełdy aktywów cyfrowych, kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego, kryptowalut, walut
cyfrowych, walut wirtualnych i cyfrowych tokenów, Usługi
w zakresie zarządzania aktywami, Usługi maklerskie, Usługi
w zakresie bankomatów, Usługi ubezpieczeniowe, Leasing
finansowy, Factoring, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości, Zarządzanie
nieruchomościami, Usługi nabywania gruntów, Wynajem
nieruchomości i majątku, Usługi w zakresie emitowania obligacji i listów zastawnych, Usługi w zakresie windykacji długu,
Usługi nabywania i zbywania wierzytelności, Usługi depozytowe, Obsługa kont depozytowych, Usługi przechowywania
w depozycie, Udzielanie poręczeń i gwarancji, Gwarancje
i poręczenia finansowe, Udzielanie gwarancji i zabezpieczeń,
Usługi dotyczące ubezpieczeń gwarancji, Usługi w zakresie
gwarancji umów, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie
finansowe, Organizowanie finansowania projektów w zakresie aktywów cyfrowych, kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego, kryptowalut, walut cyfrowych, walut wirtualnych
i cyfrowych tokenów, Sponsorowanie i finansowanie działalności kulturalnej, rozrywkowej i sportowej, Zbiórki funduszy
na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne,
sportowe oraz ekologiczne, Usługi zbierania funduszy za pośrednictwem strony internetowej do finansowania publicznego [crowdfunding], Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 42 Usługi
projektowania, wdrażania, rozwoju, serwisowania i modernizacji systemów i programów komputerowych, Projektowanie, rozwój i wdrażanie oprogramowania dla technologii
blockchain, Hosting serwerów, Usługi przygotowywania
serwisów internetowych, Administrowanie stronami internetowymi, Tworzenie i projektowanie platform i stron internetowych do handlu elektronicznego, Doradztwo związane
z tworzeniem i projektowaniem platform i stron internetowych do handlu elektronicznego, Programowanie komputerowe w dziedzinie aktywów cyfrowych, kryptoaktywów,
pieniądza elektronicznego, kryptowalut, walut cyfrowych,
walut wirtualnych i cyfrowych tokenów, Oprogramowanie
jako usługa [SaaS] do zapisu danych i zarządzania danymi
z zakresu walut cyfrowych w kryptograficznym rejestrze
współdzielonym, Usługi w zakresie tworzenia aktywów cyfrowych mogących stanowić przedmiot obrotu, Certyfikacja i przechowywanie danych za pośrednictwem łańcucha
blokowego [blockchain], Usługi w zakresie uwierzytelniania
użytkowników z zastosowaniem technologii blockchain,
Łańcuch bloków jako usługa [BaaS], Wydobywanie kryptowaluty, Kopanie kryptowaluty, Hosting treści cyfrowych,
Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie
wyżej wymienionych usług.
537108
(220) 2021 11 26
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLCOIN
(210)
(731)
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 9 Komputerowe systemy i programy operacyjne, Aplikacje mobilne, Programy i oprogramowanie komputerowe do użytku w zakresie działalności gospodarczej,
usług finansowych, monetarnych i bankowych, Programy
i oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości
elektronicznej, obsługi transakcji finansowych i transakcji
walutowych, Programy i oprogramowanie komputerowe
do obsługi usług portfela cyfrowego i płatności elektronicznych, Programy i oprogramowanie komputerowe w dziedzinie aktywów cyfrowych, kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego, kryptowalut, walut cyfrowych, walut wirtualnych
i cyfrowych tokenów, Programy i oprogramowanie do zarządzania transakcjami z wykorzystaniem aktywów cyfrowych,
kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego, kryptowalut,
walut cyfrowych, walut wirtualnych i cyfrowych tokenów,
Oprogramowanie komputerowe do pobrania dla technologii blockchain, Oprogramowanie komputerowe do pobrania
do zarządzania transakcjami z wykorzystaniem kryptowalut
za pomocą technologii łańcucha bloków [blockchain], Programy i oprogramowanie do monitorowania, wykrywania
i analizowania zagrożeń dla sieci komputerowych, Oprogramowanie antywirusowe, Oprogramowanie chroniące przed
programami szpiegującymi, Oprogramowanie do komputerowych zapór sieciowych, Oprogramowanie do kryptografii, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Komputerowe bazy danych, Elektroniczne bazy danych, Interaktywne
bazy danych, Elektroniczne katalogi, Programy i oprogramowanie umożliwiające utrzymywanie baz danych, Oprogramowanie i programy komputerowe do wyszukiwania
i gromadzenia danych i informacji z zakresu działalności
gospodarczej, finansów, bankowości, aktywów cyfrowych,
kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego, kryptowalut,
walut cyfrowych, walut wirtualnych i cyfrowych tokenów,
Karty bankowe, Karty bankomatowe, Karty płatnicze, Karty identyfikacyjne, Karty debetowe, Karty kredytowe, Karty
obciążeniowe, Karty wstępnie opłacone, Karty inteligentne
[karty z układem scalonym], Elektroniczne kodowane karty
z mikroprocesorem, Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia
szyfrujące], Klucze kryptograficzne do pobrania, otrzymywania i wydawania kryptoaktywów i kryptowalut, Urządzenia
do przetwarzania płatności elektronicznych, 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Usługi bankowe z dostępem
bezpośrednim przez Internet lub telefon [home banking],
Bankowość internetowa, Bankowość elektroniczna, Bankowość telefoniczna: Bankowość hipoteczna i pośrednictwo
w tym zakresie, Usługi bankowe i finansowe dla klientów
korporacyjnych, Usługi dotyczące finansów przedsiębiorstw,
Zarządzanie finansami korporacyjnymi, Usługi operacji bankowych i finansowych, Usługi płatności finansowych, Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Przetwarzanie i obsługa płatności, Usługi w zakresie elektronicznych
płatności, Przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji
płatniczych, Elektroniczne przetwarzanie płatności za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, Elektroniczne transakcje walutowe, Finansowe usługi rozrachunkowe
i rozliczeniowe, Bankowe usługi rozliczeniowe, Rozliczanie
transakcji papierów wartościowych, Rejestrowanie transakcji
w zakresie finansów i inwestycji przeprowadzanych między
stronami, Usługi finansowe związane z akredytywą, Wydawanie akredytyw i certyfikatów depozytowych, Prowadzenie rachunków bankowych, Usługi gotówkowe i przekazy
pieniężne, Operacje czekowe i wekslowe, Usługi dotyczące
kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych, Usługi walutowe, Handel walutami i wymiana walut, Usługi kantorów, Usługi finansowe
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związane z aktywami cyfrowymi, kryptoaktywami, pieniądzem elektronicznym, kryptowalutami, walutami cyfrowymi,
walutami wirtualnymi oraz cyfrowymi tokenami, Transakcje
finansowe za pośrednictwem łańcucha blokowego, Transfer
elektroniczny aktywów cyfrowych, kryptoaktywów i kryptowalut, Transfer elektroniczny środków wykonywany za pośrednictwem technologii blockchain, Wymiana finansowa
aktywów cyfrowych, kryptoaktywów i kryptowalut, Usługi
kredytowe, Usługi udzielania pożyczek, Finansowanie i organizowanie sprzedaży na kredyt oraz sprzedaży ratalnej,
Usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej i nieruchomości, Wyceny i analizy finansowe, Usługi
inwestycyjne, Usługi powiernicze, Powiernictwo środków
pieniężnych, Korporacyjne usługi powiernicze, Usługi funduszy inwestycyjnych, Fundusze emerytalne, Pośrednictwo
w zakresie papierów wartościowych i aktywów, Rejestracja
udziałów i papierów wartościowych, Rejestrowanie transferu
udziałów, akcji i papierów wartościowych, Obrót towarami
giełdowymi i papierami wartościowymi, Usługi giełdowe,
giełdy prowadzące obrót akcjami i innymi papierami wartościowymi, usługi giełdy papierów wartościowych, usługi
giełdy elektronicznej, Giełdy aktywów cyfrowych, kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego, kryptowalut, walut
cyfrowych, walut wirtualnych i cyfrowych tokenów, Usługi
w zakresie zarządzania aktywami, Usługi maklerskie, Usługi
w zakresie bankomatów, Usługi ubezpieczeniowe, Leasing
finansowy, Factoring, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości, Zarządzanie
nieruchomościami, Usługi nabywania gruntów, Wynajem
nieruchomości i majątku, Usługi w zakresie emitowania obligacji i listów zastawnych, Usługi w zakresie windykacji długu,
Usługi nabywania i zbywania wierzytelności, Usługi depozytowe, Obsługa kont depozytowych, Usługi przechowywania
w depozycie, Udzielanie poręczeń i gwarancji, Gwarancje
i poręczenia finansowe, Udzielanie gwarancji i zabezpieczeń,
Usługi dotyczące ubezpieczeń gwarancji, Usługi w zakresie
gwarancji umów, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie
finansowe, Organizowanie finansowania projektów w zakresie aktywów cyfrowych, kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego, kryptowalut, walut cyfrowych, walut wirtualnych
i cyfrowych tokenów, Sponsorowanie i finansowanie działalności kulturalnej, rozrywkowej i sportowej, Zbiórki funduszy
na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne,
sportowe oraz ekologiczne, Usługi zbierania funduszy za pośrednictwem strony internetowej do finansowania publicznego [crowdfunding], Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 42 Usługi
projektowania, wdrażania, rozwoju, serwisowania i modernizacji systemów i programów komputerowych, Projektowanie, rozwój i wdrażanie oprogramowania dla technologii
blockchain, Hosting serwerów, Usługi przygotowywania
serwisów internetowych, Administrowanie stronami internetowymi, Tworzenie i projektowanie platform i stron internetowych do handlu elektronicznego, Doradztwo związane
z tworzeniem i projektowaniem platform i stron internetowych do handlu elektronicznego, Programowanie komputerowe w dziedzinie aktywów cyfrowych, kryptoaktywów,
pieniądza elektronicznego, kryptowalut, walut cyfrowych,
walut wirtualnych i cyfrowych tokenów, Oprogramowanie
jako usługa [SaaS] do zapisu danych i zarządzania danymi
z zakresu walut cyfrowych w kryptograficznym rejestrze
współdzielonym, Usługi w zakresie tworzenia aktywów cyfrowych mogących stanowić przedmiot obrotu, Certyfikacja i przechowywanie danych za pośrednictwem łańcucha
blokowego [blockchain], Usługi w zakresie uwierzytelniania
użytkowników z zastosowaniem technologii blockchain,
Łańcuch bloków jako usługa [BaaS], Wydobywanie kryp-
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towaluty, Kopanie kryptowaluty, Hosting treści cyfrowych,
Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie
wyżej wymienionych usług.
537109
(220) 2021 11 26
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLCOIN
(210)
(731)

(531) 29.01.08, 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 9 Komputerowe systemy i programy operacyjne, Aplikacje mobilne, Programy i oprogramowanie komputerowe do użytku w zakresie działalności gospodarczej,
usług finansowych, monetarnych i bankowych, Programy
i oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości
elektronicznej, obsługi transakcji finansowych i transakcji
walutowych, Programy i oprogramowanie komputerowe
do obsługi usług portfela cyfrowego i płatności elektronicznych, Programy i oprogramowanie komputerowe w dziedzinie aktywów cyfrowych, kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego, kryptowalut, walut cyfrowych, walut wirtualnych
i cyfrowych tokenów, Programy i oprogramowanie do zarządzania transakcjami z wykorzystaniem aktywów cyfrowych,
kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego, kryptowalut,
walut cyfrowych, walut wirtualnych i cyfrowych tokenów,
Oprogramowanie komputerowe do pobrania dla technologii blockchain, Oprogramowanie komputerowe do pobrania
do zarządzania transakcjami z wykorzystaniem kryptowalut
za pomocą technologii łańcucha bloków [blockchain], Programy i oprogramowanie do monitorowania, wykrywania
i analizowania zagrożeń dla sieci komputerowych, Oprogramowanie antywirusowe, Oprogramowanie chroniące przed
programami szpiegującymi, Oprogramowanie do komputerowych zapór sieciowych, Oprogramowanie do kryptografii,
Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Komputerowe
bazy danych, Elektroniczne bazy danych, Interaktywne bazy
danych, Elektroniczne katalogi, Programy i oprogramowanie
umożliwiające utrzymywanie baz danych, Oprogramowanie
i programy komputerowe do wyszukiwania i gromadzenia
danych i informacji z zakresu działalności gospodarczej, finansów, bankowości, aktywów cyfrowych, kryptoaktywów,
pieniądza elektronicznego, kryptowalut, walut cyfrowych,
walut wirtualnych i cyfrowych tokenów, Karty bankowe,
Karty bankomatowe, Karty płatnicze, Karty identyfikacyjne,
Karty debetowe, Karty kredytowe, Karty obciążeniowe, Karty wstępnie opłacone, Karty inteligentne [karty z układem
scalonym], Elektroniczne kodowane karty z mikroprocesorem, Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], Klucze
kryptograficzne do pobrania, otrzymywania i wydawania
kryptoaktywów i kryptowalut, Urządzenia do przetwarzania
płatności elektronicznych, 36 Usługi finansowe, monetarne
i bankowe, Usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez
Internet lub telefon [home banking], Bankowość internetowa, Bankowość elektroniczna, Bankowość telefoniczna, Bankowość hipoteczna i pośrednictwo w tym zakresie, Usługi
bankowe i finansowe dla klientów korporacyjnych, Usługi
dotyczące finansów przedsiębiorstw, Zarządzanie finansami
korporacyjnymi, Usługi operacji bankowych i finansowych,
Usługi płatności finansowych, Przelewy i transakcje finanso-
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we oraz usługi płatnicze, Przetwarzanie i obsługa płatności,
Usługi w zakresie elektronicznych płatności, Przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji płatniczych, Elektroniczne
przetwarzanie płatności za pośrednictwem światowej sieci
komputerowej, Elektroniczne transakcje walutowe, Finansowe usługi rozrachunkowe i rozliczeniowe, Bankowe usługi rozliczeniowe, Rozliczanie transakcji papierów wartościowych, Rejestrowanie transakcji w zakresie finansów i inwestycji przeprowadzanych między stronami, Usługi finansowe związane z akredytywą, Wydawanie akredytyw i certyfikatów depozytowych, Prowadzenie rachunków bankowych, Usługi gotówkowe i przekazy pieniężne, Operacje
czekowe i wekslowe, Usługi dotyczące kart bankowych,
kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart
płatniczych, Usługi walutowe, Handel walutami i wymiana
walut, Usługi kantorów, Usługi finansowe związane z aktywami cyfrowymi, kryptoaktywami, pieniądzem elektronicznym, kryptowalutami, walutami cyfrowymi, walutami wirtualnymi oraz cyfrowymi tokenami, Transakcje finansowe
za pośrednictwem łańcucha blokowego, Transfer elektroniczny aktywów cyfrowych, kryptoaktywów i kryptowalut,
Transfer elektroniczny środków wykonywany za pośrednictwem technologii blockchain, Wymiana finansowa aktywów cyfrowych, kryptoaktywów i kryptowalut, Usługi kredytowe, Usługi udzielania pożyczek, Finansowanie i organizowanie sprzedaży na kredyt oraz sprzedaży ratalnej, Usługi
brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej
i nieruchomości, Wyceny i analizy finansowe, Usługi inwestycyjne, Usługi powiernicze, Powiernictwo środków pieniężnych, Korporacyjne usługi powiernicze, Usługi funduszy inwestycyjnych, Fundusze emerytalne, Pośrednictwo
w zakresie papierów wartościowych i aktywów, Rejestracja
udziałów i papierów wartościowych, Rejestrowanie transferu udziałów, akcji i papierów wartościowych, Obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, Usługi giełdowe, giełdy prowadzące obrót akcjami i innymi papierami
wartościowymi, usługi giełdy papierów wartościowych,
usługi giełdy elektronicznej, Giełdy aktywów cyfrowych,
kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego, kryptowalut,
walut cyfrowych, walut wirtualnych i cyfrowych tokenów,
Usługi w zakresie zarządzania aktywami, Usługi maklerskie,
Usługi w zakresie bankomatów, Usługi ubezpieczeniowe,
Leasing finansowy, Factoring, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości,
Zarządzanie nieruchomościami, Usługi nabywania gruntów, Wynajem nieruchomości i majątku, Usługi w zakresie
emitowania obligacji i listów zastawnych, Usługi w zakresie
windykacji długu, Usługi nabywania i zbywania wierzytelności, Usługi depozytowe, Obsługa kont depozytowych,
Usługi przechowywania w depozycie, Udzielanie poręczeń
i gwarancji, Gwarancje i poręczenia finansowe, Udzielanie
gwarancji i zabezpieczeń, Usługi dotyczące ubezpieczeń
gwarancji, Usługi w zakresie gwarancji umów, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Organizowanie
finansowania projektów w zakresie aktywów cyfrowych,
kryptoaktywów, pieniądza elektronicznego, kryptowalut,
walut cyfrowych, walut wirtualnych i cyfrowych tokenów,
Sponsorowanie i finansowanie działalności kulturalnej, rozrywkowej i sportowej, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz
ekologiczne, Usługi zbierania funduszy za pośrednictwem
strony internetowej do finansowania publicznego [crowdfunding], Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne
w zakresie wyżej wymienionych usług, 42 Usługi projektowania, wdrażania, rozwoju, serwisowania i modernizacji
systemów i programów komputerowych, Projektowanie,
rozwój i wdrażanie oprogramowania dla technologii block-
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chain, Hosting serwerów, Usługi przygotowywania serwisów internetowych, Administrowanie stronami internetowymi, Tworzenie i projektowanie platform i stron internetowych do handlu elektronicznego, Doradztwo związane
z tworzeniem i projektowaniem platform i stron internetowych do handlu elektronicznego, Programowanie komputerowe w dziedzinie aktywów cyfrowych, kryptoaktywów,
pieniądza elektronicznego, kryptowalut, walut cyfrowych,
walut wirtualnych i cyfrowych tokenów, Oprogramowanie
jako usługa [SaaS] do zapisu danych i zarządzania danymi
z zakresu walut cyfrowych w kryptograficznym rejestrze
współdzielonym: Usługi w zakresie tworzenia aktywów cyfrowych mogących stanowić przedmiot obrotu, Certyfikacja i przechowywanie danych za pośrednictwem łańcucha
blokowego [blockchain], Usługi w zakresie uwierzytelniania
użytkowników z zastosowaniem technologii blockchain,
Łańcuch bloków jako usługa [BaaS], Wydobywanie kryptowaluty, Kopanie kryptowaluty, Hosting treści cyfrowych,
Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie
wyżej wymienionych usług.
537122
(220) 2021 11 26
OPTIMA WELD II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) (znak słowny)
(540) OPTIMA WELD
(510), (511) 35 Usługi w zakresie pracowników tymczasowych, Przydzielanie stanowisk dla pracowników tymczasowych, Znajdowanie posady dla pracowników tymczasowych, Usługi w zakresie tymczasowego przydziału pracowników, Usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji
pracowników, Usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie
pracy tymczasowej, Usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i rekrutacji personelu, 40 Obróbka metali.
(210)
(731)

69

(540) Instise
(510), (511) 9 Oprogramowanie do aplikacji i serwerów
internetowych, Oprogramowanie do komunikacji, Oprogramowanie do pobrania, Oprogramowanie do pobrania
z Internetu, Oprogramowanie do smartfonów, Oprogramowanie do tabletów, Oprogramowanie do telefonów
komórkowych, Oprogramowanie do zarządzania danymi
i plikami oraz do baz danych, Oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi, Oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie komputerowe
do celów biznesowych, Oprogramowanie komunikacyjne,
sieciowe i do sieci społecznościowych, Oprogramowanie
marketingowe do wyszukiwania, Oprogramowanie marketingowe do wyszukiwania osób trzecich, Oprogramowanie
użytkowe do telefonów komórkowych, Oprogramowanie
użytkowe do urządzeń komórkowych, Oprogramowanie
użytkowe do usług tworzenia sieci kontaktów społecznych
za pośrednictwem Internetu, Oprogramowanie społeczne,
Oprogramowanie społecznościowe, Platformy i oprogramowanie do telefonów cyfrowych, 35 Agencje reklamowe,
Usługi pośrednictwa w handlu, Zapewnianie platformy Internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
42 Oprogramowanie jako usługa (SaaS).
537125
(220) 2021 11 26
INSTISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) i
(210)
(731)

537123
(220) 2021 11 26
OPTIMA WELD II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPTIMA WELD
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.07
(510), (511) 35 Usługi w zakresie pracowników tymczasowych, Przydzielanie stanowisk dla pracowników tymczasowych, Znajdowanie posady dla pracowników tymczasowych, Usługi w zakresie tymczasowego przydziału pracowników, Usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji
pracowników, Usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie
pracy tymczasowej, Usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i rekrutacji personelu, 40 Obróbka metali.
537124
(220) 2021 11 26
INSTISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)

(210)
(731)

(531) 24.17.21, 27.05.21, 29.01.14
(510), (511) 9 Oprogramowanie do aplikacji i serwerów
internetowych, Oprogramowanie do komunikacji, Oprogramowanie do pobrania, Oprogramowanie do pobrania
z Internetu, Oprogramowanie do smartfonów, Oprogramowanie do tabletów, Oprogramowanie do telefonów
komórkowych, Oprogramowanie do zarządzania danymi
i plikami oraz do baz danych, Oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi, Oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie komputerowe
do celów biznesowych, Oprogramowanie komunikacyjne,
sieciowe i do sieci społecznościowych, Oprogramowanie
marketingowe do wyszukiwania, Oprogramowanie marketingowe do wyszukiwania osób trzecich, Oprogramowanie
użytkowe do telefonów komórkowych, Oprogramowanie
użytkowe do urządzeń komórkowych, Oprogramowanie
użytkowe do usług tworzenia sieci kontaktów społecznych
za pośrednictwem Internetu, Oprogramowanie społeczne,
Oprogramowanie społecznościowe, Platformy i oprogramowanie do telefonów cyfrowych, 35 Agencje reklamowe,
Usługi pośrednictwa w handlu, Zapewnianie platformy Internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
42 Oprogramowanie jako usługa (SaaS).
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537133
(220) 2021 11 26
CONDENSA BERLIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) condensa

(210)
(731)

(531) 26.03.04, 27.05.01
(510), (511) 11 Instalacje i urządzenia do klimatyzacji, filtrowania powietrza, nawilżania, wentylacji, oczyszczania powietrza, ogrzewania, uzdatniania powietrza, instalacje i urządzenia do osuszania, 37 Wynajem sprzętu budowlanego,
czyszczącego, konserwacyjnego, czyszczenie, naprawy, konserwacja systemów do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji,
konsultacje budowlane, usługi hydrauliczne, 40 Wypożyczanie urządzeń grzewczych, klimatyzacyjnych, oczyszczanie
powietrza, uzdatnianie powietrza, wypożyczanie sprzętu
do obróbki i przekształcania materiałów.
537136
(220) 2021 12 01
POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B2 ENERGY EXPO KATOWICE

(210)
(731)
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(540) EcoDom EXPO KATOWICE

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 35 Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotek, broszur i materiałów drukowanych], Reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, Rozpowszechnianie
ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek], Zarządzanie komputerowymi
bazami danych, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie
danych do -), Systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, Informacja handlowa, Dekoracja wystaw
sklepowych, Wypożyczanie urządzeń reklamowych, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Organizowanie
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych,
promocyjnych i reklamowych, Organizowanie targów i wystaw, Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, Organizowanie i prowadzenie targów
i wystaw w celach handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, 41 Organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi wydawnicze.
537140
(220) 2021 12 01
POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXPO KATOWICE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 35 Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotek, broszur i materiałów drukowanych], Reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, Rozpowszechnianie
ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek], Zarządzanie komputerowymi
bazami danych, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie
danych do -), Systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, Informacja handlowa, Dekoracja wystaw
sklepowych, Wypożyczanie urządzeń reklamowych, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Organizowanie
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych,
promocyjnych i reklamowych, Organizowanie targów i wystaw, Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, Organizowanie i prowadzenie targów
i wystaw w celach handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, 41 Organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi wydawnicze.
537138
(220) 2021 12 01
POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotek, broszur i materiałów drukowanych], Reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, Rozpowszechnianie
ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek], Zarządzanie komputerowymi
bazami danych, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie
danych do -), Systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, Informacja handlowa, Dekoracja wystaw
sklepowych, Wypożyczanie urządzeń reklamowych, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Organizowanie
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych,
promocyjnych i reklamowych, Organizowanie targów i wystaw, Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, Organizowanie i prowadzenie targów
i wystaw w celach handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, 41 Organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi wydawnicze.
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537144
(220) 2021 12 01
NOGUEIRA MARTINEZ FRANCISCO CRACOVIA
HISTÓRICA TOURS, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Tour sobre la Segunda Guerra Mundial
(510), (511) 39 Organizowanie wycieczek, wyjazdów, zwiedzania i podróży, Usługi agencji rezerwującej wycieczki
ze zwiedzaniem, Organizowanie podróży i wycieczek dla celów kulturalnych, Zwiedzanie turystyczne, Usługi przewodników turystycznych oraz informacja o podróży, udzielanie
informacji turystycznych, 41 Imprezy kulturalne, Informacje
dotyczące działalności kulturalnej, dostarczanie wiadomości
na temat aktywności kulturalnych, Organizowanie lokalnych
wydarzeń kulturalnych, organizowanie zjazdów w celach kulturalnych.
(210)
(731)

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

537213
(220) 2021 11 30
PALUCH RYSZARD TECHNILAK, Marcyporęba
(znak słowno-graficzny)
t technilak

(531) 27.05.01, 01.15.15, 27.05.21
(510), (511) 7 Automatyczne rozpylacze do farby elektrostatycznej, Maszyny do nanoszenia cienkiej warstwy farby,
Urządzenia do malowania, Pistolety do malowania, Zautomatyzowane maszyny do malowania, Pistolety natryskowe do malowania, Maszyny do malowania z pistoletami
do malowania, Zautomatyzowane pistolety natryskowe
do malowania, Pompy zębate, Pompy membranowe, Pompy próżniowe, Pompy pneumatyczne, Maszyny do malowania, Maszyny lakiernicze, Zautomatyzowane maszyny lakiernicze, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym
sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak:
mieszalniki, maszyny rozpylające farbę, automatyczne rozpylacze do farby elektrostatycznej, maszyny do nanoszenia
cienkiej warstwy farby, urządzenia do malowania. pistolety
do malowania, zautomatyzowane maszyny do malowania,
pistolety natryskowe do malowania, maszyny do malowania z pistoletami do malowania, zautomatyzowane pistolety natryskowe do malowania, pompy zębate, pompy
membranowe, pompy próżniowe, pompy pneumatyczne,
maszyny do malowania, maszyny lakiernicze, zautomatyzowane maszyny lakiernicze.

71

(540) I SEE YOU

(531) 03.07.12, 03.07.99, 27.05.01, 01.03.02, 01.03.15
(510), (511) 14 Biżuteria.
(210)
(731)
(540)
(540)

537282
(220) 2021 12 03
W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
WK

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 Biżuteria, Bransolety, Broszki [biżuteria], Kolczyki, Klipsy, Naszyjniki, Pierścionki, Wisiorki, Spinki do mankietów, Spinki do krawatów, Łańcuszki [biżuteria], Medale,
Breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], 18 Parasole, Plecaki, Torby podróżne,
Portfele, Portmonetki, Torby, Kufry i torby podróżne, Kufry
bagażowe, Kufry podróżne, Torebki, Walizki, 25 Apaszki,
Chustki [apaszki], Paski skórzane [odzież], 35 Reklama, Reklamy telewizyjne, Przygotowywanie reklam prasowych, Reklama korespondencyjna.
(210)
(731)
(540)
(540)

537283
(220) 2021 12 03
PĄCZKOWSKI RAJMUND, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
EILO

(210) 537278
(220) 2021 12 03
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) COVEXAN
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy
diety dla ludzi.
(210) 537281
(220) 2021 12 03
(731) STELMASZCZYK ANETA I SEE YOU, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 04.05.03, 27.05.01
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, 42 Programowanie aplikacji
multimedialnych.
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537284
(220) 2021 12 03
RAJCHELD DORIAN, Wilkowice
(znak słowno-graficzny)
BURGERWOOZ

(531) 15.09.10, 01.15.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Ładowarki sieciowe, Ładowarki dla akumulatorów, Ładowarki do baterii, Ładowarki do smartfonów, Kable
elektryczne, Wtyczki, Wtyczki elektryczne, Wtyczki prądowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 08.01.06, 26.01.04, 26.01.16, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 Usługi restauracji fast-food, Usługi mobilnych
restauracji, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracyjne, Oferowanie żywności i napojów dla gości.
(210)
(731)
(540)
(540)

537285
(220) 2021 12 03
KOWALSKI MARCIN, Łódz
(znak słowno-graficzny)
ESTABLISHED 2019 4expert.pl HANDMADE

Nr ZT01/2022

537288
(220) 2021 12 02
TARNOWSKI DAWID, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
MO FU

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe, Wyposażenia
domu, Meble modułowe, Meble biurowe, Elementy meblowe.
537289
(220) 2021 12 02
PAWEŁEK TADEUSZ INNOWACYJNO - WDROŻENIOWE
LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE LABOFARM
MGR FARM. TADEUSZ PAWEŁEK, Starogard Gdański
(540) (znak słowny)
(540) Valdix Noc
(510), (511) 5 Produkty lecznicze.

(210)
(731)

537290
(220) 2021 12 03
CUKI ALFATEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Alfatec pro

(210)
(731)

(531)

02.01.01, 26.02.14, 10.05.05, 26.13.25, 27.05.05, 27.05.17,
27.05.24
(510), (511) 3 Środki do czyszczenia pojazdów, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie środków do czyszczenia
pojazdów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie środków
do czyszczenia pojazdów.
(210)
(731)
(540)
(540)

537286
(220) 2021 12 02
FLUDA GRZEGORZ, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
COMPACT CHARGER

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Folia aluminiowa, 21 Foremki aluminiowe
do żywności, Foremki do babeczek typu cupcake, Foremki
do ciastek z materiałów niemetalowych, Foremki do pieczenia muffinów, Foremki do puddingów, Foremki kuchenne,
Formy, foremki [przybory kuchenne], Foremki do ciastek
z metali nieszlachetnych, Foremki, Papierowe foremki do pieczenia, Naczynia do pieczenia [brytfanny], Brytfanny.
537300
(220) 2021 12 02
PAWEŁEK TADEUSZ INNOWACYJNO - WDROŻENIOWE
LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE LABOFARM
MGR FARM. TADEUSZ PAWEŁEK, Starogard Gdański
(540) (znak słowny)
(540) Valdix Forte
(510), (511) 5 Produkty lecznicze.

(210)
(731)

Nr ZT01/2022
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537329
(220) 2021 12 06
2CS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Flattogo.com

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe [programy],
37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Konserwacja i naprawa budynków, Konserwacja i naprawa mebli, Czyszczenie mebli, Instalacja mebli,
Instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu kuchennego,
Instalowanie mebli na wymiar, Instalowanie sprzętu kuchennego, Konserwacja podłóg drewnianych, Konserwacja podłóg laminowanych, Konserwacja podłóg z imitacji
drewna, Naprawa podłóg drewnianych, Naprawa podłóg
laminowanych, Naprawa podłóg z imitacji drewna, Odnawianie kuchni, Odnawianie wnętrz budynków, Odnawianie
wyposażenia łazienek, Szlifowanie podłóg, Tapetowanie,
Usługi odnawiania mieszkań, Instalacja urządzeń łazienkowych, Budowa kuchni, Renowacja kuchni, Usługi montażu
kuchni, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalowanie,
konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas pancernych,
Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Czyszczenie i pielęgnacja tkanin, tekstyliów, skóry,
futer i wyrobów wytworzonych z tych materiałów, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego
i urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet, Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja, 42 Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych,
Usługi w zakresie projektowania, Usługi architektoniczne
i planowania urbanistycznego, Usługi architektoniczne i inżynieryjne, Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi w zakresie miernictwa i eksploracji, Usługi architektury wnętrz,
Usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, Usługi konsultacyjne dotyczące architektury, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych,
Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego.
537333
(220) 2021 12 06
BIURO HANDLOWE NETTO PLUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CORTINA SALON PŁYTEK
(210)
(731)
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(531) 26.04.03, 26.04.09, 26.05.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 19 Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skał, gliny, minerałów i betonu, Płytki, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie płytek, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie płytek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skał, gliny, minerałów i betonu,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skał, gliny,
minerałów i betonu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi.
537356
(220) 2021 12 06
LABORATORIA GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEMA MED
(210)
(731)

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 5 Leki dla ludzi.
537358
(220) 2021 03 01
LABORATORIA GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEMA MED

(210)
(731)

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 10 Aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, Protezy kończyn,
oczu i zębów, Artykuły ortopedyczne, Materiały do zszywania stosowane w chirurgii.
(210)
(731)
(540)
(540)

537382
(220) 2021 12 03
GAJDA CYPRIAN CONSULTING, Raszyn
(znak słowno-graficzny)
MZ MINISTERSTWO ZIELENI

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 31 Produkty rolne, ogrodnicze i leśne, Surowe
i nieprzetworzone ziarna i nasiona, Świeże owoce i warzywa,
Naturalne rośliny i kwiaty, Żywe zwierzęta, Karma dla zwierząt, Słód, 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej, Administrowanie działalności gospodarczej, Prace
biurowe, 42 Badania oraz usługi - naukowe i techniczne, oraz
ich projektowanie, Analizy przemysłowe i usługi badawcze,
Projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, 44 Usługi medyczne, Usługi weterynaryjne, Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(210)
(731)

537387
(220) 2021 12 03
KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LECH FREE ACTIVE HYDRATE MANGO I CYTRYNA 0, 0

(531) 02.09.01, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Edukacja, rozrywka i sport, 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 05.07.12, 05.07.14, 05.03.11,
05.03.15, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Mieszanki piwa
i napoje bezalkoholowe.

(210) 537477
(220) 2021 12 08
(731) PepsiCo, Inc., Purchase, US
(540) (znak słowny)
(540) FUEL EVERY YOU
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe
i soki owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje energetyzujące.
(210) 537483
(220) 2021 12 08
(731) PYRA AGATA AP CONSULTING, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) Wypisz Wymaluj
(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, Usługi fryzjerskie, Salony fryzjerskie, Męskie salony
fryzjerskie, Fryzjerstwo męskie, Fryzjerstwo, Usługi męskich
salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich dla służb wojskowych, Usługi salonów
fryzjerskich dla kobiet, Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, Usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, Salon kosmetyczny, Salon
kosmetologiczny, Studio urody, Studio fryzjerskie, Studio kosmetologii, fryzjerstwa i makijażu.

Nr ZT01/2022

537489
(220) 2021 12 09
ISLAM MARTYNA, Bydgoszcz
(znak słowno-graficzny)
MAST Kebab

(531) 08.07.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 Usługi barów i restauracji, Usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji szybkiej
obsługi, Usługi restauracyjne, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem.
537490
(220) 2021 12 09
MIVERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PASTA ITALIA
(210)
(731)

(531)

26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.08,
26.11.10, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
537492
(220) 2021 12 09
INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ruda Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iBT

(210)
(731)

(210) 537485
(220) 2021 12 08
(731) KURYK-BALUK BEATA, Chełm
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Urządzenia w zakresie automatyzacji maszyn
i procesów produkcyjnych, Systemy sterowania, Systemy
zabezpieczeń w inteligentnych budynkach, Oprogramowanie do inteligentnej produkcji, Oprogramowanie do pro-

Nr ZT01/2022
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dukcji, Oprogramowanie zabezpieczające, Oprogramowanie do automatyzacji przemysłowej, Oprogramowanie
do wsparcia produkcji, Sterowniki do inteligentnych systemów produkcyjnych, 11 Urządzenia do oświetlania, ogrzewania, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, Systemy HVAC
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Urządzenia oświetleniowe, Urządzenia do ogrzewania, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania
powietrza, Urządzenia do gotowania, Urządzenia do chłodzenia powietrza, Urządzenia do suszenia, Urządzenia
do wentylacji, Urządzenia do kontroli zaopatrzenia w wodę,
Instalacje sanitarne, 37 Montaż, instalowanie, naprawy i serwisowanie systemów automatyki i zabezpieczeń urządzeń
i procesów produkcyjnych, Serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, 42 Projektowanie techniczne w zakresie automatyzacji urządzeń i procesów produkcyjnych, Doradztwo
technologiczne w zakresie produkcji i używania energii,
Projektowanie metod produkcji.
537495
(220) 2021 12 09
IMAKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMAKE
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 26.05.03, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 35 Zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, Doradztwo biznesowe, Usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wyroby tekstylne wykorzystywane w gospodarstwie
domowym, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: wyroby tekstylne wykorzystywane
w gospodarstwie domowym, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: bielizna pościelowa
i koce, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: bielizna pościelowa i koce, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: bielizna
stołowa i pościelowa, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: bielizna stołowa i pościelowa, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria
barowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: szklanki, kieliszki, naczynia do picia
i akcesoria barowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: zastawa stołowa, przybory
kuchenne i pojemniki, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: lustra (srebrzone
szkło), Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: lustra (srebrzone szkło), Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: sztućce,
noże kuchenne i przyrządy do cięcia do użytku kuchenne-
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go, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia do użytku kuchennego, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem
domu, 42 Usługi architektoniczne w zakresie projektowania
budynków, Doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, Usługi projektowania dotyczące architektury, Projektowanie techniczne, Projektowanie graficzne.
(210)
(731)
(540)
(540)

537498
(220) 2021 12 09
GĘBALA TADEUSZ SIMEDICAL, Leńcze
(znak słowno-graficzny)
BeFresh

(531) 01.01.03, 01.01.09, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty toaletowe, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała,
Mydło pielęgnacyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

537512
(220) 2021 12 08
RINNO, Armentieres, FR
(znak słowno-graficzny)
RINNO

(531) 03.02.07, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 Materiały budowlane niemetalowe, Rury
(sztywne -), niemetalowe [budownictwo], Niemetalowe konstrukcje przenośne, Podpory w postaci konstrukcji niemetalowych, Pomniki niemetalowe, Niemetalowe wsporniki płyt
i podłóg, powszechnie znane jako „trzpienie”, 37 Budownictwo, Konsultacje budowlane, Usługi doradztwa budowlanego, Nadzór (kierowanie) nad robotami budowlanymi, Usługi
instalowania materiałów budowlanych, Instalacja podstaw
pod budowę, Przygotowanie terenu [roboty ziemne], Usługi
w zakresie napraw konstrukcji, Naprawa i konserwacja sprzętu do robót ziemnych, 42 Badania techniczne związane z budownictwem, Badanie projektów technicznych związanych
z budownictwem, Badania i rozwój nowych produktów dla
stron trzecich związanych z budownictwem, Analiza i ocena
dotycząca projektowania produktów związanych z budownictwem, Analiza zachowania struktury materiałów budowlanych, Testowanie materiałów budowlanych, Wzornictwo
przemysłowe związane z budownictwem, Sporządzanie
planów budowy, Planowanie prac budowlanych, Usługi projektowania architektonicznego.
537517
(220) 2021 12 08
BF GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) Yummer’s

Nr ZT01/2022

(540) Cafe Świnoujście

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Płatki śniadaniowe, 32 Bezalkoholowe napoje gazowane, Napoje bezalkoholowe, Niegazowane napoje
bezalkoholowe, 35 Marketing i reklama.
(210)
(731)
(540)
(540)

537518
(220) 2021 12 08
JELONEK ANNA PROFILC, Kalety
(znak słowno-graficzny)
profilc

(531) 07.01.16, 26.11.03, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Kawiarnie, Usługi kawiarni.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01
(510), (511) 17 Filc izolacyjny, Arkusze akustyczne, Dźwiękoszczelne materiały, Konstrukcje do wyciszania [izolacja
akustyczna], Płytki akustyczne, 24 Filc, Filc prasowany, Filc
w rolkach, Tkanina filcowa, 40 Cięcie materiałów, Laminowanie, Laminowanie tkanin, Obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, Wycinanie szablonów, Wycinanie tkanin.
(210)
(731)
(540)
(540)

537521
(220) 2021 12 09
ZAJĄC MACIEJ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
USAGI SUSHI BAR

537523
(220) 2021 12 08
FUNDACJA EDUKACYJNA 4 KIDS, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
4 KIDS NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE

(531) 27.05.01, 01.03.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Edukacja językowa, Edukacja przedszkolna,
Nauczanie przedszkolne, Usługi edukacyjne świadczone dla
dzieci, Usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka], Zajęcia
zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja].
(210)
(731)
(540)
(540)

537528
(220) 2021 12 09
KAMIONKA SZYMON, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
VIBTECH

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 6 Podkładki regulacyjne [dystansowe].
(210)
(731)
(540)
(540)
(531) 27.05.01, 02.05.01
(510), (511) 43 Usługi restauracji sprzedających sushi, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi
barów i restauracji, Usługi restauracji japońskich, Usługi restauracyjne, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem.
(210) 537522
(220) 2021 12 09
(731) RAPIŃCZYK BARTOSZ, Świnoujście
(540) (znak słowno-graficzny)

537530
(220) 2021 12 09
BIERNAT MONIKA BERG, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
KORITSU NATUROTERAPIA i MASAŻ

Nr ZT01/2022
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(531) 02.03.01, 26.01.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi paramedyczne, Usługi kosmetyczne,
Usługi fizjoterapeutyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

537531
(220) 2021 12 09
ZYCH DAWID HANDMADE, Olsztyn
(znak słowno-graficzny)
HANDMADE CAFE & PUB

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.03, 27.05.01
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Rezerwacja stolików w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi
rezerwacji miejsc w restauracjach, Zapewnianie żywności
i napojów w restauracjach.
537534
(220) 2021 12 09
WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Asy z klasy

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 Programy komputerowe, elektroniczne bazy
danych, software ładowalny, programy sterujące nagrane,
oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne
materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego,
translatory elektroniczne, karty kodowane, elektroniczne
książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo
w formie oprogramowania komputerowego nagrane
na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowanie, zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządze-
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nia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku
lub obrazów, programy i taśmy do gier komputerowych,
urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe
urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe
dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 papier, tektura, wyroby papierowe obejmujące papierowe artykuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły papiernicze,
papierowe koperty do pakowania, podstawki pod naczynia
i pod szklanki z papieru, wyroby tekturowe obejmujące pudełka tekturowe, tuby z tektury, tekturowe maty stołowe, figurki wykonane z tektury, podstawki pod szklanki z tektury,
druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne,
tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, zeszyty ćwiczeń, mapy, ulotki, broszury, foldery reklamowe i informacyjne, plakaty, naklejki, przybory biurowe, materiały i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki
na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki,
kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla
dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, opakowania
z papieru lub z tektury, papier do pakowania oraz materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania,
zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki
okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania i karty na wymianę, nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, 28 Gry,
Układanki [puzzle], Ciastolina, Zabawki, Zabawki edukacyjne,
Puzzle [zabawki], Zestawy do zabawy, Klocki do zabawy, Plastelina do zabawy, Artykuły do zabawy dla dzieci, Artykuły
sportowe, Artykuły gimnastyczne, Dekoracje i ozdoby choinkowe, 35 Usługi w zakresie: marketingu i reklamy, także zewnętrznej, on-line w sieci komputerowej z wykorzystaniem
technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych,
samodzielnie i w koprodukcji, Dystrybucji i rozpowszechniania materiałów reklamowych, Tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowanych, Obróbki tekstu, Publikowania i rozpowszechniania tekstów promocyjnych i reklamowych,
w tym na reklamach zewnętrznych, w sieci on-line, Projektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu materiałów reklamowych do reklamy zewnętrznej, reklam radiowych, telewizyjnych i w Internecie, Badania rynku i opinii publicznej,
Marketingu bezpośredniego i marketingu wydarzeń, Prowadzenia kampanii reklamowych, Organizowania wystaw i targów dla celów reklamowych i promocyjnych, Sprzedaży
czasu i powierzchni reklamowej oraz pośrednictwa w tym
zakresie, Organizowania subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób trzecich, Prenumeraty czasopism na rzecz osób
trzecich, Transkrypcji informacji, Pozyskiwania i systematyzacji danych w komputerowych bazach danych, Zarobkowe
zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi
na rzecz osób trzecich, Usługi sprzedaży, także za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, software ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje
do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elek-
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troniczne, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych zapisanych
na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania
komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry
wideo jako oprogramowanie zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety
zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy
naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki
nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne
oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, Usługi sprzedaży, także
za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów
jak: interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci
w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, wyroby papierowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje, komiksy,
śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,
tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty,
naklejki, przybory biurowe, Usługi sprzedaży, także za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów jak:
materiały, urządzenia i przyrządy do rysowania i malowania,
przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania
będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie,
wydruki, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina,
modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami,
karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub
z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, gry i zabawki, karty do kolekcjonowania i wymiany, artykuły sportowe i gimnastyczne, 38 Przesyłanie danych, aplikacji komputerowych
i aplikacji do telefonów komórkowych, informacji tekstowych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem sieci
komputerowych i telekomunikacyjnych, Przekazywanie
on-line kartek z życzeniami, Przydzielanie dostępu do komputerowych baz danych, Udostępnianie komputerowych
baz danych, Obsługa telekonferencji, Udostępniania forów
internetowych, Udostępnianie internetowych chatroomów,
Usługi poczty elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne
świadczone za pośrednictwem platformy internetowej i portalu internetowego, Zapewnianie dostępu do portalu internetowego, 41 Usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informacyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone m.
in. drogą elektroniczną i poprzez Internet, publikacji tekstów
innych niż reklamowe, publikacji książek, czasopism, materiałów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci
on-line, publikacji elektronicznych on-line książek i periodyków, publikacji elektronicznych niepobieranych, Udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie kursów korespondencyjnych, usługi w zakresie: elektronicznej małej
poligrafii, komputerowego przygotowania materiałów
do publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania,
Usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie kursów,

Nr ZT01/2022

szkoleń i warsztatów, w tym nauczanie bezpośrednie za pośrednictwem mediów informatycznych i nauczanie korespondencyjne, Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, Udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych
komputerowo, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych
i testów, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, Organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Organizowanie i prowadzenia konferencji i sympozjów,
Organizowanie wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi w zakresie produkcji programów radiowych, telewizyjnych, filmów oraz przedstawień, Usługi w zakresie
rozrywki telewizyjnej i radiowej, Usługi w zakresie organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Wypożyczanie książek także e-booków, Wypożyczanie materiałów
edukacyjnych i szkoleniowych w formie filmów oraz zapisanych na magnetycznych i optycznych nośnikach danych,
Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, Usługi w zakresie sprawdzianów edukacyjnych, Usługi
klubowe w zakresie rozrywki lub edukacji, Informacja o edukacji i szkoleniach, 42 Programowanie komputerowe, Uaktualnianie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i projektowanie aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów
komórkowych, Tworzenie grafiki użytkowej, Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, Hosting,
Dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji
oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, 45 Usługi prawne w zakresie licencjonowania programów komputerowych i zarządzania
prawami autorskimi.
537535
(220) 2021 12 09
WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Szkoła na TAK!
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.04
(510), (511) 9 Programy komputerowe, elektroniczne bazy
danych, software ładowalny, programy sterujące nagrane,
oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne
materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne, karty kodowane, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, gry wideo w formie
programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo jako
oprogramowanie, zawarte na kartridżach, urządzenia
i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy na-
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świetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki
nagrań cyfrowych, Urządzenia do nagrywania, przesyłania
oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, Programy i taśmy
do gier komputerowych, urządzenia i przyrządy do celów
dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci
komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń
dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej
wymienionych towarów, 16 Papier, tektura, wyroby papierowe obejmujące papierowe artykuły piśmienne i teczki
papierowe jako artykuły papiernicze, papierowe koperty
do pakowania, podstawki pod naczynia i pod szklanki z papieru, wyroby tekturowe obejmujące pudełka tekturowe,
tuby z tektury, tekturowe maty stołowe, figurki wykonane
z tektury, podstawki pod szklanki z tektury, druki, książki,
publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, zeszyty
ćwiczeń, mapy, ulotki, broszury, foldery reklamowe i informacyjne, plakaty, naklejki, przybory biurowe, materiały
i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisania,
przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe
także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki
na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby
dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, opakowania z papieru lub z tektury, papier do pakowania oraz
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki
do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki
do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami,
karty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania
i karty na wymianę, nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, 28 Gry, Układanki [puzzle], Ciastolina,
Zabawki, Zabawki edukacyjne, Puzzle [zabawki], Zestawy
do zabawy, Klocki do zabawy, Plastelina do zabawy, Artykuły do zabawy dla dzieci, Artykuły sportowe, Artykuły gimnastyczne, Dekoracje i ozdoby choinkowe, 35 Usługi w zakresie: marketingu i reklamy, także zewnętrznej, on-line
w sieci komputerowej z wykorzystaniem technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, samodzielnie
i w koprodukcji, Dystrybucji i rozpowszechniania materiałów reklamowych, Tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowanych, Obróbki tekstu, Publikowania i rozpowszechniania tekstów promocyjnych i reklamowych, w tym na reklamach zewnętrznych, w sieci on-line, Projektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu materiałów reklamowych
do reklamy zewnętrznej, reklam radiowych, telewizyjnych
i w Internecie, Badania rynku i opinii publicznej, Marketingu
bezpośredniego i marketingu wydarzeń, Prowadzenia
kampanii reklamowych, Organizowania wystaw i targów
dla celów reklamowych i promocyjnych, Sprzedaży czasu
i powierzchni reklamowej oraz pośrednictwa w tym zakresie, Organizowania subskrypcji w zakresie publikacji online
dla osób trzecich, Prenumeraty czasopism na rzecz osób
trzecich, Transkrypcji informacji, Pozyskiwania i systematyzacji danych w komputerowych bazach danych, Zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi na rzecz osób trzecich, Usługi sprzedaży, także
za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, software ładowalny, programy sterujące nagrane,
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oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne
materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi
oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio, gry
komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku,
zaprogramowane gry wideo jako oprogramowanie zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne,
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia
i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy,
w tym komputery przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, Usługi sprzedaży, także za pośrednictwem mediów
elektronicznych takich towarów jak: interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, wyroby papierowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi,
podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, naklejki, przybory biurowe, Usługi sprzedaży, także za pośrednictwem
mediów elektronicznych takich towarów jak: materiały,
urządzenia i przyrządy do rysowania i malowania, przybory
do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały introligatorskie,
okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące
artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki,
obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina,
farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania,
papier do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki okolicznościowe,
kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty
do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, gry i zabawki, karty
do kolekcjonowania i wymiany, artykuły sportowe i gimnastyczne, 38 Przesyłanie danych, aplikacji komputerowych
i aplikacji do telefonów komórkowych, informacji tekstowych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem sieci
komputerowych i telekomunikacyjnych, Przekazywanie
on-line kartek z życzeniami, Przydzielanie dostępu do komputerowych baz danych, Udostępnianie komputerowych
baz danych, Obsługa telekonferencji, Udostępniania forów
internetowych, Udostępnianie internetowych chatroomów,
Usługi poczty elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne
świadczone za pośrednictwem platformy internetowej
i portalu internetowego, Zapewnianie dostępu do portalu
internetowego, 41 Usługi wydawnicze w zakresie: serwisów
informacyjnych dotyczących wydawnictw naukowych
i edukacyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone m.in. drogą elektroniczną i poprzez Internet, publikacji tekstów innych niż reklamowe, publikacji książek, czasopism, materiałów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych
także w sieci on-line, publikacji elektronicznych on-line
książek i periodyków, publikacji elektronicznych niepobie-
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ranych, Udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie kursów korespondencyjnych, usługi w zakresie: elektronicznej małej poligrafii, komputerowego przygotowania
materiałów do publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego
obrazowania, Usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów, w tym nauczanie bezpośrednie za pośrednictwem mediów informatycznych
i nauczanie korespondencyjne, Udostępnianie informacji
dotyczących szkoleń, Udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, Udostępnianie informacji
o nauczaniu on-line, Organizowanie imprez o charakterze
edukacyjnym i kulturalnym, Organizowanie i prowadzenia
konferencji i sympozjów, Organizowanie wystaw dla celów
kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi w zakresie produkcji
programów radiowych, telewizyjnych, filmów oraz przedstawień, Usługi w zakresie rozrywki telewizyjnej i radiowej,
Usługi w zakresie organizowania konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, Wypożyczanie książek także e-booków,
Wypożyczanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych
w formie filmów oraz zapisanych na magnetycznych
i optycznych nośnikach danych, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, Usługi w zakresie
sprawdzianów edukacyjnych, Usługi klubowe w zakresie
rozrywki lub edukacji, Informacja o edukacji i szkoleniach,
42 Programowanie komputerowe, Uaktualnianie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i projektowanie aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, Tworzenie grafiki użytkowej, Konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych na rzecz osób trzecich, Hosting, Dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych,
Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, 45 Usługi prawne w zakresie licencjonowania programów komputerowych i zarządzania
prawami autorskimi.
(210)
(731)
(540)
(540)

537537
(220) 2021 12 10
RYCHCIŃSKI JAKUB, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
SLOW ZA MIASTEM

Nr ZT01/2022

(540) WORKIT

(531)

27.05.01, 29.01.14, 26.05.01, 26.05.13, 26.05.18, 01.15.05,
07.11.25
(510), (511) 28 Artykuły i sprzęt sportowy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
sportowym.
(210)
(731)
(540)
(540)

537549
(220) 2021 12 10
CIESIELSKI MARCIN MASTERGRUPA, Busko-Zdrój
(znak słowno-graficzny)
105 Fabryka

(531)

26.01.04, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01,
27.07.17, 27.07.24, 26.11.01, 29.01.14
(510), (511) 43 Pizzerie, Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Snack-bary, Usługi barowe, Usługi klubów
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Dostarczanie
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek.
537550
(220) 2021 12 10
KWIATKOWSKI RYSZARD DELIKATESY CENTRUM
WYSIADŁÓW 8, 27-612 WILCZYCE, Wysiadłów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VILLA7
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.05.01, 26.05.08, 06.01.04, 06.19.09
(510), (511) 43 Tymczasowe zakwaterowanie.
537544
(220) 2021 12 10
AUTO-METAL-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stryków
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT01/2022
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(531)

06.01.04, 27.05.05, 27.07.17, 24.07.01, 26.11.03, 26.11.08,
26.11.09, 29.01.12
(510), (511) 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, Tymczasowy wynajem pokoi, Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi hotelowe, Świadczenie usług
przez hotele i motele, Usługi restauracji hotelowych, Usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi rezerwacji pokojów,
Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, Usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, Rezerwacja zakwaterowania, Rezerwacja zakwaterowania hotelowego, Rezerwacja
zakwaterowania dla turystów, Rezerwacja zakwaterowania
tymczasowego za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie
miejsc noclegowych w hotelach.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

537551
(220) 2021 12 09
YONG QI, Zilina, SK
(znak słowno-graficzny)
Bee Life

03.13.04, 26.11.11, 26.11.12, 26.04.02, 26.04.15, 26.04.18,
27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 Marketing ukierunkowany, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Audyt działalności gospodarczej,
Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych
lub reklamowych, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Optymalizacja stron internetowych,
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi agencji importowo-eksportowych, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
Poszukiwania w zakresie patronatu, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej,
Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Rekrutacja personelu, Usługi marketingowe, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, Reklama, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży
wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sklepów detalicznych on-line związane
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych
pudełek zawierających kosmetyki, Usługi handlu hurtowego
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
papierniczymi, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą,
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie
artykułów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej
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świadczone on-line w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, Usługi handlu
detalicznego w związku ze smartfonami, Usługi sprzedaży
detalicznej świadczone on-line w zakresie torebek, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z torbami, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego,
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego
sprzętu elektrycznego, Usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z walizkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z walizkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

537552
(220) 2021 12 10
CIESIELSKI MARCIN MASTERGRUPA, Busko-Zdrój
(znak słowno-graficzny)
105 Fabryka Pizzeria Stopiątka

(531)

26.01.04, 26.01.17, 26.01.18, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.05,
27.07.01, 27.07.17, 27.07.24, 29.01.14
(510), (511) 43 Pizzerie, Przygotowywanie posiłków i napojów, Snack-bary, Usługi barowe, Usługi snack-barów, Usługi
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi
w zakresie żywności i napojów na wynos.
537556
(220) 2021 12 10
G3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Konin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G3

(210)
(731)
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(531)

27.05.01, 27.05.17, 27.07.01, 27.07.17, 29.01.13, 26.04.02,
26.04.17
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami planszowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami planszowymi, 41 Usługi wydawnicze.
(210)
(731)
(540)
(540)

537560
(220) 2021 12 10
ONEBRAND TRADING LIMITED, Nikozja, CY
(znak słowno-graficzny)
HERBALS ONE ONEBRAND GROUP

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.13.25
(510), (511) 3 Kosmetyki, Środki toaletowe, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do włosów, 5 Dodatki odżywcze, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Dodatki
dietetyczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Dodatki
witaminowe, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, 30 Herbaty, Substytuty
herbaty, Herbaty ziołowe [napary], Herbaty ziołowe, inne niż
do celów leczniczych, 32 Napoje proteinowe, Napoje węglowodanowe, Napoje izotoniczne, Napoje energetyzujące, Napoje bezalkoholowe, Napoje zawierające witaminy, Napoje
dla sportowców, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: kosmetyki, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: środki
toaletowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty do włosów, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: dodatki odżywcze,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dodatki dietetyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty i substancje
farmaceutyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dodatki witaminowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
suplementy diety i preparaty dietetyczne, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: herbaty ziołowe do celów leczniczych, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: herbaty,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: substytuty herbaty, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: herbaty ziołowe
[napary], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: herbaty ziołowe, inne niż do celów
leczniczych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: napoje proteinowe, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: napoje

Nr ZT01/2022

węglowodanowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: napoje izotoniczne, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: napoje energetyzujące, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: napoje bezalkoholowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: napoje zawierające witaminy, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: napoje
dla sportowców, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: kosmetyki, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: środki toaletowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
preparaty do włosów, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: dodatki odżywcze, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: dodatki dietetyczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: preparaty i substancje farmaceutyczne, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
dodatki witaminowe, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: suplementy diety i preparaty
dietetyczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: herbaty ziołowe do celów leczniczych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: herbaty, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: substytuty herbaty, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
herbaty ziołowe [napary], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: herbaty ziołowe, inne niż
do celów leczniczych, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: napoje proteinowe, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
napoje węglowodanowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: napoje izotoniczne, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
napoje energetyzujące, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: napoje bezalkoholowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: napoje zawierające witaminy, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: napoje dla sportowców, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: kosmetyki, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: środki toaletowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: preparaty do mycia i pielęgnacji
ciała, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: preparaty do włosów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
dodatki odżywcze, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: farmaceutyki i naturalne
środki lecznicze, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: dodatki dietetyczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi
produktami: preparaty i substancje farmaceutyczne, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: dodatki witaminowe, Usługi sprzedaży detalicznej
online związane z następującymi produktami: suplementy
diety i preparaty dietetyczne, Usługi sprzedaży detalicznej
online związane z następującymi produktami: dietetyczne
napoje przystosowane do celów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: herbaty ziołowe do celów leczniczych, Usługi sprzedaży
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detalicznej online związane z następującymi produktami:
herbaty, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: substytuty herbaty, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
herbaty ziołowe [napary], Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: herbaty ziołowe,
inne niż do celów leczniczych, Usługi sprzedaży detalicznej
online związane z następującymi produktami: napoje proteinowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: napoje węglowodanowe, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: napoje izotoniczne, Usługi sprzedaży detalicznej
online związane z następującymi produktami: napoje energetyzujące, Usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: napoje bezalkoholowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi
produktami: napoje zawierające witaminy, Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami:
napoje dla sportowców, 44 Usługi dietetyków, Doradztwo
w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo w zakresie
żywienia i odżywiania, Udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, Usługi w zakresie
opieki zdrowotnej dla ludzi, Udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi.
(210) 537562
(220) 2021 12 10
(731) JOHNSON & JOHNSON, New Brunswick, US
(540) (znak słowny)
(540) JNTL CONSUMER HEALTH
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe,
Nielecznicze środki do czyszczenia zębów, Produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, 5 Produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, Środki sanitarne do celów
medycznych, Dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność
dla niemowląt, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Plastry,
materiały opatrunkowe, Materiały do plombowania zębów,
woski dentystyczne, Środki odkażające, Środki do zwalczania
robactwa, Fungicydy, herbicydy, 10 Urządzenia i przyrządy
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne,
Protezy kończyn, oczu i zębów, Artykuły ortopedyczne, Materiały do zszywania stosowane w chirurgii, Urządzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych, Urządzenia do masażu, Urządzenia,
przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami, Urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną,
21 Przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, Przybory kuchenne i zastawa stołowa z wyjątkiem
widelców, noży i łyżek, Grzebienie i gąbki, Pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), Materiały do wytwarzania pędzli,
Sprzęt do czyszczenia, Nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie,
Wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, 35 Dostarczanie
informacji o produktach konsumenckich dotyczących pielęgnacji skóry i włosów, ochrony przeciwsłonecznej, wellness,
opieki zdrowotnej i zdrowego trybu życia, sprawności fizycznej, odżywiania i zdrowego stylu życia, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące produkty do pielęgnacji skóry
i włosów, produkty do ochrony przeciwsłonecznej, produkty
dentystyczne, leki na kaszel, leki na przeziębienie, leki przeciwalergiczne, produkty odżywcze, 41 Usługi edukacyjne,
mianowicie prowadzenie programów online z dziedziny
urody, opieki zdrowotnej, ciąży, rodzicielstwa, pielęgnacji
niemowląt i opieki nad dziećmi oraz dystrybuowanie ma-
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teriałów edukacyjnych do druku na temat pielęgnacji skóry
i opieki zdrowotnej w ramach tych usług, Udostępnianie materiałów edukacyjnych nie do pobrania w postaci artykułów
i broszur z dziedziny pielęgnacji urody i zdrowia, Udostępnianie publikacji on-line nie do pobrania w postaci artykułów, biuletynów i blogów związanych z pielęgnacją urody
i zdrowia, 42 Badania i rozwój produktów w dziedzinie urody,
wellness, alergii, rodzicielstwa, pielęgnacji dzieci, pielęgnacji
niemowląt i ochrony zdrowia, 44 Udzielanie informacji z zakresu produktów konsumenckich, urody, opieki zdrowotnej,
wellness, alergii, żywienia, ciąży, rodzicielstwa, pielęgnacji
niemowląt i opieki nad dziećmi.
(210) 537563
(220) 2021 12 10
(731) JOHNSON & JOHNSON, New Brunswick, US
(540) (znak słowny)
(540) JEB CONSUMER HEALTH
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe,
Nielecznicze środki do czyszczenia zębów, Produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, 5 Produkty farmaceutyczne, preparaty
medyczne i weterynaryjne, Środki sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje dostosowane
do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla
niemowląt, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Plastry, materiały opatrunkowe, Materiały do plombowania zębów, woski
dentystyczne, Środki odkażające, Środki do zwalczania robactwa, Fungicydy, herbicydy, 10 Urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, Protezy
kończyn, oczu i zębów, Artykuły ortopedyczne, Materiały
do zszywania stosowane w chirurgii, Urządzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, Urządzenia do masażu, Urządzenia, przyrządy
i artykuły do opieki nad niemowlętami, Urządzenia, przyrządy
i artykuły związane z aktywnością seksualną, 21 Przybory oraz
pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, Przybory
kuchenne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, Grzebienie i gąbki, Pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich),
Materiały do wytwarzania pędzli, Sprzęt do czyszczenia, Nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła
stosowanego w budownictwie, Wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne, 35 Dostarczanie informacji o produktach konsumenckich dotyczących pielęgnacji skóry i włosów, ochrony
przeciwsłonecznej, wellness, opieki zdrowotnej i zdrowego
trybu życia, sprawności fizycznej, odżywiania i zdrowego
stylu życia, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące
produkty do pielęgnacji skóry i włosów, produkty do ochrony
przeciwsłonecznej, produkty dentystyczne, leki na kaszel, leki
na przeziębienie, leki przeciwalergiczne, produkty odżywcze,
41 Usługi edukacyjne, mianowicie prowadzenie programów
online z dziedziny urody, opieki zdrowotnej, ciąży, rodzicielstwa, pielęgnacji niemowląt i opieki nad dziećmi oraz dystrybuowanie materiałów edukacyjnych do druku na temat
pielęgnacji skóry i opieki zdrowotnej w ramach tych usług,
Udostępnianie materiałów edukacyjnych nie do pobrania
w postaci artykułów i broszur z dziedziny pielęgnacji urody
i zdrowia, Udostępnianie publikacji on-line nie do pobrania
w postaci artykułów, biuletynów i blogów związanych z pielęgnacją urody i zdrowia, 42 Badania i rozwój produktów
w dziedzinie urody, wellness, alergii, rodzicielstwa, pielęgnacji
dzieci, pielęgnacji niemowląt i ochrony zdrowia, 44 Udzielanie
informacji z zakresu produktów konsumenckich, urody, opieki zdrowotnej, wellness, alergii, żywienia, ciąży, rodzicielstwa,
pielęgnacji niemowląt i opieki nad dziećmi.

84

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(210) 537564
(220) 2021 12 10
(731) TOVKES SERGIUSZ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) LEVITA
(510), (511) 3 Preparaty toaletowe, Kosmetyki do makijażu,
Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty
do włosów, Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki
do pielęgnacji urody, Kosmetyki upiększające, Kolagen hydrolizowany do użytku kosmetycznego, Masła do twarzy,
Masła do twarzy i ciała, Środki do czyszczenia rąk, Środki
do pielęgnacji włosów, Aromaty do użytku domowego, Aromaty w aerozolu przeznaczone do pomieszczeń, Dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, Drewno zapachowe, Ekstrakty z kwiatów, Perfumowane saszetki, Środki odświeżające
powietrze [zapachowe], Środki zapachowe do pomieszczeń,
Wkłady do nieelektrycznych dozowników zapachów do pomieszczeń, Wkłady do elektrycznych dozowników zapachów
do pomieszczeń, Zapachowe szyszki sosnowe, Zapachowe
kamienie ceramiczne, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Produkcja nagrań audio i video
oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi
edukacyjne i instruktażowe, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi w zakresie gier wideo, Usługi w zakresie przedstawień na żywo, Administrowanie [organizacja] usługami
rozrywkowymi, Administrowanie [organizacja] działalnością
kulturalną, Akredytacja [certyfikacja] osiągnięć edukacyjnych,
Akredytacja kompetencji zawodowych, Doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, Doradztwo w zakresie
planowania przyjęć, Dostarczanie filmów, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Fankluby, Imprezy kulturalne, Impresariat teatralny, Imprezy taneczne, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja
o rekreacji, Informacja o rozrywce, Informacja o wypoczynku, Informacje dotyczące działalności kulturalnej, Informacje
dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej
bazy danych lub Internetu, Informacje o rekreacji, Kabarety
i dyskoteki, Kabarety, Konkursy muzyczne, Kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, Nauczanie i szkolenia,
Nauczanie indywidualne, Obsługa sal tanecznych, Obsługa
studia filmowego, Organizacja i prezentacja widowisk, Organizacja i prowadzenie balów, Organizacja i przeprowadzanie
aktywności kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie
imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja imprez kulturalnych
i artystycznych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie konkursów piękności, Organizacja
rozrywki na imprezy urodzinowe, Organizacja webinariów,
Organizacja widowisk, Organizowanie balów, Organizowanie
ceremonii wręczania nagród, Organizowanie fanklubów, Organizowanie festiwali, Organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, Zarządzanie stroną artystyczną lokali rozrywkowych, Zapewnianie zajęć kulturalnych, Zapewnianie sal balowych, Zapewnianie rozrywki online, Zajęcia zorganizowane,
dla dzieci [rozrywka/edukacja], Zajęcia sportowe i kulturalne,
Wystawianie produkcji w zakresie lekkiej rozrywki, Widowiska teatralne zarówno animowane, jak i z udziałem aktorów,
Usługi rozrywkowe, Usługi rozrywkowe dla dzieci, Usługi
rozrywkowe świadczone dla dzieci, Usługi rozrywkowe
świadczone podczas przerw w trakcie imprez sportowych,
Usługi rozrywkowe świadczone przez artystów scenicznych,
Usługi rozrywkowe w postaci organizowania społecznych
imprez rozrywkowych, Usługi rozrywkowe w postaci organizacji społecznych imprez rozrywkowych, Usługi rozrywkowe
w postaci konkursów, Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe
i kulturalne, Usługi rozrywkowe związane z kwizami, Usługi
rozrywkowe związane z konkursami, Usługi sportowe i kul-
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turalne, Usługi szkół [edukacja], Usługi w zakresie fanklubów,
Usługi w zakresie fanklubów (rozrywka), Usługi w zakresie
klubów tańca, Usługi w zakresie kultury, Usługi w zakresie
organizacji rozrywki, Usługi w zakresie rekreacji, Usługi w zakresie rozrywki, Usługi w zakresie sal tanecznych, Usługi w zakresie tańca erotycznego, Usługi w zakresie wystawiania programów lekkiej rozrywki, Udostępnianie obiektów i sprzętu
do tańca, Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu teatralnego,
Udostępnianie obiektów i sprzętu kinematograficznego lub
teatralnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia
szkoleń edukacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu
do celów rozrywkowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu
rozrywkowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw
dla dzieci, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego,
Udostępnianie pomieszczeń przystosowanych do celów rozrywkowych, Udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, Udostępnianie programów teatralnych, Udostępnianie sal do tańca i ich wyposażenia, Udostępnianie sprzętu
i obiektów rozrywkowych, Usługi doradcze w zakresie rozrywki, Usługi doradztwa w zakresie rozrywki, Usługi konsultacyjne w dziedzinie rozrywki udostępnianej przez Internet,
Przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Przeprowadzanie
aktywności rozrywkowych, Przeprowadzanie konkursów
piękności, Rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, Rezerwacje koncertów, Rozrywka, Rozrywka on-line, Rozrywka interaktywna, Rozrywka interaktywna online, Rozrywka świadczona za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej,
Rozrywka teatralna, Rozrywka w postaci konkursów piękności, Sport i fitness, Studia tańca, Świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, Świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem filmów wideo, Szkolenia ruchowe dla dzieci.
(210)
(731)
(540)
(540)

537565
(220) 2021 12 10
BUCZYŃSKA MONIKA, Załom
(znak słowno-graficzny)
KUMPEL BURGER & PIZZA

(531) 27.05.01, 08.07.04, 08.07.25, 24.17.25
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi restauracji fast-food.
(210) 537568
(220) 2021 12 10
(731) MORAWSKA-JANKOWSKA BEATA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Dent4you
(510), (511) 44 Usługi dentystyczne.
(210)
(731)

537570
(220) 2021 12 10
Proper Global Management Limited, Ta X’ Biex, MT
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) b

(531) 27.05.17, 27.05.21, 26.01.03, 26.11.01
(510), (511) 9 Programy komputerowe i oprogramowanie
komputerowe, w tym oprogramowanie do pobrania z Internetu, Aplikacje mobilne na telefony komórkowe, tablety
i inne urządzenia przenośne, Interaktywne systemy komputerowe, wszystkie dotyczące lub zawierające gry hazardowe
lub zakłady, rozrywkę i usługi rozrywkowe, gry, gry karciane,
gry kasynowe i zakłady sportowe, 41 Usługi rozrywkowe,
Usługi gier on-line, usługi hazardowe on-line i usługi organizowania zakładów on-line, Usługi związane z grami i grami
hazardowymi do obsługi, wirtualnych automatów do gier
i innych gier z natychmiastową wygraną, Usługi zakładów
sportowych i usługi bukmacherów sportowych on-line,
Udostępnienie gier kasynowych w tym ruletki, automatów,
blackjacka, zdrapek loteryjnych, gier w pokera i zakładów
sportowych, Udostępnienie gry w pokera dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, Udostępnienie gier karcianych
z udziałem wielu graczy dostępnych w sieci dla użytkowników sieci, Organizowanie, produkcja i prezentacja turniejów,
zawodów, gier i imprez, Usługi rozrywkowe i usługi rozrywki
interaktywnej, Organizowanie usług rozrywkowych, rozrywki, zawodów, gier, hazardu, zakładów, gier karcianych, i zakładów sportowych, Udostępnianie wszystkich uprzednio
wymienionych usług za pośrednictwem różnych platform
technologicznych, w tym bez ograniczeń za pośrednictwem
telefonii, urządzeń mobilnych i przenośnych lub świadczonych on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Pomoc i usługi doradcze oraz dostarczanie
informacji z zakresu wszystkich powyższych usług.
(210)
(731)
(540)
(540)

537571
(220) 2021 12 10
Proper Global Management Limited, Ta X’ Biex, MT
(znak słowno-graficzny)
betcris

(531) 26.01.03, 26.11.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 Programy komputerowe i oprogramowanie
komputerowe, w tym oprogramowanie do pobrania z Internetu, Aplikacje mobilne na telefony komórkowe, tablety
i inne urządzenia przenośne, Interaktywne systemy komputerowe, wszystkie dotyczące lub zawierające gry hazardowe
lub zakłady, rozrywkę i usługi rozrywkowe, gry, gry karciane,
gry kasynowe i zakłady sportowe, 41 Usługi rozrywkowe,
Usługi gier on-line, usługi hazardowe on-line i usługi organizowania zakładów on-line, Usługi związane z grami i grami
hazardowymi do obsługi, wirtualnych automatów do gier
i innych gier z natychmiastową wygraną, Usługi zakładów
sportowych i usługi bukmacherów sportowych on-line,
Udostępnienie gier kasynowych w tym ruletki, automatów,
blackjacka, zdrapek loteryjnych, gier w pokera i zakładów
sportowych, Udostępnienie gry w pokera dostępnej w sie-
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ci dla użytkowników sieci, Udostępnienie gier karcianych
z udziałem wielu graczy dostępnych w sieci dla użytkowników sieci, Organizowanie, produkcja i prezentacja turniejów,
zawodów, gier i imprez, Usługi rozrywkowe i usługi rozrywki
interaktywnej, Organizowanie usług rozrywkowych, rozrywki, zawodów, gier, hazardu, zakładów, gier karcianych, i zakładów sportowych, Udostępnianie wszystkich uprzednio
wymienionych usług za pośrednictwem różnych platform
technologicznych, w tym bez ograniczeń za pośrednictwem
telefonii, urządzeń mobilnych i przenośnych lub świadczonych on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Pomoc i usługi doradcze oraz dostarczanie
informacji z zakresu wszystkich powyższych usług.
(210) 537572
(220) 2021 12 10
(731) Proper Global Management Limited, Ta X’ Biex, MT
(540) (znak słowny)
(540) BETCRIS
(510), (511) 9 Programy komputerowe i oprogramowanie
komputerowe, w tym oprogramowanie do pobrania z Internetu, Aplikacje mobilne na telefony komórkowe, tablety
i inne urządzenia przenośne, Interaktywne systemy komputerowe, wszystkie dotyczące lub zawierające gry hazardowe
lub zakłady, rozrywkę i usługi rozrywkowe, gry, gry karciane,
gry kasynowe i zakłady sportowe, 41 Usługi rozrywkowe,
Usługi gier on-line, usługi hazardowe on-line i usługi organizowania zakładów on-line, Usługi związane z grami i grami
hazardowymi do obsługi, wirtualnych automatów do gier
i innych gier z natychmiastową wygraną, Usługi zakładów
sportowych i usługi bukmacherów sportowych on-line,
Udostępnienie gier kasynowych w tym ruletki, automatów,
blackjacka, zdrapek loteryjnych, gier w pokera i zakładów
sportowych, Udostępnienie gry w pokera dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, Udostępnienie gier karcianych
z udziałem wielu graczy dostępnych w sieci dla użytkowników sieci, Organizowanie, produkcja i prezentacja turniejów,
zawodów, gier i imprez, Usługi rozrywkowe i usługi rozrywki
interaktywnej, Organizowanie usług rozrywkowych, rozrywki, zawodów, gier, hazardu, zakładów, gier karcianych, i zakładów sportowych, Udostępnianie wszystkich uprzednio
wymienionych usług za pośrednictwem różnych platform
technologicznych, w tym bez ograniczeń za pośrednictwem
telefonii, urządzeń mobilnych i przenośnych lub świadczonych on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Pomoc i usługi doradcze oraz dostarczanie
informacji z zakresu wszystkich powyższych usług.
(210)
(731)
(540)
(540)

537593
(220) 2021 12 12
KUNYTSKYY YURYY, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
love epil

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Depilacja
woskiem, Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, Kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera,
Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Laserowe usuwanie
grzyba palców nóg, Laserowe usuwanie żylaków, Laserowe
usuwanie tatuaży, Laserowy zabieg kosmetyczny pajączków,
Oferowanie terapii laserowej do leczenia chorób, Usługi lase-
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rowego usuwania owłosienia, Usługi w zakresie laserowego
odmładzania skóry, Usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, Usuwanie laserowe pajączków naczyniowych.
(210) 537597
(220) 2021 12 12
(731) GARBARCZUK MAŁGORZATA EUFORIA, Sierpc
(540) (znak słowny)
(540) EUFORIA
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Bransoletki [biżuteria], Kolczyki, Łańcuszki [biżuteria], Zawieszki [biżuteria],
Pierścionki [biżuteria], Obrączki ślubne, Spinki do mankietów
i krawatów, Broszki [biżuteria], Imitacje biżuterii, Akcesoria
do biżuterii, Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki,
Szkatułki na biżuterię, Naszyjniki, Sygnety, Zegarki, Kolczyki
do piercingu, Różańce, Wisiorki, Klipsy, Koraliki do wyrobu
biżuterii, Półfabrykaty z kamieni szlachetnych przeznaczone
do produkcji biżuterii, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów: biżuteria i wyroby jubilerskie, bransoletki [biżuteria], kolczyki, łańcuszki [biżuteria], zawieszki [biżuteria], pierścionki [biżuteria], obrączki
ślubne, spinki do mankietów i krawatów, broszki [biżuteria],
imitacje biżuterii, akcesoria do biżuterii, kamienie szlachetne,
perły, metale szlachetne i ich imitacje, pudełka na biżuterię
i pudełka na zegarki, szkatułki na biżuterię, naszyjniki, sygnety, zegarki, kolczyki do piercingu, różańce, wisiorki, klipsy,
koraliki do wyrobu biżuterii, półfabrykaty z kamieni szlachetnych przeznaczone do produkcji biżuterii.
(210)
(731)
(540)
(540)

537598
(220) 2021 12 12
GARBARCZUK MAŁGORZATA EUFORIA, Sierpc
(znak słowno-graficzny)
EUFORIA

(531) 01.01.02, 17.02.01, 17.02.17, 27.05.01
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Bransoletki [biżuteria], Kolczyki, Łańcuszki [biżuteria], Zawieszki [biżuteria],
Pierścionki [biżuteria], Obrączki ślubne, Spinki do mankietów
i krawatów, Broszki [biżuteria], Imitacje biżuterii, Akcesoria
do biżuterii, Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki,
Szkatułki na biżuterię, Naszyjniki, Sygnety, Zegarki, Kolczyki
do piercingu, Różańce, Wisiorki, Klipsy, Koraliki do wyrobu
biżuterii, Półfabrykaty z kamieni szlachetnych przeznaczone
do produkcji biżuterii, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów: biżuteria i wyroby jubilerskie, bransoletki [biżuteria], kolczyki, łańcuszki [biżuteria], zawieszki [biżuteria], pierścionki [biżuteria], obrączki
ślubne, spinki do mankietów i krawatów, broszki [biżuteria],
imitacje biżuterii, akcesoria do biżuterii, kamienie szlachetne,
perły, metale szlachetne i ich imitacje, pudełka na biżuterię
i pudełka na zegarki, szkatułki na biżuterię, naszyjniki, sygnety, zegarki, kolczyki do piercingu, różańce, wisiorki, klipsy,
koraliki do wyrobu biżuterii, półfabrykaty z kamieni szlachetnych przeznaczone do produkcji biżuterii.
(210) 537600
(220) 2021 12 12
(731) KHARUK TETIANA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT01/2022

(540) TEXAR

(531)

26.04.03, 26.04.09, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 35 Pośrednictwo pracy (Biura -).
(210)
(731)
(540)
(540)

537614
(220) 2021 12 13
OKLIŃSKI MARIUSZ, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
enklava restaurant & cafe

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 43 Usługi barów i restauracji.
(210)
(731)
(540)
(540)

537615
(220) 2021 12 13
ODEO24.PL DEUTSCHMAN SPÓŁKA JAWNA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
mondo

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi importowo-eksportowe, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z serem pleśniowym, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z serem pleśniowym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z serem cheddar, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z serem cheddar, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z serem białym, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z serem białym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z serem miękkim, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z serem miękkim, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze startym serem, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze startym serem, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z serem wędzonym, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z serem wędzonym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z serem twardym, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z serem twardym, Usługi sprzedaży detalicznej

Nr ZT01/2022
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w związku z serem mieszanym, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z serem mieszanym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z serem owczym, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z serem owczym, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z serem topionym, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z serem topionym, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z serem dojrzewającym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z serem dojrzewającym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z serkiem mascarpone, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z serkiem mascarpone, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z serem z ziołami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z serem z ziołami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z serem z przyprawami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z serem z przyprawami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z serem typu twarogowego, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z serem typu twarogowego,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z serem świeżym
niedojrzewającym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z serem świeżym niedojrzewającym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z miękkim dojrzałym serem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z miękkim dojrzałym serem, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z serem z mleka koziego,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z serem z mleka koziego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z białym miękkim
serem twarogowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z białym miękkim serem twarogowym, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z serem o niskiej zawartości tłuszczu,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z serem o niskiej zawartości tłuszczu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze środkami spożywczymi.
(210) 537625
(220) 2019 05 03
(731) HUNGERIT Zrt., Szentes, HU
(540) (znak słowny)
(540) VALDOR
(510), (511) 29 Schłodzony i głęboko mrożony drób i wieprzowina, Schłodzona i głęboko mrożona cała porcja drobiu
z podrobami lub bez podrobów i pokrojone na kawałki produkty z drobiu, Peklowany i/lub przyprawiony i/lub marynowany drób lub wieprzowina po obróbce termicznej lub przed
obróbką termiczną, pieczony, gotowany, schłodzony lub głęboko mrożony, Schłodzony lub głęboko mrożony drób lub
wieprzowina z glazurą zawierającą przyprawy, dodatki na bazie zboża i ich połączenie, Poddany obróbce termicznej lub
bez obróbki termicznej, pieczony, gotowany, schłodzony lub
głęboko mrożony drób lub wieprzowina z glazurą i/lub faszerowana przyprawami i innymi substancjami roślinnymi i/lub
zwierzęcymi, Przygotowany posiłek zawierający drób lub wieprzowinę lub na bazie drobiu lub wieprzowiny, Przygotowane jedzenie zawierające lub na bazie drobiu lub wieprzowiny,
Schłodzone, głęboko mrożone, w panierce lub bez panierki,
faszerowane lub niefaszerowane, wstępnie przygotowane lub
gotowe do przygotowania produkty z drobiu lub wieprzowiny, Produkty przetworzone, wyprodukowane z drobiu tub
wieprzowiny lub zawierające drób lub wieprzowinę, Produkty
z czerwonej kiełbasy w tym z kiełbasy Parizer, wiedeńskiej, saveloy i frankfurterek na bazie drobiu lub wieprzowiny, Wyroby
wędliniarskie, szynka, wątróbka, pasztet z wątróbek, półsuche
i suche kiełbasy, kiełbasy salami i preparaty wyprodukowane
z naturalnych i sztucznych kiełbaśnic, zawierających drób lub
wieprzowinę, Sterylizowane produkty z drobiu i wieprzowiny,
Liofilizowany drób i wieprzowina, Ekstrakty mięsne, Galareta
mięsna, Mięso w puszce, Zupy, buliony, koncentrat bulionu,
preparaty do zrobienia bulionu, Bekon, Flaki, Solone mięsa,
Zwierzęcy szpik kostny do celów spożywczych, Drób, nie-
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żywy, Preparaty wyprodukowane z drobiu oraz preparaty
i mieszanki wyprodukowane z tłuszczu wieprzowego, Drób,
wieprzowina, z przyprawami lub bez, w oleju roślinnym,
zwłaszcza w słonecznikowym i w oliwie z oliwek, Produkty
z drobiu i wieprzowiny po obróbce termicznej lub przed obróbką termiczną, w butelce, w puszcze, posiekane lub całe,
Jaja, 30 Kanapki.
(210)
(731)
(540)
(540)

537668
(220) 2021 12 14
KLIMEK BARBARA, Radom
(znak słowno-graficzny)
LubieZwierzaki.PL

(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.01.08, 03.06.03
(510), (511) 31 Karma dla psów.
537673
(220) 2021 12 14
TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE
POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AZACITON
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne.
(210)
(731)

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

537684
(220) 2021 12 13
URBAŃSKI KRZYSZTOF, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
UBI LEX LTD KANCELARIA PRAWNA

(531) 27.05.01, 03.01.01, 03.01.02, 29.01.13, 24.09.03, 26.11.12
(510), (511) 45 Profesjonalne usługi doradcze dotyczące
zagadnień prawnych, Sporządzanie ekspertyz prawnych,
Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi prawne związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
(210)
(731)
(540)
(540)

537686
(220) 2021 12 13
WAJDE MACIEJ CTBS, Bojano
(znak słowno-graficzny)
mniej
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(531) 27.05.01, 26.01.03, 26.04.02, 26.04.04
(510), (511) 25 Akcesoria na szyję, Nakrycia głowy, Obuwie,
Odzież, Skórzane nakrycia głowy, Daszki [nakrycia głowy],
Czapki [nakrycia głowy], Czepki damskie [nakrycia głowy],
Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Sportowe nakrycia
głowy [inne niż kaski], Golfy [odzież], Chusty [odzież], Odzież
dziana, Bliźniaki [odzież], Swetry [odzież], Odzież codzienna,
Poszetki [odzież], Szorty [odzież], Sztormiaki [odzież], Odzież
futrzana, Daszki [odzież], Kaptury [odzież], Mufki [odzież], Woalki, welony [odzież], Opaski na głowę [odzież], Topy [odzież],
Odzież wieczorowa, Odzież skórzana, Szaliki [odzież], Odzież
damska, Odzież tkana, Body [odzież], Odzież wełniana, Odzież
pluszowa, Odzież lniana, Odzież jedwabna, Odzież dziewczęca, Odzież kaszmirowa, Kurtki [odzież], Paski [odzież], Dzianina [odzież], Kombinezony [odzież], Gabardyna [odzież], Futra
[odzież], Odzież wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia dla
kobiet, Zestawy typu „bliźniak” [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Dolne części ubrań [odzież], Kurtki jako odzież
sportowa, Duże luźne kaptury [odzież], Ocieplacze na ręce
[odzież], Odzież z imitacji skóry, Garnitury w sportowym stylu,
Gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], Komplety odzieżowe
ze spodenkami, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież
wierzchnia na złe warunki pogodowe, Sukienki damskie, Letnie sukienki, Skórzane sukienki, Sukienki skórzane, Cheongsams (chińskie sukienki), Luźne sukienki ciążowe, Sukienki ciążowe, Damskie sukienki na uroczystości, Luźne sukienki o prostym kroju, Koszule, Koszule codzienne, Koszule sportowe,
Koszule zapinane, Koszule eleganckie, Tkane koszule, Koszule
ciążowe, Koszule sztruksowe, Koszulki polo, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z dzianiny, Szerokie koszule wierzchnie, Koszule z golfem, Koszulki bez rękawów, Koszulki z nadrukami,
Koszule niezapięte pod szyją, Koszule z długimi rękawami, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, Koszule hawajskie
z guzikami z przodu, Spodnie, Spódnico-spodnie, Spódnica-spodnie, Spódnice, Eleganckie spodnie, Spodnie sztruksowe, Spodnie skórzane, Spodnie ciążowe, Bryczesy [spodnie],
Spodnie [nieformalne], Krótkie spodnie, Spodnie dresowe,
Spódnice golfowe, Spódnico-spodenki, Spódniczki baletowe, Taśmy do spodni pod stopy, Spodnie pumpy [alladynki],
Spodnie ze stretchu, Kostiumy ze spódnicą, Spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], Spodnie do kolan [bryczesy],
Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, szeroką
w ramionach marynarką], Kombinezony, Żakiety z dzianiny,
Swetry, Swetry rozpinane, Swetry polo, Swetry marynarskie,
Swetry z golfem, Swetry bez rękawów, Swetry z półgolfem,
Swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, Płaszcze, Płaszcze skórzane, Płaszcze wieczorowe, Płaszcze plażowe, Płaszcze futrzane, Peleryny [płaszcze], Płaszcze damskie, Płaszcze
kąpielowe, Płaszcze zimowe, Płaszcze przeciwdeszczowe,
Grube płaszcze, Płaszcze z bawełny, Krótkie płaszcze [do samochodu], Płaszcze i kurtki futrzane, Kurtki, Kurtki skórzane,
Kurtki budrysówki, Kurtki dżinsowe, Kurtki dresowe, Długie
kurtki, Kurtki futrzane, Kurtki puchowe, Kurtki narciarskie,
Kurtki bluzy, Grube kurtki, Ocieplane kurtki, Kurtki wierzchnie,
Kurtki dwustronne, Kurtki pilotki, Kurtki sportowe, Krótkie kurtki ciepłe, Ciepłe kurtki robocze, Kurtki z rękawami, Kurtki bez
rękawów, Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Krótkie luźne
kurtki do pasa, Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki],
Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, Apaszki
[chustki], Chustki [apaszki], Chustki na głowę, Czapki wełniane, Czapki futrzane, Czapki bejsbolówki, Czapki dziane, Czapki
z pomponem, Czapki bez daszków, Czapki z daszkiem, Czapki
ze sztucznego futra, Kapelusze, Kapelusze przeciwsłoneczne,
Kapelusze plażowe, Kapelusze futrzane, Kapelusze słomkowe,
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Toczki [kapelusze], Cylindry [kapelusze], Modne kapelusze,
Szale-tuby, Chusty, szale na głowę, Szale, Szaliki, Kaszmirowe
szale, Szaliki jedwabne, Szale i etole, Długie szale damskie,
Szale [tylko z trykotu], Szale i chusty na głowę, Szaliki do zawijania wokół szyi, Bolerka, Spodnie dziecięce, Buty dziecięce,
Wyprawki dziecięce [odzież], Majtki dziecięce [odzież], Kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych,
Obuwie robocze, Obuwie wojskowe, Obuwie piłkarskie, Obuwie gimnastyczne, Tenisówki [obuwie], Obuwie lekkoatletyczne, Obuwie sportowe, Obuwie przeciwdeszczowe, Obuwie codzienne, Obuwie damskie, Obuwie gumowe, Obuwie
wspinaczkowe, Balerinki [obuwie], Obuwie plażowe, Wkładki
[obuwie], Obuwie rekreacyjne, Obuwie na polowania, Obuwie do golfa, Obuwie do wspinaczki, Obuwie dla mężczyzn,
Obuwie codziennego użytku, Obuwie dla kobiet, Obuwie dla
niemowląt, Obuwie do uprawiania sportów, Obuwie do łowienia ryb, Obuwie wykonane z drewna, Obuwie na plażę,
Obuwie wykonane z winylu, Obuwie dla rybaków, Obuwie
inne niż sportowe, Kalosze [wkładane na obuwie], Obuwie
męskie i damskie, Buty treningowe [obuwie sportowe], Obuwie [z wyjątkiem obuwia ortopedycznego], Buty tenisowe
[obuwie sportowe], Pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], Obuwie do celów rekreacji, Obuwie,
Rękawiczki [odzież], 35 Usługi reklamowe w zakresie odzieży,
Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży
i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online
obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą,
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży,
Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej,
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów
odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie bielizny, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
bielizny, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób
trzecich do zakupu odzieży.
537690
(220) 2021 12 13
SCHUBERT PATRYK RESTAURACJA ŁAPA
NIEDŹWIEDZIA, Mrągowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŁAPA NIEDŹWIEDZIA
(210)
(731)

(531) 03.06.03, 11.03.03, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13, 25.01.25
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Restauracje samoobsługowe, Restauracje z grillem, Restauracje dla turystów,
Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi mobilnych
restauracji, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restau-
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racji fast-food, Usługi restauracji chińskich, Usługi restauracji
japońskich, Usługi restauracji hiszpańskich, Usługi restauracji
serwujących tempurę, Usługi restauracji sprzedających sushi,
Usługi barów i restauracji, Rezerwacja stolików w restauracjach, Informacja o usługach restauracyjnych, Restauracje
serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Dokonywanie
rezerwacji restauracji i posiłków, Usługi w zakresie restauracji
[brasserie], Udostępnianie opinii na temat restauracji, Usługi restauracji z daniami ramen, Usługi restauracyjne łącznie
z wyszynkiem, Udzielanie informacji dotyczących restauracji, Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, Usługi
rezerwacji miejsc w restauracjach, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, Usługi restauracji
specjalizujących się w makaronach udon i soba, Serwowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Usługi biur
podróży w zakresie rezerwowania restauracji, Udostępnianie
opinii na temat restauracji i barów, Zapewnianie żywności
i napojów w restauracjach, Usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi
w zakresie jedzenia na wynos, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Usługi w zakresie przygotowywania
jedzenia i napojów, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Usługi w zakresie gotowania
posiłków, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków,
Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], Usługi w zakresie
sprzedaży posiłków na wynos, Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, Informowanie i porady
w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi rezerwacyjne
w zakresie rezerwacji posiłków, Usługi doradcze dotyczące
żywności, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Dekorowanie
żywności, Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], Usługi doradcze w zakresie przygotowania
żywności, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, Katering obejmujący żywność i napoje
dla instytucji, Katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem
furgonetek, Udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, Katering obejmujący żywność
i napoje na przyjęcia koktajlowe, Usługi klubów w zakresie
dostarczania żywności i napojów, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów,
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność
i napoje w obiektach na zjazdy, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
Usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami,
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność
i napoje w obiektach na targi i wystawy, Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz,
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność
i napoje w obiektach wystawienniczych, Bary, Bary sałatkowe, Snack-bary, Bary przekąskowe, Usługi barowe, Usługi barmanów, Usługi snack-barów, Usługi barów kawowych, Usługi
barów piwnych, Usługi barów z sokami, Usługi świadczone
przez bary bistro, Usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, Usługi barów typu fast-food na wynos, Usługi w zakre-
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sie barów szybkiej obsługi, Udzielanie informacji w zakresie
barów, Kawiarnie, Usługi kawiarni, Puby, Usługi w zakresie
pubów, Serwowanie napojów w pubach z browarem.
(210) 537691
(220) 2021 12 13
(731) JUZWISZYN EMILIA FLORA, Majdan Gromadzki
(540) (znak słowny)
(540) Czarowanie
(510), (511) 4 Woski palne, Woski zapachowe, Woski
do oświetlania, Wosk do wyrobu świec, Wosk roślinny, Wosk
do oświetlania, Świece, Świeczki, Świece zapachowe, Świece perfumowane, Świece stołowe, Świece okolicznościowe,
Zestawy świeczek, Knoty do świec, Świece w puszkach,
Zapachowe świece aromaterapeutyczne, Świece do oświetlenia, Świeczki do podgrzewaczy, Świece sojowe, Świece [oświetlenie], Świece i knoty do oświetlenia, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z następującymi towarami: woski palne, woski zapachowe, woski
do oświetlania, wosk do wyrobu świec, wosk roślinny, wosk
do oświetlania, świece, świeczki, świece zapachowe, świece perfumowane, świece stołowe, świece okolicznościowe,
zestawy świeczek, knoty do świec, świece w puszkach, zapachowe świece aromaterapeutyczne, świece do oświetlenia, świeczki do podgrzewaczy, świece sojowe, świece
[oświetlenie], świece i knoty do oświetlenia, biżuteria, biżuteria damska, biżuteria fantazyjna, biżuteria osobista,
biżuteria sztuczna, imitacja biżuterii, biżuteria szlachetna,
biżuteria emaliowana, amulety [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], ozdoby [biżuteria], medaliony [biżuteria], krzyżyki [biżuteria], perły [biżuteria], bransoletki [biżuteria], pierścionki
[biżuteria], łańcuszki [biżuteria], zawieszki [biżuteria], szpilki
biżuteryjne, broszki [biżuteria], wyroby biżuteryjne, kasetki
na biżuterię, biżuteria ze złota, szkatułki na biżuterię, biżuteria z kryształu, biżuteria do kapeluszy, biżuteria do obuwia, akcesoria do biżuterii, biżuteria dla dzieci, syntetyczne
kamienie [biżuteria], biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria
na ciało, ozdoby z biżuterii sztucznej, biżuteria z tworzyw
sztucznych, zwijane etui na biżuterię, oprawy będące częścią biżuterii, biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych,
biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, biżuteria
wykonana z metali nieszlachetnych, biżuteria wytworzona
z metali szlachetnych, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, półwyroby z metali szlachetnych do wykorzystania
przy produkcji biżuterii, zawieszki biżuteryjne z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, kolczyki, zegary i zegarki,
kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje,
kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, wyroby
jubilerskie, wyroby jubilerskie [biżuteria], spinki do mankietów, spinki do krawatów, dekoracje ścienne 3D wykonane
z metali szlachetnych, breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], breloki
do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi
zawieszkami], dekoracyjne figurki akcji z metali szlachetnych, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, mieszanki herbat, herbaty, herbata szałwiowa, herbata czarna
[herbata angielska], herbata rozpuszczalna, herbata zielona,
herbata oolong, mate [herbata], liście herbaty, herbata chai,
herbata rooibos, herbata czarna, herbaty owocowe, herbata jaśminowa, herbata imbirowa, herbata sfermentowana,
żółta herbata, herbata miętowa, herbata bezteinowa, biała
herbata, substytuty herbaty, herbata owocowa [inna niż
do celów medycznych], preparaty do sporządzania napojów [na bazie herbaty], herbata jaśminowa, inna niż do celów leczniczych, herbata paczkowana [inna niż do celów
leczniczych], sztuczna herbata [inna niż do celów leczniczych], nielecznicze herbaty składające się z wyciągów z żu-
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rawiny, nielecznicze herbaty składające się z liści z żurawiny,
herbata o smaku pomarańczowym [inna niż do celów leczniczych], herbata jaśminowa w torebkach, inna niż do celów leczniczych, herbata o smaku jabłka [inna niż do celów
leczniczych], substytuty kawy i herbaty, nielecznicze napoje na bazie herbaty, esencje herbaciane (nie do celów medycznych), aromaty do herbaty, japońska zielona herbata,
esencje herbaciane, herbaty ziołowe [napary], zioła suszone, herbaty ziołowe, inne niż do celów leczniczych, zioła
do celów spożywczych, ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, zioła przetworzone, preparaty aromatyczne
do sporządzania herbat ziołowych nieleczniczych, preparaty ziołowe do sporządzania napojów, napary ziołowe.
537695
(220) 2021 12 13
SCHUBERT PATRYK RESTAURACJA ŁAPA
NIEDŹWIEDZIA, Mrągowo
(540) (znak słowny)
(540) Łapa Niedźwiedzia
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Restauracje samoobsługowe, Restauracje z grillem, Restauracje dla turystów,
Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi mobilnych
restauracji, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji chińskich, Usługi restauracji
japońskich, Usługi restauracji hiszpańskich, Usługi restauracji
serwujących tempurę, Usługi restauracji sprzedających sushi,
Usługi barów i restauracji, Rezerwacja stolików w restauracjach, Informacja o usługach restauracyjnych, Restauracje
serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Dokonywanie
rezerwacji restauracji i posiłków, Usługi w zakresie restauracji
[brasserie], Udostępnianie opinii na temat restauracji, Usługi restauracji z daniami ramen, Usługi restauracyjne łącznie
z wyszynkiem, Udzielanie informacji dotyczących restauracji, Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, Usługi
rezerwacji miejsc w restauracjach, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, Usługi restauracji
specjalizujących się w makaronach udon i soba, Serwowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Usługi biur
podróży w zakresie rezerwowania restauracji, Udostępnianie
opinii na temat restauracji i barów, Zapewnianie żywności
i napojów w restauracjach, Usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi
w zakresie jedzenia na wynos, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Usługi w zakresie przygotowywania
jedzenia i napojów, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Usługi w zakresie gotowania
posiłków, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków,
Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], Usługi w zakresie
sprzedaży posiłków na wynos, Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, Informowanie i porady
w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi rezerwacyjne
w zakresie rezerwacji posiłków, Usługi doradcze dotyczące
żywności, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Dekorowanie
żywności, Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], Usługi doradcze w zakresie przygotowania
żywności, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, Katering obejmujący żywność i napoje
(210)
(731)

Nr ZT01/2022

dla instytucji, Katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem
furgonetek, Udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, Katering obejmujący żywność
i napoje na przyjęcia koktajlowe, Usługi klubów w zakresie
dostarczania żywności i napojów, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów,
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność
i napoje w obiektach na zjazdy, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
Usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami,
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność
i napoje w obiektach na targi i wystawy, Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz,
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność
i napoje w obiektach wystawienniczych, Bary, Bary sałatkowe, Snack-bary, Bary przekąskowe, Usługi barowe, Usługi barmanów, Usługi snack-barów, Usługi barów kawowych, Usługi
barów piwnych, Usługi barów z sokami, Usługi świadczone
przez bary bistro, Usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, Usługi barów typu fast-food na wynos, Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, Udzielanie informacji w zakresie
barów, Kawiarnie, Usługi kawiarni, Puby, Usługi w zakresie
pubów, Serwowanie napojów w pubach z browarem.
537829
(220) 2021 12 15
SOMBRILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JURAS

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Buty sportowe, Bezrękawniki, Spodnie, Blezery, Bluzy dresowe, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy sportowe,
Bluzy z kapturem, Bojówki, Buty do biegania, Chinosy, Kurtki,
Dresy, Czapki (nakrycia głowy), Kamizelki, Japonki, Spodenki
kąpielowe, Kominiarki, Swetry, Koszulki polo, Koszulki typu
rashguard, Kurtki, Płaszcze, Skarpetki, Szaliki, Dżinsy, Krótkie
spodnie, Maski na twarz, Odzież codzienna, Odzież do sztuk
walki, Odzież męska, damska, Odzież sportowa, Odzież treningowa, Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa.
537871
(220) 2021 12 17
WITPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SORINO
(210)
(731)
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(531)

05.03.11, 05.03.13, 01.15.15, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01,
27.05.08, 27.05.11, 29.01.13
(510), (511) 29 Ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku],
Hummus [pasta z ciecierzycy], Masło arachidowe, Masło kakaowe, Masło kokosowe [olej kokosowy], Mleko kokosowe, Mleko kokosowe do celów kulinarnych, Mleko migdałowe, Mleko migdałowe do celów kulinarnych, Mleko owsiane, Mleko
ryżowe, Mleko ryżowe do celów kulinarnych, Mleko sojowe,
Mleko w proszku, Napoje mleczne z przewagą mleka, Napoje
na bazie mleka kokosowego, Napoje na bazie mleka migdałowego, Napoje na bazie mleka orzechowego, Olej i tłuszcz
kokosowy [do celów spożywczych], Olej kukurydziany spożywczy, Olej rzepakowy jadalny, Olej słonecznikowy do celów spożywczych, Olej sojowy spożywczy, Olej z oliwek jadalny, Olej z orzecha palmowego do żywności, Olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, Oleje spożywcze, Oliwa
z oliwek z pierwszego tłoczenia, Oliwki konserwowane, Pasta
z bakłażana, Pasta z cukinii, Pasta z oberżyny, Pasta z owoców tłoczonych, Pasty do kromek zawierające tłuszcz, Pasty
na bazie orzechów, Pektyna do celów kulinarnych, Przecier
jabłkowy, Przecier pomidorowy, Soczewica konserwowana,
Soja konserwowana spożywcza, Sok cytrynowy do celów
kulinarnych, Spożywczy olej kokosowy, Spożywczy olej kukurydziany, Spożywczy olej sezamowy, Substytuty mleka,
Tahini [pasta z ziarna sezamowego], Tłuszcze jadalne, Tofu,
Warzywa w słoikach, Przetwory owocowe [dżemy], Przeciery
owocowe, Przeciery warzywne, Galaretki, dżemy, kompoty,
pasty owocowe i warzywne, Mleko z orzeszków ziemnych,
Orzechy jadalne, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa,
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Kokos przetworzony,
Oleje roślinne do celów spożywczych, 32 Kwas chlebowy
[napoje bezalkoholowe], Lemoniada, Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe o smaku
kawy, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje energetyzujące, Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie soi,
inne niż substytuty mleka, Napoje orzeźwiające, Napoje serwatkowe, Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Napój
imbirowy, Pomidory (sok -) [napój], Soki, Soki warzywne [napoje], Sorbety [napoje], Syropy do napojów, Woda [napoje],
Napoje odalkoholizowane, Owoce (Bezalkoholowe napoje
z soków -), Owocowe nektary, bezalkoholowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

537909
(220) 2021 12 20
SEROŻYŃSKI KAROL, Tomaszewo
(znak słowno-graficzny)
dźwięku jemy

(531) 24.17.11, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.11
(510), (511) 41 Usługi klubów [dyskotek], 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), Organizacja cateringu na imprezy
urodzinowe.
537914
(220) 2021 12 20
GLOBAL BLEND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kowanowo
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) super labs

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 26.11.02, 26.11.12, 26.01.01,
26.01.06, 26.13.01, 24.13.25
(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, Batony energetyzujące stanowiące
zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Proszki jako zamienniki posiłków.
537916
(220) 2021 12 20
STOWARZYSZENIE POLSKICH MUZYKÓW
KAMERALISTÓW, Skarbona
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wirtualna akademia smyczkowa
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 22.01.15, 22.01.21, 26.13.25
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie
tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje
i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe,
w Internecie, Komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, Komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji elektronicznej, Komputerowy skład drukarski
[DTP], Muzyczne usługi wydawnicze, Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, Pisanie
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie
scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Publikacja broszur, Publikacja czasopism, Pisanie scenariuszy filmowych, Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, Publikacja kalendarzy imprez, Publikacja książek
i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych
lub Internetu, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, Publikacja recenzji online w dziedzinie rozrywki, Publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, Publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, Publikowania broszur, Publikowanie, Publikowanie czasopism, Publikowanie czasopism elektronicznych,
Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, Publikowanie
drogą elektroniczną, Publikowanie drukowanych materiałów
edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów
edukacyjnych, Publikowanie druków, również w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie
druków w formie elektronicznej w Internecie, Publikowanie
druków w formie elektronicznej, Publikowanie elektroniczne,
Publikowanie fotografii, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, Publikowanie gazety dla klientów w Internecie, Publikowanie książek, Publikowanie książek, czaso-

92

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

pism, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, Publikowanie książek
i recenzji, Publikowanie książek instruktażowych, Publikowanie książek z nutowym zapisem muzyki, Publikowanie książek związanych z rozrywką, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, Publikowanie materiałów
drukowanych i publikacji drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących praw własności intelektualnej, Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie
materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, Publikowanie materiałów
multimedialnych online, Publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych, Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie multimediów,
Publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, Publikowanie nut, Publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, Publikowanie piosenek, Publikowanie plakatów,
Publikowanie podręczników szkoleniowych, Publikowanie
podręczników, Publikowanie przewodników edukacyjnych
i szkoleniowych, Publikowanie recenzji, Publikowanie scenariuszy do użytku teatralnego, Publikowanie słów piosenek
w postaci arkuszy, Publikowanie słów piosenek w postaci
książek, Publikowanie tekstów, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie
tekstów muzycznych, Publikowanie tekstów w postaci płyt
CD-ROM, Publikowanie ulotek, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Redagowanie tekstów pisanych,
Redagowanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe,
Świadczenie usług w zakresie studiów nagrań wideo, Transkrypcja muzyki na rzecz osób trzecich, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Tworzenie [opracowywanie] treści
edukacyjnych do podcastów, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie publikacji on-line,
Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie
publikacji online [nie do pobrania], Udostępnianie publikacji
elektronicznych [nie do pobrania], Udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line (nie do pobrania), Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych], Udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), Udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, Udostępnianie
publikacji elektronicznych online z dziedziny muzyki,
nie do pobrania, Udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane,
Udzielanie informacji związanych z publikowaniem, Usługi
doradcze w zakresie publikowania, Usługi konsultacyjne
w zakresie publikacji czasopism, Usługi konsultacyjne w zakresie publikacji książek, Usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych, Usługi publikacji, Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki
multimedialnej, Usługi w zakresie opracowania graficznego,
inne niż do celów reklamowych, Usługi w zakresie publikacji
biuletynów, Usługi w zakresie publikacji książek, Usługi w zakresie publikowania online, Usługi w zakresie transkrypcji
muzyki, Usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych,
Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych,
Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, Usługi
wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism
w Internecie, Usługi wydawnicze, z wyjątkiem prac drukarskich, Usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skom-
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puteryzowanych, Usługi związane z pisaniem scenariuszy,
Wydawanie audiobooków, Wydawanie biuletynów, Wydawanie czasopism, Wydawanie czasopism i książek w postaci
elektronicznej, Wydawanie katalogów, Wydawanie prospektów, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Tłumaczenia, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi
w zakresie przedstawień na żywo, Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, Administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, Biura rezerwacji w zakresie rozrywki, Doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie informacji dotyczących książek, Dostarczanie informacji na temat
aktywności kulturalnych, Dostarczanie rozrywki w postaci
nagranej muzyki, Dystrybucja filmów, Fotoreportaże, Impresariat artystyczny, Impresariat teatralny, Imprezy kulturalne,
Informacje dotyczące działalności kulturalnej, Informacja
o rozrywce, Informacje dotyczące rozrywki dostarczane
on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, Kierownictwo artystyczne artystów estradowych, Komponowanie
muzyki dla osób trzecich, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Konkursy muzyczne, Kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, Nauczanie i szkolenia,
Nauczanie indywidualne, Organizacja i prezentacja widowisk, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych,
Organizacja konkursów muzycznych, Organizacja webinariów, Organizacja widowisk, Organizowanie ceremonii wręczania nagród, Organizowanie festiwali, Organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, Organizowanie festiwali
w celach rozrywkowych, Organizowanie festynów w celach
rozrywkowych, Organizowanie festynów w celach edukacyjnych, Organizowanie festynów w celach kulturalnych,
Organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, Organizowanie gal, Organizowanie i przeprowadzanie targów
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie
imprez muzycznych, Organizowanie imprez rozrywkowych
i kulturalnych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie imprez
w celach kulturalnych, Organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie
konkursów, Organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, Organizowanie prezentacji do celów kulturalnych,
Organizowanie przedstawień, Organizowanie rozrywki, Organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, Organizowanie spektakli rozrywkowych, Organizowanie społecznych
imprez sportowych i kulturalnych, Organizowanie spotkań
z dziedziny rozrywki, Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie widowisk scenicznych, Organizowanie
widowisk w celach kulturalnych, Organizowanie widowisk
w celach rozrywkowych, Pisanie piosenek, Planowanie
i przeprowadzanie imprez [rozrywka], Planowanie pokazów
filmów, Planowanie specjalnych imprez, Planowanie sztuk
teatralnych lub spektakli muzycznych, Planowanie widowisk, Pokazy filmów kinematograficznych, Pokazy filmów
kinematograficznych i kinowych, Pokazy filmów kinowych,
Pokazy filmów wideo, Pokazy filmowe, Prezentacja dzieł teatralnych, Prezentacja filmów, Prezentacja filmów w celach
instruktażowych, Prezentacja recitali, Produkcja przedstawień, Produkcja przedstawień muzycznych, Produkcja
przedstawień i programów radiowych i telewizyjnych, Pro-
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dukcja widowisk, Prowadzenie festiwali filmowych, Prowadzenie imprez kulturalnych, Przedstawianie filmów, Przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Rezerwacja biletów
na imprezy rozrywkowe, Rezerwacja miejsc na imprezy
rozrywkowe, Rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, Rezerwacje koncertów, Reżyserowanie lub wystawianie sztuk,
Rozrywka z udziałem muzyki, Udostępnianie muzyki cyfrowej z internetowych stron MP3, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Internetu, Udostępnianie
muzyki cyfrowej z Internetu, Udostępnianie rozrywki za pośrednictwem podkastów, Udostępnianie treści audio online nie do pobrania, Udostępnianie zdjęć online nie do pobrania, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pomocą środków
elektronicznych, Udzielanie informacji, komentarzy i artykułów w dziedzinie muzyki za pośrednictwem sieci komputerowych, Udzielanie informacji w dziedzinie muzyki,
Usługi artystów estradowych, Usługi artystów estradowych
świadczone przez muzyków, Usługi miksowania muzyki,
Usługi pisania piosenek na potrzeby niereklamowe, Usługi
prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, Usługi prezentacji audiowizualnych, Usługi prezenterów muzyki, Usługi rozrywki dźwiękowej, Usługi rozrywkowe, Usługi
rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, Usługi rozrywkowe świadczone przez wokalistów, Usługi rozrywkowe
świadczone przez piosenkarzy, Usługi rozrywkowe świadczone przez grupę muzyczną, Usługi rozrywkowe świadczone przez grupy muzyczne, Usługi rozrywkowe świadczone przez artystów scenicznych, Usługi rozrywkowe
w postaci organizowania społecznych imprez rozrywkowych, Usługi rozrywkowe w postaci konkursów, Usługi rozrywkowe w zakresie muzyki jazzowej, Usługi rozrywkowe
z udziałem grup muzycznych, Usługi rozrywkowe, zajęcia
sportowe i kulturalne, Usługi sportowe i kulturalne, Usługi
szkół [edukacja], Usługi teatrów rewiowych, Usługi w zakresie komponowania muzyki, Usługi w zakresie kultury, Usługi
w zakresie organizowania widowisk kulturalnych, Usługi
w zakresie organizacji rozrywki, Usługi w zakresie pisania
tekstów piosenek, Usługi w zakresie pokazów filmów kinematograficznych, Usługi w zakresie produkcji widowisk,
Usługi w zakresie rozrywki, Usługi w zakresie rozrywki muzycznej animowanej, Warsztaty w celach kulturalnych, Widowiska teatralne zarówno animowane, jak i z udziałem
aktorów, Zajęcia sportowe i kulturalne, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Zamawianie artystów estradowych na imprezy (usługi organizatora), Zapewnianie atrakcji odwiedzającym w celach kulturalnych,
Zapewnianie zajęć kulturalnych, Zarządzanie stroną artystyczną spektakli teatralnych, Zarządzanie stroną artystyczną lokali muzycznych.
537917
(220) 2021 12 20
STOWARZYSZENIE POLSKICH MUZYKÓW
KAMERALISTÓW, Skarbona
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) akademia twórczej pianistyki

(210)
(731)

(531)
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27.05.01, 27.05.09, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.16, 26.01.18,
26.01.19, 22.01.10, 26.05.01, 26.05.06, 26.05.08, 26.05.09
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie
tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje
i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe,
w Internecie, Komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, Komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji elektronicznej, Komputerowy skład drukarski
[DTP], Muzyczne usługi wydawnicze, Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, Pisanie
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie
scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Publikacja broszur, Publikacja czasopism, Pisanie scenariuszy filmowych, Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, Publikacja kalendarzy imprez, Publikacja książek
i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych
lub Internetu, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, Publikacja recenzji online w dziedzinie rozrywki, Publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, Publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, Publikowania broszur, Publikowanie, Publikowanie czasopism, Publikowanie czasopism elektronicznych,
Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, Publikowanie
drogą elektroniczną, Publikowanie drukowanych materiałów
edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów
edukacyjnych, Publikowanie druków, również w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie
druków w formie elektronicznej w Internecie, Publikowanie
druków w formie elektronicznej, Publikowanie elektroniczne,
Publikowanie fotografii, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, Publikowanie gazety dla klientów w Internecie, Publikowanie książek, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, Publikowanie książek
i recenzji, Publikowanie książek instruktażowych, Publikowanie książek z nutowym zapisem muzyki, Publikowanie książek związanych z rozrywką, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, Publikowanie materiałów
drukowanych i publikacji drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących praw własności intelektualnej, Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie
materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, Publikowanie materiałów
multimedialnych online, Publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych, Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie multimediów,
Publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, Publikowanie nut, Publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, Publikowanie piosenek, Publikowanie plakatów,
Publikowanie podręczników szkoleniowych, Publikowanie
podręczników, Publikowanie przewodników edukacyjnych
i szkoleniowych, Publikowanie recenzji, Publikowanie scenariuszy do użytku teatralnego, Publikowanie słów piosenek
w postaci arkuszy, Publikowanie słów piosenek w postaci
książek, Publikowanie tekstów, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie
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tekstów muzycznych, Publikowanie tekstów w postaci płyt
CD-ROM, Publikowanie ulotek, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Redagowanie tekstów pisanych,
Redagowanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe,
Świadczenie usług w zakresie studiów nagrań wideo, Transkrypcja muzyki na rzecz osób trzecich, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Tworzenie [opracowywanie] treści
edukacyjnych do podcastów, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie publikacji on-line,
Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie
publikacji online [nie do pobrania], Udostępnianie publikacji
elektronicznych [nie do pobrania], Udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line (nie do pobrania), Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych], Udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), Udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, Udostępnianie
publikacji elektronicznych online z dziedziny muzyki,
nie do pobrania, Udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane,
Udzielanie informacji związanych z publikowaniem, Usługi
doradcze w zakresie publikowania, Usługi konsultacyjne
w zakresie publikacji czasopism, Usługi konsultacyjne w zakresie publikacji książek, Usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych, Usługi publikacji, Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki
multimedialnej, Usługi w zakresie opracowania graficznego,
inne niż do celów reklamowych, Usługi w zakresie publikacji
biuletynów, Usługi w zakresie publikacji książek, Usługi w zakresie publikowania online, Usługi w zakresie transkrypcji
muzyki, Usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych,
Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych,
Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, Usługi
wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism
w Internecie, Usługi wydawnicze, z wyjątkiem prac drukarskich, Usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, Usługi związane z pisaniem scenariuszy,
Wydawanie audiobooków, Wydawanie biuletynów, Wydawanie czasopism, Wydawanie czasopism i książek w postaci
elektronicznej, Wydawanie katalogów, Wydawanie prospektów, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Tłumaczenia, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi
w zakresie przedstawień na żywo, Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, Administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, Biura rezerwacji w zakresie rozrywki, Doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie informacji dotyczących książek, Dostarczanie informacji na temat
aktywności kulturalnych, Dostarczanie rozrywki w postaci
nagranej muzyki, Dystrybucja filmów, Fotoreportaże, Impresariat artystyczny, Impresariat teatralny, Imprezy kulturalne,
Informacje dotyczące działalności kulturalnej, Informacja
o rozrywce, Informacje dotyczące rozrywki dostarczane
on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, Kierownictwo artystyczne artystów estradowych, Komponowanie
muzyki dla osób trzecich, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Konkursy muzyczne, Kształcenie i szkolenia
w dziedzinie muzyki i rozrywki, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie indywidualne, Organizacja i prezentacja widowisk,
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Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja konkursów muzycznych, Organizacja webinariów, Organizacja
widowisk, Organizowanie ceremonii wręczania nagród, Organizowanie festiwali, Organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, Organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, Organizowanie festynów w celach rozrywkowych,
Organizowanie festynów w celach edukacyjnych, Organizowanie festynów w celach kulturalnych, Organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, Organizowanie gal, Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, Organizowanie imprez muzycznych, Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, Organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych
i edukacyjnych, Organizowanie konkursów, Organizowanie
lokalnych wydarzeń kulturalnych, Organizowanie prezentacji
do celów kulturalnych, Organizowanie przedstawień, Organizowanie rozrywki, Organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, Organizowanie spektakli rozrywkowych, Organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, Organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie widowisk scenicznych,
Organizowanie widowisk w celach kulturalnych, Organizowanie widowisk w celach rozrywkowych, Pisanie piosenek,
Planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], Planowanie pokazów filmów, Planowanie specjalnych imprez, Planowanie sztuk teatralnych lub spektakli muzycznych, Planowanie widowisk, Pokazy filmów kinematograficznych, Pokazy
filmów kinematograficznych i kinowych, Pokazy filmów kinowych, Pokazy filmów wideo, Pokazy filmowe, Prezentacja
dzieł teatralnych, Prezentacja filmów, Prezentacja filmów
w celach instruktażowych, Prezentacja recitali, Produkcja
przedstawień, Produkcja przedstawień muzycznych, Produkcja przedstawień i programów radiowych i telewizyjnych,
Produkcja widowisk, Prowadzenie festiwali filmowych, Prowadzenie imprez kulturalnych, Przedstawianie filmów, Przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Rezerwacja biletów
na imprezy rozrywkowe, Rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, Rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, Rezerwacje koncertów, Reżyserowanie lub wystawianie sztuk, Rozrywka z udziałem muzyki, Udostępnianie muzyki cyfrowej
z internetowych stron MP3, Udostępnianie muzyki cyfrowej
[nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Internetu, Udostępnianie muzyki
cyfrowej z Internetu, Udostępnianie rozrywki za pośrednictwem podkastów, Udostępnianie treści audio online
nie do pobrania, Udostępnianie zdjęć online nie do pobrania, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki, Udzielanie
informacji dotyczących rozrywki za pomocą środków elektronicznych, Udzielanie informacji, komentarzy i artykułów
w dziedzinie muzyki za pośrednictwem sieci komputerowych, Udzielanie informacji w dziedzinie muzyki, Usługi artystów estradowych, Usługi artystów estradowych świadczone przez muzyków, Usługi miksowania muzyki, Usługi pisania piosenek na potrzeby niereklamowe, Usługi prezentacji
audiowizualnych do celów edukacyjnych, Usługi prezentacji
audiowizualnych, Usługi prezenterów muzyki, Usługi rozrywki dźwiękowej, Usługi rozrywkowe, Usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, Usługi rozrywkowe świadczone
przez wokalistów, Usługi rozrywkowe świadczone przez piosenkarzy, Usługi rozrywkowe świadczone przez grupę muzyczną, Usługi rozrywkowe świadczone przez grupy muzyczne, Usługi rozrywkowe świadczone przez artystów sce-
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nicznych, Usługi rozrywkowe w postaci organizowania społecznych imprez rozrywkowych, Usługi rozrywkowe w postaci konkursów, Usługi rozrywkowe w zakresie muzyki jazzowej, Usługi rozrywkowe z udziałem grup muzycznych,
Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, Usługi
sportowe i kulturalne, Usługi szkół [edukacja], Usługi teatrów
rewiowych, Usługi w zakresie komponowania muzyki, Usługi
w zakresie kultury, Usługi w zakresie organizowania widowisk
kulturalnych, Usługi w zakresie organizacji rozrywki, Usługi
w zakresie pisania tekstów piosenek, Usługi w zakresie pokazów filmów kinematograficznych, Usługi w zakresie produkcji widowisk, Usługi w zakresie rozrywki, Usługi w zakresie
rozrywki muzycznej animowanej, Warsztaty w celach kulturalnych, Widowiska teatralne zarówno animowane, jak
i z udziałem aktorów, Zajęcia sportowe i kulturalne, Zajęcia
zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Zamawianie
artystów estradowych na imprezy (usługi organizatora), Zapewnianie atrakcji odwiedzającym w celach kulturalnych,
Zapewnianie zajęć kulturalnych, Zarządzanie stroną artystyczną spektakli teatralnych, Zarządzanie stroną artystyczną
lokali muzycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

537941
(220) 2021 12 21
MRÓZ JAROSŁAW, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
COLUMBIANA MACAW

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 11 Elektryczne filtry do kawy, 30 Kapsułki z kawą,
Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa bezkofeinowa, Kawa,
herbata, kakao i namiastki tych towarów.
(210)
(731)
(540)
(540)

537942
(220) 2021 12 21
MRÓZ JAROSŁAW, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
AFRICANA HIMBA

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 11 Elektryczne filtry do kawy, Elektryczne ekspresy do kawy, 30 Kapsułki z kawą, Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa bezkofeinowa, Kawa, herbata, kakao i namiastki
tych towarów, Kawa mielona.
(210) 537943
(220) 2021 12 21
(731) RZEPCZYŃSKI DAWID, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Klinzo
(510), (511) 37 Zwalczanie szkodników i dezynfekcja, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Czyszczenie
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i pielęgnacja tkanin, tekstyliów, skóry, futer i wyrobów wytworzonych z tych materiałów, Konserwacja i naprawa budynków, Konserwacja i naprawa mebli, Konserwacja i naprawa opon, Czyszczenie basenów, Czyszczenie cylindrów
wodnych, Czyszczenie elementów wystroju wnętrz, Czyszczenie higieniczne [baseny], Czyszczenie higieniczne
[obiekty ruchome], Czyszczenie higieniczne [wanny],
Czyszczenie i naprawa kotłów, Czyszczenie instalacji wodociągowych, Czyszczenie instrumentów i urządzeń chirurgicznych, Czyszczenie kamieniarki, Czyszczenie kominów,
Czyszczenie kotłów, Czyszczenie maszyn, Czyszczenie mebli, Czyszczenie pasów startowych, Czyszczenie pasów
startowych lotnisk, Czyszczenie pojemników do przechowywania, Czyszczenie pokryć podłogowych, Czyszczenie
pomników, Czyszczenie powierzchni ścian, Czyszczenie
przenośnych konstrukcji, Czyszczenie ruchomych obiektów sanitarnych, Czyszczenie silników elektrycznych,
Czyszczenie stoisk wystawowych, Czyszczenie studzienek
ściekowych, Czyszczenie studzienek ściekowych wodą pod
wysokim ciśnieniem, Czyszczenie szamb, Czyszczenie
szamb (szamb wykorzystujących bakterie do przeróbki
ścieków), Czyszczenie układów wodociągów, Czyszczenie
wanien, Czyszczenie wodnic (linii wodnych), Czyszczenie
żaluzji, Czyszczenie zbiorników, Czyszczenie zbiorników
magazynowych, Czyszczenie zbiorników na wodę, Czyszczenie zbiorników zasobnikowych, Czyszczenie zewnętrznych pokładów statków, Dezynfekcja zastawy stołowej,
Przemysłowe gruntowne czyszczenie handlowych placówek gastronomicznych, Pompowanie i czyszczenie szamb
wykorzystujących bakterie do przeróbki ścieków, Pompowanie i czyszczenie szamb, Polerowanie [czyszczenie] pojazdów, Polerowanie (czyszczenie), Oczyszczanie i czyszczenie kanałów ściekowych, Konserwacja i czyszczenie
sprzętu górniczego, Konserwacja, czyszczenie, reperacja
skór, Konserwacja, czyszczenie i naprawy futer, Kompleksowe czyszczenie samochodów, Kompleksowe czyszczenie
pojazdów, Czyszczenie zewnętrznych powierzchni ścian,
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków, Czyszczenie za pomocą dostępu linowego [alpinizm przemysłowy], Czyszczenie urządzeń domowych, Czyszczenie wewnętrznych powierzchni budynków, Czyszczenie ubrań,
Czyszczenie sufitów akustycznych, Czyszczenie skór, Czyszczenie samochodów, Czyszczenie rur kanalizacyjnych,
Czyszczenie przepustów, Czyszczenie okien, Czyszczenie
pojazdów, Czyszczenie pomieszczeń domowych, Czyszczenie powierzchni handlowych, Czyszczenie powierzchni
podłóg, Czyszczenie powierzchni sufitów, Czyszczenie
przemysłowe budynków, Czyszczenie odzieży, Czyszczenie
mat, Czyszczenie kanałów ściekowych, Czyszczenie i polerowanie pojazdów silnikowych, Czyszczenie i naprawa skór,
Czyszczenie i mycie samochodów, Czyszczenie higieniczne
[pojazdy], Czyszczenie higieniczne [budynki], Czyszczenie
fasad budynków, Czyszczenie elewacji budynków, Czyszczenie elementów wystroju wnętrz wykonanych z tkanin,
Czyszczenie elektrowni jądrowych, Czyszczenie dywanów
i chodników, Czyszczenie dywanów, Czyszczenie butów,
Czyszczenie budynków zabrudzonych przez ptaki, Czyszczenie budynków [wnętrz], Czyszczenie budynków [powierzchni zewnętrznych], Czyszczenie budynków od zewnątrz, Czyszczenie budynków od wewnątrz, Czyszczenie
budynków od wewnątrz i zewnątrz, Czyszczenie budynków, Czyszczenie aut, Udzielanie informacji związanych
z czyszczeniem dywanów i chodników, Udzielanie informacji związanych z czyszczeniem zewnętrznych elementów
budynków, Wywóz odpadów [czyszczenie], Zewnętrzne
i wewnętrzne sprzątanie samolotów, Usługi porządkowania domów [sprzątanie], Usługi czyszczenia związane
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ze sprzątaniem przemysłowym, Udzielanie informacji związanych ze sprzątaniem budynków, Sprzątanie zakładów
przemysłowych, Sprzątanie toalet publicznych, Sprzątanie
terenów publicznych, Sprzątanie terenów miejskich, Sprzątanie szpitali, Sprzątanie szkół, Sprzątanie sklepów, Sprzątanie pomieszczeń na ładunki, Sprzątanie pomieszczeń biurowych, Sprzątanie poddaszy, Sprzątanie placów budowy,
Sprzątanie obiektów przed imprezami i po imprezach,
Sprzątanie nieruchomości, Sprzątanie klubów na podstawie umowy, Sprzątanie hoteli, Sprzątanie fabryk, Sprzątanie
dróg dojazdowych na budowy, Sprzątanie domów mieszkalnych, Sprzątanie domów, Sprzątanie centrów rekreacyjnych na podstawie umowy, Sprzątanie budynków użyteczności publicznej, Sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, Sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, Sprzątanie bojlerów przemysłowych, Sprzątanie biur
na podstawie umowy, Wypożyczanie suszarek do prania,
Usługi w zakresie prania chemicznego ubrań [pranie na sucho], Udostępnianie pomieszczeń i sprzętu do prania i suszenia prania, Pranie ubrań, Pranie towarów tekstylnych,
Pranie tkanin, Pranie pieluszek dziecięcych, Pranie pieluch
tekstylnych, Pranie odzieży na sucho, Pranie na sucho
odzieży, Pranie na sucho, Pranie materiałów tekstylnych,
Pranie materiałów tekstylnych w belach, Pranie materiałów
kaszmirowych, Pranie dzianiny, Pranie dywanów, Pranie
bielizny, Pranie artykułów odzieżowych, Pranie, Instalacja
sprzętu do prania i kuchennego, Usługi zamiatania ulic, Zamiatanie dróg, Wynajem maszyn do czyszczenia dywanów,
Wynajem maszyn do czyszczenia dywaników i chodników,
Wynajem maszyn do czyszczenia mebli tapicerowanych,
Wynajem maszyn do prasowania, Wynajem sprzętu
do czyszczenia, Wynajem sprzętu do oczyszczania dróg,
Wynajem sprzętu do robót ziemnych i koparek, Wypożyczanie przemysłowych maszyn czyszczących, Wypożyczanie samobieżnych koparek do rowów, Wypożyczanie pralek elektrycznych, Wypożyczanie pojazdów budowlanych
do burzenia, Wypożyczanie nożyc do dywanów, Wypożyczanie narzędzi do wykonywania odwiertów naftowych,
Wypożyczanie narzędzi, Wypożyczanie napinaczy do wykładzin dywanowych, Wypożyczanie mopów, Wypożyczanie maszyn i urządzeń górniczych, Wypożyczanie maszyn
i urządzeń do czyszczenia i mycia, Wypożyczanie maszyn
do robót ziemnych, Wypożyczanie maszyn do czyszczenia
podłóg, Wypożyczanie maszyn do czyszczenia, Wypożyczanie maszyn budowlanych, Wypożyczanie ładowarek
o sterowaniu burtowym, Wypożyczanie koparek do rowów
prowadzonych przez operatora, Wynajem żurawi, Wynajem zmywarek do naczyń do celów przemysłowych, Wynajem zmywarek do naczyń do celów gospodarstwa domowego, Wynajem zmywarek do naczyń, Wynajem wyciągarek do drzew, Wynajem wież aluminiowych, Wynajem urządzeń wiertniczych i górniczych, Wynajem urządzeń wiertniczych, Wynajem urządzeń hydraulicznych, Wynajem
urządzeń do zszywania (do łączenia zszywkami), Wynajem
urządzeń do podnoszenia do użytku w budownictwie, Wynajem urządzeń do czyszczenia, Wynajem suwnic, Wynajem stojaków [kozłów budowlanych], Wynajem stalowych
wież, Wynajem spychaczy, Wynajem sprzętu podnośnikowego, Wynajem sprzętu konstrukcyjnego i budowlanego,
Wynajem sprzętu do robót ziemnych, Wynajem sprzętu
do przenoszenia materiałów, Wynajem sprzętu do konserwacji pojazdów, Wynajem sprzętu do betonowania, Wynajem sprzętu budowlanego, Wynajem sprężarek gazu lub
powietrza, Wynajem rynien zsypowych, Wynajem rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych, Wynajem

Nr ZT01/2022

rusztowań, Wynajem ręcznych zszywaczy, Wynajem przemysłowych urządzeń stosowanych do suszenia naczyń,
Wynajem pralek, Wynajem pomp do odwadniania, Wynajem pomp do drenażu, Wynajem platform wiertniczych,
Wynajem platform roboczych unoszących do użytku w budownictwie, Wynajem platform i rusztowań, Wynajem nożyc do dywanów, Wynajem narzędzi ręcznych i narzędzi
z napędem elektrycznym, Wynajem narzędzi budowlanych, Wynajem narzędzi, Wynajem napowietrznych platform roboczych, Wynajem napinaczy do dywanów, Wynajem młotów, Wynajem młotków, Wynajem minikoparek,
Wynajem maszyn, narzędzi i urządzeń do użytku w budowie budynków, Wynajem maszyn do robót drogowych,
Wynajem maszyn do pompowania betonu, Wynajem maszyn budowlanych, Wynajem latarni sygnalizacyjnych, Wynajem ładowarek przegubowych, Wynajem ładowarek akumulatorów, Wynajem koparek, Wynajem kompresorów powietrza, Wynajem i konserwacja podestów roboczych,
Wynajem dźwigów do dużych ciężarów, Wynajem dźwigów, Wynajem drabin, Wynajem drabin składanych, Wynajem desek rusztowaniowych, Wynajem ciężkiego sprzętu,
Wynajem buldożerów, Wynajem betoniarek, Usługi w zakresie wypożyczania narzędzi, Usługi w zakresie wypożyczania maszyn budowlanych, Usługi w zakresie wypożyczania maszyn na potrzeby inżynierii wodno-lądowej,
Udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem mopów, Udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem
urządzeń do mycia samochodów, Udzielanie informacji
związanych z wynajmem maszyn do czyszczenia podłóg,
Udzielanie informacji związanych z wynajmem maszyn
i urządzeń górniczych, Udzielanie informacji związanych
z wynajmem pralek elektrycznych, Udzielanie informacji
w związku z wynajmem maszyn i urządzeń budowlanych,
Udostępnianie samoobsługowej myjni samochodowej, Najem maszyn do kopania, Informacja o najmie sprzętu budowlanego, Wypożyczanie maszyn i urządzeń do czyszczenia, mycia i suszenia, Wypożyczanie zmywarek, Wypożyczanie wirówek do odzieży, Wypożyczanie wierteł, Wypożyczanie urządzeń stosowanych w budownictwie, Wypożyczanie urządzeń stosowanych w konstruowaniu budynków, Wypożyczanie urządzeń naprawczych, Wypożyczanie urządzeń motoryzacyjnych do użytku w górnictwie,
Wypożyczanie urządzeń motoryzacyjnych do użytku przy
wykopach, Wypożyczanie urządzeń do podnoszenia, Wypożyczanie urządzeń do podwodnego oczyszczania strumieniowo-ciśnieniowego, Wypożyczanie urządzeń do mycia samochodów, Wypożyczanie urządzeń do podnoszenia
osób, Wypożyczanie urządzeń do oczyszczania strumieniowo-ściernego, Wypożyczanie suszarek do naczyń, Wypożyczanie sprzętu pralniczego, Wypożyczanie sprzętu
do czyszczenia, Wypożyczanie samobieżnych platform
podnośnych, Usługi w zakresie mycia budynków, Usługi
mycia ciśnieniowego, Udzielanie informacji związanych
z usługami mycia okien, Udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją instalacji do mycia pojazdów,
Naprawa lub konserwacja instalacji do mycia pojazdów, Naprawa instalacji do mycia pojazdów, Mycie skrzynek na ryby,
Mycie samolotów, Mycie pojazdów mechanicznych, Mycie
pojazdów, Mycie okien, Mycie i polerowanie pojazdów silnikowych, Mycie, Konserwacja instalacji do mycia pojazdów.
537960
(220) 2021 12 21
GREEN HOUSE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) Wave

(531) 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Materiały drukowane, Reklamy drukowane, Plakaty reklamowe,
Publikacje reklamowe, Ulotki reklamowe, Reklamowe szyldy
papierowe, Reklamowe znaki z tektury, Tablice reklamowe
z kartonu, Tablice reklamowe z tektury, Papierowe pojemniki
do przechowywania, Papierowe pojemniki do żywności
na wynos, Pojemniki papierowe do pakowania, Banery wystawowe z papieru, Drukowane materiały opakowaniowe
z papieru, Etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu,
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu
i promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Organizowanie targów i wystaw,
Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Kampanie marketingowe, Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Marketing imprez i wydarzeń, Marketing telefoniczny, Marketing
towarów i usług na rzecz innych, Organizacja konkursów
w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich,
Organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych,
Organizowanie targów handlowych w celach reklamowych,
Pośrednictwo w zakresie reklamy, Promocyjne usługi handlowe, Promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz
innych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, Promowanie towarów i usług
osób trzecich w Internecie, Promowanie towarów i usług
osób trzecich, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące hoteli, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu,
Zarządzanie hotelami, 36 Usługi w zakresie nieruchomości,
Administrowanie nieruchomościami, Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Agencje
lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynajmie gruntu, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, Dzierżawa gruntu, Dzierżawa
i wynajem pomieszczeń handlowych, Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Organizowanie wynajmu mieszkań, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Skomputeryzowane
usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Timesharing
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących kwestii
nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków, Usługi nabywania gruntu [w imieniu osób trzecich], Usługi nabywania
nieruchomości, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, Usługi zarządzania nierucho-
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mościami w zakresie kompleksów budynków, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami,
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami
biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane
z lokalami do handlu detalicznego, Wynajem domów, Wynajem mieszkań, Wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej, Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, Wynajem pomieszczeń handlowych, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem sal wystawowych, Zarządzanie budynkami,
Zarządzanie gruntami, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Wynajem budynków,
37 Budowa obiektów wypoczynkowych, Konserwacja nieruchomości, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, Budowa biur, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków na zamówienie, Budowa części budynków,
Budowa domów na zamówienie, Budowa fundamentów
budynków, Budowa galerii, Budowa kompleksów biznesowych, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości przemysłowych, Budowa
pomieszczeń, Budowa sklepów, Budowa ścian, Budowa
ścian działowych we wnętrzach, Budowanie nieruchomości,
Budowanie domów, Budownictwo, Montaż [instalacja] konstrukcji budynków, Malowanie powierzchni budynków,
Montaż izolacji do budynków, Malowanie budynków, Konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, Konsultacje budowlane, Konstrukcja i naprawa budynków, Izolowanie budynków, Nadzór budowlany, Nadzór nad renowacją budynków, Nadzór nad wyburzaniem budynków, Przekształcenie
obiektów biznesowych, Udzielanie informacji związanych
z konstrukcją budynków, Udzielanie informacji związanych
z renowacją budynków, Udzielanie informacji związanych
z odbudową budynków, Udzielanie informacji online związanych ze wznoszeniem budynków, Rozbiórka budynków,
Przygotowywanie terenu pod budowę, Usługi budowlane,
Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi generalnych wykonawców
budowlanych, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, Usługi zarządzania budową, Zarządzanie projektem budowy, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, Wznoszenie budynków i innych konstrukcji, Wznoszenie centrów handlowych, Wznoszenie obszarów mieszkalnych, Konserwacja i naprawa budynków, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, Odnawianie
wnętrz budynków, Sprzątanie placów budowy, Sprzątanie
nieruchomości, Sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, Usługi instalacji dachów, Usługi hydrauliczne i szklarskie, Usługi doradcze w zakresie kładzenia rur, Usługi doradcze w zakresie instalacji pomp, Usługi instalacyjne w zakresie
rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, Usługi izolacyjne, Usługi malowania dekoracyjnego,
41 Organizowanie i obsługa konferencji, Usługi w zakresie
rekreacji, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach
edukacyjnych, Organizowanie i urządzanie wystaw w celach
rozrywkowych, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, Organizacja imprez i konkursów sportowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja imprez
kulturalnych i artystycznych, Sport i fitness, Usługi fitness
klubów, Treningi zdrowotne i treningi fitness, Usługi świadczone przez baseny i kompleksy ze zjeżdżalniami wodnymi,
Szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, 42 Usługi projektowania, Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, Planowanie
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[projektowanie] budynków, Planowanie [projektowanie] restauracji, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz,
Profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz,
Projektowanie budowlane, Projektowanie dekoracji wnętrz,
Projektowanie hoteli, Projektowanie wnętrz budynków, Projektowanie wnętrz komercyjnych, Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz budynków, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków komercyjnych,
Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków
przemysłowych, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów biurowych, 43 Bary, Bary szybkiej obsługi
[snack-bary], Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Centra opieki nad dziećmi, Doradztwo świadczone przez centra
obsługi telefonicznej i infolinie w dziedzinie zakwaterowania
tymczasowego, Dostarczanie obiektów i sprzętu na wystawy
handlowe [zakwaterowanie], Hostele (schroniska), Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej,
Koktajlbary, Kawiarnie, Katering obejmujący żywność i napoje
na przyjęcia koktajlowe, Katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, Katering obejmujący żywność i napoje dla
instytucji, Kafeterie [bufety], Informacja na temat hoteli, Informacja hotelowa, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia
i napojów], Hotelowe usługi kateringowe, Hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów
pobytowych, Oferowanie żywności i napojów w bistrach,
Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
Oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Opieka
nad dziećmi w klubach malucha, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizacja przyjęć weselnych
[miejsca], Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania
tymczasowego, Organizowanie bankietów, Organizowanie
posiłków w hotelach, Ośrodki wypoczynkowe, Rezerwacja
miejsc w pensjonatach, Rezerwacja hotelowa na rzecz osób
trzecich, Restauracje dla turystów, Restauracje oferujące dania
na wynos, Restauracje samoobsługowe, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z grillem, Pensjonaty, Pensjonaty, domy gościnne, Rezerwacja pokojów
hotelowych dla podróżnych, Rezerwowanie tymczasowego
zakwaterowania w postaci domów wakacyjnych, Rezerwacja
pokoi, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, Rezerwacja zakwaterowania w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania
dla turystów, Rezerwacja zakwaterowania hotelowego, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem
Internetu, Rezerwacje hotelowe, Rezerwacje miejsc w hotelach, Tymczasowe zakwaterowanie, Świadczenie usług przez
hotele i motele, Świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli, Tymczasowy wynajem pokoi,
Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy
i spotkania, Udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach, Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, Udostępnianie obiektów i sprzętu na targi i wystawy,
Usługi w zakresie zakwaterowania, Domy turystyczne, Wynajem domów letniskowych, Usługi w zakresie zakwaterowania
na pobyt czasowy, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 44 Usługi spa, Usługi spa medycznych, Usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko
[spa], Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Usługi kosmetyczne, Usługi
kosmetyczne w zakresie pielęgnacji ciała świadczone przez
uzdrowiska typu SPA, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała,
Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, Zabiegi kosmetyczne.
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537963
(220) 2021 12 21
GREEN HOUSE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wave MIĘDZYZDROJE RESORT & SPA

(210)
(731)

(531)

26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.11, 26.11.08, 24.17.01,
29.01.12
(510), (511) 16 Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Materiały drukowane, Reklamy drukowane, Plakaty reklamowe,
Publikacje reklamowe, Ulotki reklamowe, Reklamowe szyldy
papierowe, Reklamowe znaki z tektury, Tablice reklamowe
z kartonu, Tablice reklamowe z tektury, Papierowe pojemniki
do przechowywania, Papierowe pojemniki do żywności
na wynos, Pojemniki papierowe do pakowania, Banery wystawowe z papieru, Drukowane materiały opakowaniowe
z papieru, Etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu,
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu
i promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Organizowanie targów i wystaw,
Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Kampanie marketingowe, Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Marketing imprez i wydarzeń, Marketing telefoniczny, Marketing
towarów i usług na rzecz innych, Organizacja konkursów
w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich,
Organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych,
Organizowanie targów handlowych w celach reklamowych,
Pośrednictwo w zakresie reklamy, Promocyjne usługi handlowe, Promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz
innych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, Promowanie towarów i usług
osób trzecich w Internecie, Promowanie towarów i usług
osób trzecich, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące hoteli, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu,
Zarządzanie hotelami, 36 Usługi w zakresie nieruchomości,
Administrowanie nieruchomościami, Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Agencje
lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynajmie gruntu, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, Dzierżawa gruntu, Dzierżawa
i wynajem pomieszczeń handlowych, Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Organizowanie wynajmu mieszkań, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Skomputeryzowane
usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Timesharing
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących kwestii
nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków, Usługi nabywania gruntu [w imieniu osób trzecich], Usługi nabywania
nieruchomości, Usługi w zakresie wyszukiwania nierucho-
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mości mieszkaniowych, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami,
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami
biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane
z lokalami do handlu detalicznego, Wynajem domów, Wynajem mieszkań, Wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej, Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, Wynajem pomieszczeń handlowych, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem sal wystawowych, Zarządzanie budynkami,
Zarządzanie gruntami, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Wynajem budynków,
37 Budowa obiektów wypoczynkowych, Konserwacja nieruchomości, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, Budowa biur, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków na zamówienie, Budowa części budynków,
Budowa domów na zamówienie, Budowa fundamentów
budynków, Budowa galerii, Budowa kompleksów biznesowych, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości przemysłowych, Budowa
pomieszczeń, Budowa sklepów, Budowa ścian, Budowa
ścian działowych we wnętrzach, Budowanie nieruchomości,
Budowanie domów, Budownictwo, Montaż [instalacja] konstrukcji budynków, Malowanie powierzchni budynków,
Montaż izolacji do budynków, Malowanie budynków, Konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, Konsultacje budowlane, Konstrukcja i naprawa budynków, Izolowanie budynków, Nadzór budowlany, Nadzór nad renowacją budynków, Nadzór nad wyburzaniem budynków, Przekształcenie
obiektów biznesowych, Udzielanie informacji związanych
z konstrukcją budynków, Udzielanie informacji związanych
z renowacją budynków, Udzielanie informacji związanych
z odbudową budynków, Udzielanie informacji online związanych ze wznoszeniem budynków, Rozbiórka budynków,
Przygotowywanie terenu pod budowę, Usługi budowlane,
Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi generalnych wykonawców
budowlanych, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, Usługi zarządzania budową, Zarządzanie projektem budowy, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, Wznoszenie budynków i innych konstrukcji, Wznoszenie centrów handlowych, Wznoszenie obszarów mieszkalnych, Konserwacja i naprawa budynków, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, Odnawianie
wnętrz budynków, Sprzątanie placów budowy, Sprzątanie
nieruchomości, Sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, Usługi instalacji dachów, Usługi hydrauliczne i szklarskie, Usługi doradcze w zakresie kładzenia rur, Usługi doradcze w zakresie instalacji pomp, Usługi instalacyjne w zakresie
rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, Usługi izolacyjne, Usługi malowania dekoracyjnego,
41 Organizowanie i obsługa konferencji, Usługi w zakresie
rekreacji, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach
edukacyjnych, Organizowanie i urządzanie wystaw w celach
rozrywkowych, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, Organizacja imprez i konkursów sportowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja imprez
kulturalnych i artystycznych, Sport i fitness, Usługi fitness
klubów, Treningi zdrowotne i treningi fitness, Usługi świad-
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czone przez baseny i kompleksy ze zjeżdżalniami wodnymi,
Szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, 42 Usługi projektowania, Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, Planowanie
[projektowanie] budynków, Planowanie [projektowanie] restauracji, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz,
Profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz,
Projektowanie budowlane, Projektowanie dekoracji wnętrz,
Projektowanie hoteli, Projektowanie wnętrz budynków, Projektowanie wnętrz komercyjnych, Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz budynków, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków komercyjnych,
Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków
przemysłowych, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów biurowych, 43 Bary, Bary szybkiej obsługi
[snack-bary], Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Centra opieki nad dziećmi, Doradztwo świadczone przez centra
obsługi telefonicznej i infolinie w dziedzinie zakwaterowania
tymczasowego, Dostarczanie obiektów i sprzętu na wystawy handlowe [zakwaterowanie], Hostele (schroniska), Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, Koktajlbary, Kawiarnie, Katering obejmujący żywność
i napoje na przyjęcia koktajlowe, Katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, Katering obejmujący żywność
i napoje dla instytucji, Kafeterie [bufety], Informacja na temat
hoteli, Informacja hotelowa, Imprezy firmowe [zapewnianie
jedzenia i napojów], Hotelowe usługi kateringowe, Hotele,
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część
pakietów pobytowych, Oferowanie żywności i napojów
w bistrach, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Opieka nad dziećmi w klubach malucha, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizacja przyjęć weselnych [miejsca], Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie bankietów,
Organizowanie posiłków w hotelach, Ośrodki wypoczynkowe, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, Rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, Restauracje dla turystów, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze,
Restauracje z grillem, Pensjonaty, Pensjonaty, domy gościnne, Rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, Rezerwowanie tymczasowego zakwaterowania w postaci domów
wakacyjnych, Rezerwacja pokoi, Rezerwacja zakwaterowania
tymczasowego, Rezerwacja zakwaterowania w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania dla turystów, Rezerwacja zakwaterowania hotelowego, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, Rezerwacje hotelowe,
Rezerwacje miejsc w hotelach, Tymczasowe zakwaterowanie, Świadczenie usług przez hotele i motele, Świadczenie
usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach,
Świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli,
Tymczasowy wynajem pokoi, Udostępnianie obiektów
i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, Udostępnianie
obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach, Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, Udostępnianie
obiektów i sprzętu na targi i wystawy, Usługi w zakresie zakwaterowania, Domy turystyczne, Wynajem domów letniskowych, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 44 Usługi SPA, Usługi SPA medycznych, Usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [SPA],
Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Usługi kosmetyczne, Usługi
kosmetyczne w zakresie pielęgnacji ciała świadczone przez
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uzdrowiska typu SPA, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała,
Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, Zabiegi kosmetyczne.
537964
(220) 2021 12 21
GREEN HOUSE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wave APARTMENTS
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Materiały drukowane, Reklamy drukowane, Plakaty reklamowe,
Publikacje reklamowe, Ulotki reklamowe, Reklamowe szyldy
papierowe, Reklamowe znaki z tektury, Tablice reklamowe
z kartonu, Tablice reklamowe z tektury, Papierowe pojemniki
do przechowywania, Papierowe pojemniki do żywności
na wynos, Pojemniki papierowe do pakowania, Banery wystawowe z papieru, Drukowane materiały opakowaniowe
z papieru, Etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu,
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu
i promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Organizowanie targów i wystaw,
Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Kampanie marketingowe, Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Marketing imprez i wydarzeń, Marketing telefoniczny, Marketing
towarów i usług na rzecz innych, Organizacja konkursów
w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich,
Organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych,
Organizowanie targów handlowych w celach reklamowych,
Pośrednictwo w zakresie reklamy, Promocyjne usługi handlowe, Promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz
innych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, Promowanie towarów i usług
osób trzecich w Internecie, Promowanie towarów i usług
osób trzecich, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące hoteli, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu,
Zarządzanie hotelami, 36 Usługi w zakresie nieruchomości,
Administrowanie nieruchomościami, Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Agencje
lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynajmie gruntu, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, Dzierżawa gruntu, Dzierżawa
i wynajem pomieszczeń handlowych, Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Organizowanie wynajmu mieszkań, Or-
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ganizowanie wynajmu nieruchomości, Skomputeryzowane
usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Timesharing
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących kwestii
nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków, Usługi nabywania gruntu [w imieniu osób trzecich], Usługi nabywania
nieruchomości, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami,
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami
biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane
z lokalami do handlu detalicznego, Wynajem domów, Wynajem mieszkań, Wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej, Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, Wynajem pomieszczeń handlowych, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem sal wystawowych, Zarządzanie budynkami,
Zarządzanie gruntami, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Wynajem budynków,
37 Budowa obiektów wypoczynkowych, Konserwacja nieruchomości, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, Budowa biur, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków na zamówienie, Budowa części budynków,
Budowa domów na zamówienie, Budowa fundamentów
budynków, Budowa galerii, Budowa kompleksów biznesowych, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości przemysłowych, Budowa
pomieszczeń, Budowa sklepów, Budowa ścian, Budowa
ścian działowych we wnętrzach, Budowanie nieruchomości,
Budowanie domów, Budownictwo, Montaż [instalacja] konstrukcji budynków, Malowanie powierzchni budynków,
Montaż izolacji do budynków, Malowanie budynków, Konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, Konsultacje budowlane, Konstrukcja i naprawa budynków, Izolowanie budynków, Nadzór budowlany, Nadzór nad renowacją budynków, Nadzór nad wyburzaniem budynków, Przekształcenie
obiektów biznesowych, Udzielanie informacji związanych
z konstrukcją budynków, Udzielanie informacji związanych
z renowacją budynków, Udzielanie informacji związanych
z odbudową budynków, Udzielanie informacji online związanych ze wznoszeniem budynków, Rozbiórka budynków,
Przygotowywanie terenu pod budowę, Usługi budowlane,
Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi generalnych wykonawców
budowlanych, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, Usługi zarządzania budową, Zarządzanie projektem budowy, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, Wznoszenie budynków i innych konstrukcji, Wznoszenie centrów handlowych, Wznoszenie obszarów mieszkalnych, Konserwacja i naprawa budynków, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, Odnawianie
wnętrz budynków, Sprzątanie placów budowy, Sprzątanie
nieruchomości, Sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, Usługi instalacji dachów, Usługi hydrauliczne i szklarskie, Usługi doradcze w zakresie kładzenia rur, Usługi doradcze w zakresie instalacji pomp, Usługi instalacyjne w zakresie
rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, Usługi izolacyjne, Usługi malowania dekoracyjnego,
41 Organizowanie i obsługa konferencji, Usługi w zakresie
rekreacji, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach
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edukacyjnych, Organizowanie i urządzanie wystaw w celach
rozrywkowych, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, Organizacja imprez i konkursów sportowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja imprez
kulturalnych i artystycznych, Sport i fitness, Usługi fitness
klubów, Treningi zdrowotne i treningi fitness, Usługi świadczone przez baseny i kompleksy ze zjeżdżalniami wodnymi,
Szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, 42 Usługi projektowania, Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, Planowanie
[projektowanie] budynków, Planowanie [projektowanie] restauracji, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz,
Profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz,
Projektowanie budowlane, Projektowanie dekoracji wnętrz,
Projektowanie hoteli, Projektowanie wnętrz budynków, Projektowanie wnętrz komercyjnych, Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz budynków, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków komercyjnych,
Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków
przemysłowych, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów biurowych, 43 Bary, Bary szybkiej obsługi
[snack-bary], Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Centra opieki nad dziećmi, Doradztwo świadczone przez centra
obsługi telefonicznej i infolinie w dziedzinie zakwaterowania
tymczasowego, Dostarczanie obiektów i sprzętu na wystawy handlowe [zakwaterowanie], Hostele (schroniska), Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, Koktajlbary, Kawiarnie, Katering obejmujący żywność
i napoje na przyjęcia koktajlowe, Katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, Katering obejmujący żywność
i napoje dla instytucji, Kafeterie [bufety], Informacja na temat
hoteli, Informacja hotelowa, Imprezy firmowe [zapewnianie
jedzenia i napojów], Hotelowe usługi kateringowe, Hotele,
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część
pakietów pobytowych, Oferowanie żywności i napojów
w bistrach, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Opieka nad dziećmi w klubach malucha, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizacja przyjęć weselnych [miejsca], Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie bankietów,
Organizowanie posiłków w hotelach, Ośrodki wypoczynkowe, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, Rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, Restauracje dla turystów, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze,
Restauracje z grillem, Pensjonaty, Pensjonaty, domy gościnne, Rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, Rezerwowanie tymczasowego zakwaterowania w postaci domów
wakacyjnych, Rezerwacja pokoi, Rezerwacja zakwaterowania
tymczasowego, Rezerwacja zakwaterowania w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania dla turystów, Rezerwacja zakwaterowania hotelowego, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, Rezerwacje hotelowe,
Rezerwacje miejsc w hotelach, Tymczasowe zakwaterowanie, Świadczenie usług przez hotele i motele, Świadczenie
usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach,
Świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli,
Tymczasowy wynajem pokoi, Udostępnianie obiektów
i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, Udostępnianie
obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach, Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, Udostępnianie
obiektów i sprzętu na targi i wystawy, Usługi w zakresie zakwaterowania, Domy turystyczne, Wynajem domów letni-
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skowych, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 44 Usługi SPA, Usługi SPA medycznych, Usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [SPA],
Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Usługi kosmetyczne, Usługi
kosmetyczne w zakresie pielęgnacji ciała świadczone przez
uzdrowiska typu SPA, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała,
Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, Zabiegi kosmetyczne.
537965
(220) 2021 12 21
GREEN HOUSE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WAVE MIĘDZYZDROJE RESORT & SPA
(510), (511) 16 Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Materiały drukowane, Reklamy drukowane, Plakaty reklamowe,
Publikacje reklamowe, Ulotki reklamowe, Reklamowe szyldy
papierowe, Reklamowe znaki z tektury, Tablice reklamowe
z kartonu, Tablice reklamowe z tektury, Papierowe pojemniki
do przechowywania, Papierowe pojemniki do żywności
na wynos, Pojemniki papierowe do pakowania, Banery wystawowe z papieru, Drukowane materiały opakowaniowe
z papieru, Etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu,
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu
i promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Organizowanie targów i wystaw,
Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Kampanie marketingowe, Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Marketing imprez i wydarzeń, Marketing telefoniczny, Marketing
towarów i usług na rzecz innych, Organizacja konkursów
w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich,
Organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych,
Organizowanie targów handlowych w celach reklamowych,
Pośrednictwo w zakresie reklamy, Promocyjne usługi handlowe, Promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz
innych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, Promowanie towarów i usług
osób trzecich w Internecie, Promowanie towarów i usług
osób trzecich, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące hoteli, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu,
Zarządzanie hotelami, 36 Usługi w zakresie nieruchomości,
Administrowanie nieruchomościami, Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Agencje
lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynajmie gruntu, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, Dzierżawa gruntu, Dzierżawa
i wynajem pomieszczeń handlowych, Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Organizowanie wynajmu mieszkań, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Skomputeryzowane
usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Timesharing
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących kwestii
nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków, Usługi nabywania gruntu [w imieniu osób trzecich], Usługi nabywania
nieruchomości, Usługi w zakresie wyszukiwania nierucho(210)
(731)
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mości mieszkaniowych, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami,
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami
biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane
z lokalami do handlu detalicznego, Wynajem domów, Wynajem mieszkań, Wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej, Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, Wynajem pomieszczeń handlowych, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem sal wystawowych, Zarządzanie budynkami,
Zarządzanie gruntami, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Wynajem budynków,
37 Budowa obiektów wypoczynkowych, Konserwacja nieruchomości, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, Budowa biur, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków na zamówienie, Budowa części budynków,
Budowa domów na zamówienie, Budowa fundamentów
budynków, Budowa galerii, Budowa kompleksów biznesowych, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości przemysłowych, Budowa
pomieszczeń, Budowa sklepów, Budowa ścian, Budowa
ścian działowych we wnętrzach, Budowanie nieruchomości,
Budowanie domów, Budownictwo, Montaż [instalacja] konstrukcji budynków, Malowanie powierzchni budynków,
Montaż izolacji do budynków, Malowanie budynków, Konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, Konsultacje budowlane, Konstrukcja i naprawa budynków, Izolowanie budynków, Nadzór budowlany, Nadzór nad renowacją budynków, Nadzór nad wyburzaniem budynków, Przekształcenie
obiektów biznesowych, Udzielanie informacji związanych
z konstrukcją budynków, Udzielanie informacji związanych
z renowacją budynków, Udzielanie informacji związanych
z odbudową budynków, Udzielanie informacji online związanych ze wznoszeniem budynków, Rozbiórka budynków,
Przygotowywanie terenu pod budowę, Usługi budowlane,
Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi generalnych wykonawców
budowlanych, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, Usługi zarządzania budową, Zarządzanie projektem budowy, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, Wznoszenie budynków i innych konstrukcji, Wznoszenie centrów handlowych, Wznoszenie obszarów mieszkalnych, Konserwacja i naprawa budynków, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, Odnawianie
wnętrz budynków, Sprzątanie placów budowy, Sprzątanie
nieruchomości, Sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, Usługi instalacji dachów, Usługi hydrauliczne i szklarskie, Usługi doradcze w zakresie kładzenia rur, Usługi doradcze w zakresie instalacji pomp, Usługi instalacyjne w zakresie
rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, Usługi izolacyjne, Usługi malowania dekoracyjnego,
41 Organizowanie i obsługa konferencji, Usługi w zakresie
rekreacji, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach
edukacyjnych, Organizowanie i urządzanie wystaw w celach
rozrywkowych, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, Organizacja imprez i konkursów sportowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja imprez
kulturalnych i artystycznych, Sport i fitness, Usługi fitness
klubów, Treningi zdrowotne i treningi fitness, Usługi świad-
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czone przez baseny i kompleksy ze zjeżdżalniami wodnymi,
Szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, 42 Usługi projektowania, Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, Planowanie
[projektowanie] budynków, Planowanie [projektowanie] restauracji, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz,
Profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz,
Projektowanie budowlane, Projektowanie dekoracji wnętrz,
Projektowanie hoteli, Projektowanie wnętrz budynków, Projektowanie wnętrz komercyjnych, Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz budynków, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków komercyjnych,
Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków
przemysłowych, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów biurowych, 43 Bary, Bary szybkiej obsługi
[snack-bary], Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Centra opieki nad dziećmi, Doradztwo świadczone przez centra
obsługi telefonicznej i infolinie w dziedzinie zakwaterowania
tymczasowego, Dostarczanie obiektów i sprzętu na wystawy handlowe [zakwaterowanie], Hostele (schroniska), Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, Koktajlbary, Kawiarnie, Katering obejmujący żywność
i napoje na przyjęcia koktajlowe, Katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, Katering obejmujący żywność
i napoje dla instytucji, Kafeterie [bufety], Informacja na temat
hoteli, Informacja hotelowa, Imprezy firmowe [zapewnianie
jedzenia i napojów], Hotelowe usługi kateringowe, Hotele,
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część
pakietów pobytowych, Oferowanie żywności i napojów
w bistrach, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Opieka nad dziećmi w klubach malucha, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizacja przyjęć weselnych [miejsca], Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie bankietów,
Organizowanie posiłków w hotelach, Ośrodki wypoczynkowe, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, Rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, Restauracje dla turystów, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze,
Restauracje z grillem, Pensjonaty, Pensjonaty, domy gościnne, Rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, Rezerwowanie tymczasowego zakwaterowania w postaci domów
wakacyjnych, Rezerwacja pokoi, Rezerwacja zakwaterowania
tymczasowego, Rezerwacja zakwaterowania w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania dla turystów, Rezerwacja zakwaterowania hotelowego, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, Rezerwacje hotelowe,
Rezerwacje miejsc w hotelach, Tymczasowe zakwaterowanie, Świadczenie usług przez hotele i motele, Świadczenie
usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach,
Świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli,
Tymczasowy wynajem pokoi, Udostępnianie obiektów
i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, Udostępnianie
obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach, Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, Udostępnianie
obiektów i sprzętu na targi i wystawy, Usługi w zakresie zakwaterowania, Domy turystyczne, Wynajem domów letniskowych, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 44 Usługi SPA, Usługi SPA medycznych, Usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [SPA],
Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Usługi kosmetyczne, Usługi
kosmetyczne w zakresie pielęgnacji ciała świadczone przez
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uzdrowiska typu SPA, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała,
Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, Zabiegi kosmetyczne.
537966
(220) 2021 12 21
GREEN HOUSE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WAVE
(510), (511) 41 Organizowanie i obsługa konferencji, Usługi
w zakresie rekreacji, Organizowanie i prowadzenie wystaw
w celach edukacyjnych, Organizowanie i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, Organizowanie konferencji,
wystaw i konkursów, Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe
i kulturalne, Organizacja imprez i konkursów sportowych,
Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych,
Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Sport
i fitness, Usługi fitness klubów, Treningi zdrowotne i treningi fitness, Usługi świadczone przez baseny i kompleksy
ze zjeżdżalniami wodnymi, Szkolenie w zakresie zdrowia
i wellness, 43 Bary, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Centra opieki nad
dziećmi, Doradztwo świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie w dziedzinie zakwaterowania tymczasowego, Dostarczanie obiektów i sprzętu na wystawy
handlowe [zakwaterowanie], Hostele (schroniska), Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej,
Koktajlbary, Kawiarnie, Katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, Katering obejmujący żywność
i napoje na bankiety, Katering obejmujący żywność i napoje
dla instytucji, Kafeterie [bufety], Informacja na temat hoteli,
Informacja hotelowa, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Hotelowe usługi kateringowe, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne,
Oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów pobytowych, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach
internetowych, Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Opieka nad dziećmi w klubach malucha, Organizacja
przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizacja przyjęć
weselnych [miejsca], Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie bankietów, Organizowanie posiłków w hotelach, Ośrodki wypoczynkowe,
Rezerwacja miejsc w pensjonatach, Rezerwacja hotelowa
na rzecz osób trzecich, Restauracje dla turystów, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsługowe,
Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z grillem, Pensjonaty, Pensjonaty, domy gościnne,
Rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, Rezerwowanie tymczasowego zakwaterowania w postaci domów
wakacyjnych, Rezerwacja pokoi, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, Rezerwacja zakwaterowania w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania dla turystów, Rezerwacja
zakwaterowania hotelowego, Rezerwacja zakwaterowania
tymczasowego za pośrednictwem Internetu, Rezerwacje
hotelowe, Rezerwacje miejsc w hotelach, Tymczasowe zakwaterowanie, Świadczenie usług przez hotele i motele,
Świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania
w hotelach, Świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz
rezerwacji hoteli, Tymczasowy wynajem pokoi, Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania,
Udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach, Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje,
Udostępnianie obiektów i sprzętu na targi i wystawy, Usługi
(210)
(731)
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w zakresie zakwaterowania, Domy turystyczne, Wynajem
domów letniskowych, Usługi w zakresie zakwaterowania
na pobyt czasowy, 44 Usługi SPA, Usługi SPA medycznych,
Usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez
uzdrowisko [SPA], Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Usługi
kosmetyczne, Usługi kosmetyczne w zakresie pielęgnacji
ciała świadczone przez uzdrowiska typu SPA, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, Zabiegi kosmetyczne.
537971
(220) 2021 12 21
WITPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) witpak
(210)
(731)

(531)

05.03.14, 05.03.13, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.17,
29.01.03
(510), (511) 5 Suplementy diety, Błonnik pokarmowy, Herbata lecznicza, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety zawierające
olej lniany, Produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż
do celów dietetycznych lub medycznych, Suplementy diety zawierające propolis, Suplementy diety zawierające pyłek
kwiatowy, Mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, Suplementy diety zawierające siemię lniane, Skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, Zioła
lecznicze, Żywność dla niemowląt, Siemię lniane do celów
farmaceutycznych, 29 Ajvar [pasta z papryki, bakłażanów
i czosnku], Alginiany do celów kulinarnych, Aloes spożywczy,
Białko do celów kulinarnych, Buliony, Czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, Daktyle, Dżemy, Galaretki, Groszek konserwowy, Grzyby konserwowane, Hummus [pasta z ciecierzycy],
Zupy, Kandyzowane owoce, Kapusta kwaszona, Kiszone
warzywa [kimchi], Masło kokosowe [olej kokosowy], Olej
kokosowy, Olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych],
Koncentraty rosołowe, Konserwy mięsne, Konserwy rybne,
Olej kukurydziany, Masło arachidowe, Masło kakaowe, Migdały spreparowane, Mleko migdałowe do celów kulinarnych,
Mleko ryżowe [substytut mleka], Mleko sojowe [substytut
mleka], Mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych,
Nasiona jadalne, Olej rzepakowy jadalny, Olej słonecznikowy
do celów spożywczych, Olej z oliwek jadalny, Olej z siemienia
lnianego do celów kulinarnych, Oleje jadalne, Oliwki konserwowe, Orzechy preparowane, Orzeszki arachidowe preparowane, Chipsy owocowe, Galaretki owocowe, Skórki owocowe, Pasta z bakłażana, Pasta z cukinii, Pasta z oberżyny, Pektyna do celów kulinarnych, Pestki słonecznika przetworzone,
Pikle, Płatki ziemniaczane, Sok pomidorowy do gotowania,
Przecier jabłkowy, Przecier pomidorowy, Przeciery rybne,
Przeciery warzywne, Przekąski na bazie owoców, Rodzynki, Soki roślinne do gotowania, Żywność przygotowywana
z ryb, Olej sezamowy, Smalec, Soczewica konserwowana,
Soja konserwowana spożywcza, Tahini [pasta z ziarna sezamowego], Tłuszcze jadalne, Warzywa suszone, Warzywa
w puszkach, Wiórki kokosowe, Chipsy ziemniaczane, Zupy
(Składniki do sporządzania -), Zagęszczone sosy pomidorowe, Przetwory owocowe [dżemy], Przetworzone owoce,
grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Wa-
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rzywa przetworzone, Przetworzone wodorosty spożywcze,
Wodorosty jadalne, Chipsy warzywne, Koncentraty na bazie
owoców przeznaczone do gotowania, Koncentraty na bazie
warzyw przeznaczone do gotowania, Masło z orzechów,
Olej z orzechów, Olej z orzecha palmowego do żywności,
Tofu, Pyłki kwiatowe jako żywność, Surowce do produkcji
tłuszczy jadalnych, 30 Sos żurawinowy [przyprawa], Anyż,
Anyż gwiaździsty, Preparaty aromatyczne do ciast, Preparaty
aromatyczne do wypieków, Biszkopty, Budyń ryżowy, Bułka tarta, Bułki, Chałwa, Chipsy [produkty zbożowe], Chleb,
Chleb bezdrożdżowy, Ciasta, Ciastka (Ciasto na -), Ciasto
w proszku, Ciastka, Ciasteczka ryżowe, Wyroby cukiernicze,
Cukier, Cukierki, Cukierki miętowe, Curry [przyprawa], Cykoria
[substytut kawy], Cynamon [przyprawa], Czekolada, Dekoracje cukiernicze do ciast, Owocowe (galaretki -) [słodycze],
Gałka muszkatołowa, Gofry, Goździki [przyprawa], Kuskus
[grysik], Guma do żucia, Herbata, Herbatniki, Napoje sporządzone z herbaty, Imbir [przyprawa], Piernik, Mąka jęczmienna, Jęczmień gnieciony, Jęczmień łuskany, Kakao, Wyroby
z kakao, Karmelki [cukierki], Kasza manna, Mąka owsiana,
Kasze spożywcze, Kawa, Substytuty kawy [sztuczna kawa
lub preparaty roślinne zastępujące kawę], Kawa niepalona,
Kawa nienaturalna, Keczup [sos], Kiełki pszeniczne do celów
spożywczych dla ludzi, Sól kuchenna, Sól do konserwowania żywności, Krakersy, Kukurydza mielona, Kukurydza
palona, Kukurydza prażona [popcorn], Mąka kukurydziana,
Płatki kukurydziane, Kurkuma do żywności, Kuskus, Majonez,
Makaron rurki, Makaroniki [wyroby cukiernicze], Makarony,
Potrawy na bazie mąki, Mąka, Mąka ziemniaczana do celów
spożywczych, Mąka orzechowa, Mąka pszenna, Melasa, Mięta do wyrobów cukierniczych, Pasta migdałowa, Wyroby
cukiernicze na bazie migdałów, Miód, Mleczko pszczele, Muesli, Musy czekoladowe, Musy deserowe, Musztarda, Musy,
Ocet, Wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych,
Orzechy w czekoladzie, Produkty spożywcze na bazie owsa,
Owies gnieciony, Owies łuskany, Płatki [Owsiane -], Pasta z soi
[przyprawy], Pesto [sos], Pieprz, Pieprz [przyprawa], Propolis, Proszek do pieczenia, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski
na bazie zbóż, Przyprawy, Rośliny strączkowe (Mączka z -),
Ryż, Czosnek mielony [przyprawa], Siemię lniane do celów
kulinarnych [przyprawa], Skrobia do celów spożywczych,
Słodycze [cukierki], Słodziki naturalne, Ekstrakt słodu do celów spożywczych, Sojowa (Mąka -), Sosy pomidorowe,
Sosy sałatkowe, Substytuty kawy i herbaty, Suchary, Syrop
spożywczy, Szafran [przyprawa], Wanilia [aromat], Wanilina
[aldehyd, substytut wanilii], Wodorosty [przyprawa], Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Preparaty zbożowe, Ziele

Nr ZT01/2022

angielskie, Zioła konserwowane [przyprawy], Przetwory spożywcze na bazie ziaren, Zboża przetworzone, Zioła przetworzone, Nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], Chrupki
zbożowe, Pastylki [wyroby cukiernicze], Płatki śniadaniowe,
owsianka i grysik, 31 Algi, nieprzetworzone, do spożycia
przez ludzi lub zwierzęta, Jęczmień, Kopra, Korzenie jadalne,
Łupiny orzechów kokosowych, Makuchy, Migdały [owoce],
Orzechy, Orzechy kokosowe, Orzechy laskowe, Orzeszki arachidowe świeże, Otręby zbożowe, Owies, Pokrzywy, Pszenica, Ryż nieprzetworzony, Sezam jadalny, nieprzetworzony,
Skorupiaki [żywe], Soczewica świeża [warzywa], Wytłoki
z owoców, Zboże w ziarnach nieprzetworzone, Ziarna [nasiona], Ziarna [zboże], Ziarno kakaowe w stanie surowym,
Nasiona lnu [siemię lniane], 32 Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], Lemoniada, Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe o smaku
kawy, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje energetyzujące, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu, Napoje
na bazie owoców lub warzyw, Napoje na bazie ryżu, inne niż
substytuty mleka, Napoje na bazie soi, inne niż substytuty
mleka, Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeźwiające, Napoje serwatkowe, Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Owoce (Bezalkoholowe napoje z soków -), Woda [napoje], Sok pomidorowy [napoje], Napoje na bazie soku z imbiru,
Owocowe nektary, bezalkoholowe, Soki warzywne [napoje],
Syropy do napojów, Sorbety [napoje], Napój imbirowy, Soki.
(210) 538008
(220) 2021 12 22
(731) LISIECKI PAWEŁ, Plewiska
(540) (znak słowny)
(540) WHITE FOX SERVICES
(510), (511) 37 Czyszczenie pokryć podłogowych, Czyszczenie aut, Czyszczenie higieniczne [pojazdy], Czyszczenie
i mycie samochodów, Czyszczenie pojazdów, Czyszczenie samochodów, Kompleksowe czyszczenie pojazdów,
Kompleksowe czyszczenie samochodów, Wypożyczanie
maszyn i urządzeń do czyszczenia, mycia i suszenia, Udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem urządzeń
do mycia samochodów, Wynajem maszyn do czyszczenia
dywaników i chodników, Wynajem maszyn do czyszczenia
mebli tapicerowanych, Wynajem sprzętu do czyszczenia,
Wynajem sprzętu do konserwacji pojazdów, Wynajem urządzeń do czyszczenia, Udzielanie informacji, porad i konsultacji na temat czyszczenia, Udzielanie informacji związanych
z usługami pralniczymi.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

514656, 518894, 536612, 536983, 537092, 537094

2

532784

3

535364, 535766, 535767, 536281, 536449, 536451, 536462, 536607, 536682, 536739, 536744, 537285, 537498,
537560, 537562, 537563, 537564

4

535429, 536127, 536128, 536129, 537092, 537094, 537691

5

526830, 533499, 535307, 535364, 535766, 535767, 536281, 536567, 536983, 536984, 536985, 537278, 537289,
537300, 537356, 537560, 537562, 537563, 537673, 537914, 537971

6

532784, 536015, 536017, 536734, 536735, 536736, 536737, 536738, 537290, 537528

7

535999, 536109, 536584, 536588, 537213

9

530337, 530338, 530339, 530341, 530342, 532784, 534037, 534418, 535616, 535620, 535627, 535632, 535639,
535999, 536187, 536188, 536240, 536241, 536249, 536255, 536677, 536948, 536949, 536950, 536951, 537107,
537108, 537109, 537124, 537125, 537283, 537286, 537329, 537492, 537534, 537535, 537570, 537571, 537572

10

533499, 536281, 536597, 536734, 536735, 536736, 536737, 536738, 536983, 537358, 537562, 537563

11

516664, 535429, 536015, 536017, 536109, 537133, 537492, 537941, 537942

12

531069, 536591, 536993, 536994

13

536410

14

526826, 535881, 536281, 537281, 537282, 537597, 537598

16

527441, 530337, 530338, 530339, 530341, 530342, 534037, 534713, 535639, 535754, 535763, 536240, 536241,
536281, 536591, 536646, 536677, 537534, 537535, 537960, 537963, 537964, 537965

17

536015, 536017, 536591, 537518

18

531960, 537282

19

514656, 532784, 535489, 535490, 536015, 536017, 536591, 536734, 536735, 536736, 536737, 536738, 537333,
537512

20

535999, 536587, 536588, 536591, 536734, 536735, 536736, 536737, 536738, 536965, 537288

21

534312, 536281, 536587, 536588, 537290, 537562, 537563

22

523036, 536591

24

536591, 537518

25

525732, 531960, 533499, 535754, 536281, 537282, 537686, 537829

28

531069, 535627, 535632, 535639, 535754, 537534, 537535, 537544

29

510852, 516790, 520671, 525395, 530938, 535642, 536029, 536032, 536036, 536040, 536240, 536241, 536727,
537092, 537094, 537625, 537871, 537971

30

516790, 520669, 525160, 534313, 535642, 536040, 536240, 536241, 536727, 537092, 537094, 537517, 537560,
537625, 537941, 537942, 537971

31

535642, 536240, 536241, 536984, 536985, 537382, 537668, 537971

32

525880, 525883, 526830, 537092, 537094, 537387, 537477, 537517, 537560, 537871, 537971

33

487131

34

533446

35

483105, 516664, 524791, 525880, 525883, 527352, 527353, 527356, 530337, 530338, 530339, 530341, 530342,
531670, 531960, 532110, 532784, 533499, 533936, 534037, 534282, 534418, 535429, 535627, 535632, 535754,
535763, 535999, 536015, 536017, 536109, 536240, 536241, 536249, 536255, 536462, 536571, 536584, 536587,
536588, 536677, 536703, 536965, 536993, 536994, 537052, 537092, 537094, 537095, 537122, 537123, 537124,
537125, 537136, 537138, 537140, 537213, 537282, 537285, 537333, 537382, 537495, 537517, 537534, 537535,
537544, 537551, 537556, 537560, 537562, 537563, 537597, 537598, 537600, 537615, 537686, 537691, 537960,
537963, 537964, 537965
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Nr ZT01/2022

1

2

36

527352, 527353, 527356, 530337, 530338, 530339, 530341, 530342, 532110, 536571, 536978, 536979, 536980,
536993, 536994, 537052, 537107, 537108, 537109, 537960, 537963, 537964, 537965

37

530337, 530338, 530339, 530341, 530342, 532784, 534418, 535380, 535384, 536012, 536187, 536188, 536734,
536735, 536736, 536737, 536738, 536965, 536978, 536993, 536994, 537133, 537329, 537492, 537512, 537943,
537960, 537963, 537964, 537965, 538008

38

516664, 530337, 530338, 530339, 530341, 530342, 534418, 536249, 536255, 536692, 537534, 537535

39

530337, 530338, 530339, 530341, 530342, 531069, 532784, 533945, 535558, 536734, 536735, 536736, 536737,
536738, 536965, 536993, 536994, 537144

40

525880, 525883, 527441, 536109, 536591, 536734, 536735, 536736, 536737, 536738, 537122, 537123, 537133,
537518

41

524791, 529982, 530337, 530338, 530339, 530341, 530342, 531069, 531670, 532110, 532424, 533930, 534037,
534282, 535313, 535627, 535632, 535639, 535763, 536240, 536241, 536462, 536567, 536571, 536692, 536722,
536978, 536979, 536980, 536983, 537136, 537138, 537140, 537144, 537485, 537523, 537534, 537535, 537556,
537562, 537563, 537564, 537570, 537571, 537572, 537909, 537916, 537917, 537960, 537963, 537964, 537965,
537966

42

483105, 530337, 530338, 530339, 530341, 530342, 534037, 534282, 534418, 536187, 536188, 536249, 536255,
536965, 536978, 537107, 537108, 537109, 537124, 537125, 537283, 537329, 537382, 537492, 537495, 537512,
537534, 537535, 537562, 537563, 537960, 537963, 537964, 537965

43

525880, 525883, 533930, 534444, 535299, 536240, 536241, 536506, 536567, 536815, 537092, 537094, 537284,
537489, 537490, 537521, 537522, 537531, 537537, 537549, 537550, 537552, 537565, 537614, 537690, 537695,
537909, 537960, 537963, 537964, 537965, 537966

44

524791, 530337, 530338, 530339, 530341, 530342, 534037, 534282, 535313, 535616, 535620, 536240, 536241,
536567, 536597, 536682, 536936, 536983, 537382, 537483, 537485, 537530, 537560, 537562, 537563, 537568,
537593, 537960, 537963, 537964, 537965, 537966

45

527352, 527353, 527356, 530337, 530338, 530339, 530341, 530342, 534282, 534829, 534830, 536187, 536188,
537534, 537535, 537684

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

105 Fabryka Pizzeria Stopiątka
105 Fabryka
1985 GZELLA WĘDLINY Z BORÓW
BOROWIACKIE SKARBY Kabanosy
Borowiackie idealne na mały głód
lub większe przekąskowe pomysły.
Bez dodatku glutaminianu monosodowego.
Bez dodatków fosforanów. kabanosy
BOROWIACKIE Wędliny z Borów Tucholskich
100 g PRODUKTU UZYSKANO
ZE 175 g MIĘSA GWARANCJA JAKOŚCI
4 KIDS NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
JĘZYKOWE
Abramowski ZNICZ POLSKI
adamex
AFRICANA HIMBA
AGENCJA JOCHYM
akademia twórczej pianistyki
Akropol Simple
Alfatec pro
ALLURE EYES
ALLURE eyes
almatur
AMENO
ANUI HANDMADE JEWELRY
artiss
Asy z klasy
AUTOBEZBIK
AVO CATERING
AZACITON
b
B2 ENERGY EXPO KATOWICE
Bee Life
bee zee
BeFresh
betcris
BETCRIS
better fish
BIOhaterowie
BIURO USŁUG POGRZEBOWYCH AMENO
Browar Miedzianka
BUG-A-SALT
BURGERWOOZ
Cafe Świnoujście
CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA
Chrzan LUKSUSOWY na żurawinie

537552
537549

525395
537523
535429
537095
537942
537052
537917
535489
537290
535616
535620
535558
534829
526826
516664
537534
533945
536506
537673
537570
537136
537551
536281
537498
537571
537572
516790
535642
534830
525883
534312
537284
537522
536936
536727

COLUMBIANA MACAW
COMPACT CHARGER
condensa
CORTINA SALON PŁYTEK
COVEXAN
Czarowanie
Dent4you
Dermika Esthetic Solutions
Dermika Luxury Placenta
Dessella
DOLSTOP
DOLTOP
DOODLOWNIK
DRE supreme BY K. MIRUĆ
DRE supreme BY K. MIRUĆ
DRE supreme BY K. MIRUĆ
DRE supreme
DRE WYJĄTKOWE DRZWI
DO WYJĄTKOWYCH WNĘTRZ
dźwięku jemy
EcoDom EXPO KATOWICE
EDUTECH FUND
EILO
enklava restaurant & cafe
ESTABLISHED 2019 4expert.pl HANDMADE
EUFORIA
EUFORIA
ewa nizio
EXPO KATOWICE
FABRYKA LALEK
FashionX
Fit Marchewa
Flattogo.com
FUEL EVERY YOU
G3
GRATISMAN
GRINOVITA
GRUPA ERGIS
GT POWER
GT POWER
H1GHL1FE
HANDMADE CAFE & PUB
HERBALS ONE ONEBRAND GROUP
HS
HUBRA

537941
537286
537133
537333
537278
537691
537568
536744
536739
536040
536985
536984
536677
536734
536735
536737
536736
536738
537909
537138
532110
537283
537614
537285
537597
537598
534037
537140
536682
536692
536567
537329
537477
537556
527441
535307
536591
537092
537094
523036
537531
537560
536607
536612

108

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

HULAJ NOGĄ
I SEE YOU
i
iBT
IMAKE
Imola Retta
Instise
iplus wybierz swoje wszystko
ipolsat wybierz swoje wszystko
JEB CONSUMER HEALTH
JNTL CONSUMER HEALTH
JoyCharge
JURAS
KADARKA Soleil
KALM WITH KAVA
Klinika Grzesiak
Klinzo
KOPALNIA FUTBOLU.PL
KORITSU NATUROTERAPIA i MASAŻ
KRAINA MIĘS Nature
KRAINA MIĘS Select
KRAINA WĘDLIN Snack
Krajobraz Serca
KUMPEL BURGER & PIZZA
LACTICOVER
LECH FREE ACTIVE HYDRATE MANGO
I CYTRYNA 0, 0
LEVITA
LOGinLAB.
love epil
LubieZwierzaki.PL
ŁAPA NIEDŹWIEDZIA
Łapa Niedźwiedzia
Mapa Karier
MAST Kebab
MATMAJSTER
MAYLEN
McPLANT
McPLANT
MĘSKIE ZACIĘCIE
Miedzianka
Mix School
mniej
MO FU
modularen
mondo
MUA.PL
MZ MINISTERSTWO ZIELENI
Niebo w gębie HAWAII&POLYNESIAN
CANTEEN BAR
OPTIMA WELD

1

2

531069
537281
537125
537492
537495
535490
537124
530338
530342
537563
537562
534418
537829
487131
526830
536983
537943
536979
537530
536032
536029
536036
534282
537565
535364
537387
537564
531670
537593
537668
537690
537695
535763
537489
532784
536451
520669
520671
483105
525880
532424
537686
537288
536012
537615
536462
537382
534444
537122

Nr ZT01/2022
2

OPTIMA WELD

537123

Pajda Catering

535299

PAR L’AMOUR

533499

PARLIAMENT CODE EDITION

533446

PASTA ITALIA

537490

PERT2

536015

PERTAL2 	

536017

PLASMA fission

536597

PLCOIN

537107

PLCOIN

537108

PLCOIN

537109

PLONA CONSULTING

536571

plus wybierz swoje wszystko

530337

Pokarm Życia

536240

Pokarm Życia

536241

POL VITA

514656

POLPAK packaging

536587

POLPAK

536584

polsat box wybierz swoje wszystko

530341

polsat wybierz swoje wszystko

530339

PremiumOutlet

536993

PremiumOutlet

536994

profilc

537518

PROVO

536950

PURA SYSTEM

536951

Ran Tea

525160

REHABILITACJA DOMOWA
Mateusz Ewertowski

535313

RINNO

537512

RISING STAR POLSKA

535632

RISING STAR

535627

RODEON

536978

Rosemi PARIS

536449

RUSZ BIODRĘ

535639

San Petit

534313

SB

536703

SCCOT TOOLS FOR YOUR BUSINESS

536249

SCCOT

536255

SEMA MED

537356

SEMA MED

537358

SENSE CARDIO Focus. Health. Power.

524791

SHOTFIRE MY FAVOURITE AMMUNITION

536410

SIBUGOLPL Sp. z o.o. OGIEŃ EKOGROSZEK
ULTRA S mm

536129

SIBUGOLPL Sp. z o.o. OGIEŃ PREMIUM S mm

536128

SIBUGOLPL Sp. z o.o. OGIEŃ S mm

536127

SLOW ZA MIASTEM

537537

smart grow CARING FOR YIELD

536188

Nr ZT01/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

SOKOŁÓW SUSZONE POWIETRZEM
AIR-DRIED WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA
HIGH PROTEIN CHRUP’US GLUTEN FREE
BEZ GLUTENU CHRUPIĄCE SALAMI CHIPS
{CHILLI} EXTRA CRISPY 100 g PRODUKTU
UZYSKANO Z 246 g MIĘSA
SORINO
STAWORZYŃSKI DPG TimING - Time
management engineering
STEFCIO LEWCIO
super labs
Szkoła na TAK!
t technilak
TEXAR
TOP
totalfitness
Tour sobre la Segunda Guerra Mundial
UBI LEX LTD KANCELARIA PRAWNA
UBS UNITED BUSINESS SOLUTIONS
THE KEY TO YOUR SUCCESS
UBS
Ulrich ENERGIA
UNITED KEY
URETEK DEEP INJECTIONS
URETEK
USAGI SUSHI BAR
Valdix Forte
Valdix Noc
VALDOR

2

510852
537871
533936
533930
537914
537535
537213
537600
536965
529982
537144
537684
527356
527352
536109
527353
535384
535380
537521
537300
537289
537625

109
1

Veleo
VETEMENTS
VIBTECH
VILLA7
WK
Wave APARTMENTS
Wave MIĘDZYZDROJE RESORT & SPA
WAVE MIĘDZYZDROJE RESORT & SPA
Wave
WAVE
WAX ANGIELSKI PILOMAX MED WAX
WAX ANGIELSKI PILOMAX TRICHO WAX
Werbliński POLSKA Szynka
WHITE FOX SERVICES
Widokówka CAFFE BAR
wirtualna akademia smyczkowa
witpak
WORKIT
Wypisz Wymaluj
XDISC GROUP
XDISC
Yummer’s
Z B zbibox
Z trawy robi murawę!
ZAWIJAWA
ZJAZD NA BYLE CZYM
ZK KESSLER
ZUZU TOYS

2

536646
531960
537528
537550
537282
537964
537963
537965
537960
537966
535767
535766
530938
538008
536815
537916
537971
537544
537483
536949
536948
537517
535999
518894
525732
536722
535881
534713

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.
534334
1104823
1469315
1507248
1535991
1536786
1539382
1570655
1632479
1632495
1632522
1632526
1632561
1632563
1632626
1632658
1632733
1632738
1632744
1632766
1632773
1632815
1632843
1632870
1632871
1632881

AZIMUT (2021 12 01)
MODEL (2021 11 18)
CFE: 26.15.09, 27.01.01, 29.01.14

35, 36
16, 17, 39,
40, 42
18
5

OKTA (2021 11 25)
Rivalif (2021 12 01)
m (2021 11 19)
CFE: 26.01.01, 26.11.13, 27.05.01
6
MINHAI (2021 11 19)
CFE: 26.04.04, 27.05.24, 28.03.00
6
PAYSEND Money for the future (2021 11 19)
CFE: 27.05.09, 29.01.12
9, 36
EBRAINS (2021 11 29)
CFE: 26.05.01, 26.11.13
9, 16, 35, 38, 41, 42
2021 07 07, 2021 01 12)
CFE: 24.17.10, 26.04.04, 29.01.01
9, 42
MacCoffee PURE (2021 07 01)
30
POSTI (2021 10 14, 2021 10 13)
CFE: 26.11.01, 27.05.01, 29.01.01
30
B (2021 11 12)
CFE: 26.11.01, 27.05.01
7, 8
MacCoffee (2021 07 01)
CFE: 01.15.11, 05.07.27, 11.03.04, 25.05.02,
30
27.05.01, 29.01.15
MacCoffee GOLD (2021 07 01)
CFE: 01.15.11, 05.07.27, 17.02.02, 26.03.04,
30
26.04.18, 27.05.10, 29.01.15
BELiN Rok zał. 1991 (2021 10 14, 2021 10 13)
CFE: 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
30
CRAZY SERVICE (2021 10 18)
40, 42
DERMASKILL (2021 11 07)
3
YSDENT (2021 10 13)
10
S (2021 11 23)
CFE: 14.01.05, 27.05.02
12
Gusta PRO (2021 06 28)
CFE: 26.04.04, 26.05.18, 26.11.01,
29, 30, 31
27.05.10, 29.01.13
STASYALEX (2021 07 29)
CFE: 03.07.16, 26.11.01, 27.05.01
3, 35
2021 09 16)
CFE: 02.09.12, 16.03.13
25
UV FACE SPECIALIST
3
(2021 10 29, 2021 06 18)
DETRINOVA (2021 09 15, 2021 03 16)
5
VITADESOL (2021 09 15, 2021 03 16)
5
DUROCESS (2021 07 28)
7

1632882
1632883
1632885
1632908
1632985
1632990
1632991
1633029
1633094
1633248
1633309
1633368
1633436
1633439
1633544
1633561
1633562
1633579
1633600
1633616
1633624
1633637
1633664
1633724
1633756

VU-R (2021 07 28)
7
VU-R (2021 07 28)
CFE: 14.07.06, 15.07.01, 27.03.01, 27.05.01
7
R Gash (2021 07 28)
7
SUNWIDE (2021 11 25)
CFE: 27.05.01
12
Mountain Land (2021 10 14)
18
PFY PERFECT FOR YOU (2021 09 30)
CFE: 26.01.03, 27.05.01
18
ImmPower (2021 10 21)
CFE: 27.05.01
5
MacCoffee ARABICA (2021 07 01)
CFE: 01.15.11, 05.07.27, 17.02.02, 26.03.04,
30
26.04.18, 27.05.10, 29.01.15
EEEasy-Seal (2021 08 27)
17, 22
RFN (2021 10 22)
CFE: 27.05.01
12
Horseshoe (2021 08 11)
CFE: 02.01.16, 03.03.01, 27.05.01, 28.03.00
32
FEEL NATURAL (2021 09 29, 2021 04 02)
CFE: 03.05.19, 05.01.21, 05.03.13,
3, 5, 8, 21
26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
Jardi (2021 09 23)
CFE: 26.01.04, 27.05.01, 29.01.14
30
healtang (2021 10 11)
CFE: 26.11.01, 27.05.01
30
82 (2021 10 21, 2021 09 30)
CFE: 19.13.21, 26.13.25, 27.07.24, 29.01.12
5
BUDDY’S HOLIDAYS
30
(2021 09 13, 2021 06 28)
BUDDY’S STUDIES
30
(2021 09 13, 2021 06 28)
DELIGAN (2021 09 30, 2021 04 28)
29, 30
CAPTURE (2021 10 19, 2021 05 17)
19, 27
NHOOD
35, 36, 38, 39, 42
(2021 06 14, 2020 12 15)
quality culture (2021 05 21, 2021 01 04)
CFE: 04.05.03, 27.05.01
9, 16, 35, 41, 42
Your Body (2020 10 20, 2020 10 20)
CFE: 27.03.02, 27.05.10
5, 29, 30, 32, 35
KAFFIT COM (2021 05 20)
CFE: 24.15.01, 26.04.03, 27.05.01
7, 11, 35
UNI-T (2021 08 27)
CFE: 24.17.01, 27.05.01
9
BEDROCK (2021 09 14)
CFE: 27.05.01
12

Nr ZT01/2022
1633792
1633794

2021 09 10, 2021 03 18)
CFE: 05.01.05, 26.01.03
XAOMA NOMAD ENERGY
(2021 10 15, 2021 09 13)
CFE: 17.01.02, 24.15.01, 25.01.25,
27.05.01

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1633808
42
1633970
32, 33

2021 09 10, 2021 03 18)
CFE: 01.03.01, 05.07.02, 26.11.03
ILE DE FRANCE MINI ROLL
(2021 10 11, 2021 07 21)
CFE: 08.03.08, 18.03.21, 19.03.05, 26.04.05,
26.05.01, 27.05.01
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WYKAZ KLASOWY WYZNACZONYCH PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1633808

3

1632733,

1632773,

1632843,

1633368

5

1507248,

1632870,

1632871,

1632991,

1633368,

1633544,

6

1535991,

1536786

7

1632526,

1632881,

1632882,

1632883,

1632885,

1633664

8

1632526,

1633368

9

1539382,

1570655,

1632479,

1633624,

1633724

10

1632738
1633756

1633637

11

1633664

12

1632744,

1632908,

1633248,

16

1104823,

1570655,

1633624

17

1104823,

1633094

18

1469315,

1632985,

1632990

19

1633600

21

1633368

22

1633094

25

1632815

27

1633600

29

1632766,

1633579,

1633637,

1633970

30

1632495,
1633436,

1632522,
1633439,

1632561,
1633561,

1632563,
1633562,

1632626,
1633579,

1632766,
1633637

1633029,

31

1632766

32

1633309,

1633637,

1633794

33

1633794

35

534334,

1570655,

1632773,

1633616,

1633624,

1633637,

1633664

36

534334,

1539382,

1633616

38

1570655,

1633616

39

1104823,

1633616

40

1104823,

1632658

41

1570655,

1633624

42

1104823,

1570655,

1632658,

1633616,

1633624,

1633792

1632479,

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.
529374
528551

526317
528791
532157

FF-Future Oy
2021 09 21
6, 17, 19
CAPPELAERE NICOLAS; LABORATOIRES
INELDEA (SAS)
2021 10 12
3, 5, 35
REHASAN Kliniken Holding GmbH
2021 10 20
35, 41, 44
Align Communications Inc.
2021 11 09
9, 42
SKOCZYLAS ELŻBIETA KAZIMIERZ-TOUR.PL
USŁUGI PRZEWODNICKIE I PILOCKIE
2021 11 19
39

530092
530128
532550
527878
534024

Volkswagen AG
2021 12 08
12
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.
(INDITEX S.A.)
2021 12 13
25
DOZ SPÓŁKA AKCYJNA
2021 12 20
42, 44
WeWork Companies Inc.; WeWork
Companies LLC
2021 12 20
20, 35, 42
MEICA Ammerländische Fleischwarenfabrik
Fritz Meinen GmbH & Co. KG
2021 12 22
29, 30, 35

SPROSTOWANIE
Nr BUP

Strona

Nr zgłoszenia

30-31
534128

Jest

Powinno być

(210) 534128
(220) 2021 09 20
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) FRADERKI
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na
bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby, owoce
morza, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa, przekąski warzywne, Pasty warzywne, przetwory warzywne, mleko,
produkty mleczne, nabiał, sery białe, sery żółte, lody, desery
mleczne i na bazie mleka, dania gotowe na bazie mleka, białko do celów kulinarnych, chipsy ziemniaczane, chipsy mięsne,
dipy, sosy, ekstrakty mięsne, ekstrakty warzywne, ekstrakty do
zup, konserwy, oleje i tłuszcze jadalne.

90

29

93

FRADERKI

31

(210) 534129
(220) 2021 09 20
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) FRADERKI LONG
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na
bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby, owoce
morza, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa, przekąski warzywne, Pasty warzywne, przetwory warzywne, mleko,
produkty mleczne, nabiał, sery białe, sery żółte, lody, desery
mleczne i na bazie mleka, dania gotowe na bazie mleka, białko do celów kulinarnych, chipsy ziemniaczane, chipsy mięsne,
dipy, sosy, ekstrakty mięsne, ekstrakty warzywne, ekstrakty do
zup, konserwy, oleje i tłuszcze jadalne.

47/2021

534129

534128

90

29

93

FRADERKI LONG

Informacja ta nie
powinna zostać
opublikowana

(wykaz klasowy)
534128

534129

(wykaz alfabetyczny)

(wykaz klasowy)
534129

(wykaz alfabetyczny)

Informacja ta nie
powinna zostać
opublikowana

