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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 ZT03

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.
500047
(220) 2019 05 21
SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA
ENERGII, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FNT FUNDUSZ NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU
(210)
(731)

(531) 26.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 ciężarówki, nadwozia pojazdów, pojazdy
do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną lub
kolejową, przyczepy [pojazdy], rowery, samochody, silniki
do pojazdów lądowych, pojazdy elektryczne, motocykle
elektryczne, rowery elektryczne, deskorolki elektryczne,
16 afisze, plakaty biuletyny informacyjne, czasopisma [periodyki], etykiety z papieru lub kartonu, gazety, karty, książki, mapy geograficzne, materiały piśmienne, rysunki, ulotki,
materiały drukowane, materiały piśmienne, artykuły biurowe
[z wyjątkiem mebli], materiały do pisania, notatniki [notesy],
okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], 22 markizy z materiałów tekstylnych, markizy z tworzyw sztucznych,
plandeki, pokrowce na pojazdy [plandeki], torby do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów tekstylnych, 25 odzież,
35 badania rynkowe, informacja o działalności gospodarczej,
komputerowe bazy danych i pozyskiwanie danych do takich
baz, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, reklama, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, zapewnienie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, rozpowszechnianie reklam, reklama zewnętrzna.
500867
(220) 2019 06 07
GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYDRAL

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane, okna, drzwi
i bramy metalowe, okna, drzwi i bramy metalowe przeciwpożarowe, drzwi metalowe dymoszczelne, drzwi i okna metalowe kuloodporne, świetliki metalowe, ścianki (przegrody) metalowe, ścianki (przegrody) metalowe przeciwpożarowe, metalowe ściany fasadowe, metalowe konstrukcje profilowe, ro-

lety zewnętrzne metalowe, prefabrykaty budowlane z metalu, 9 aparatura kontrolno-pomiarowa dla energetyki, instalacje energetyczne, instalacje automatyki i aparatury kontrolno-pomiarowej, aparatura rozdzielcza i sterownicza energii
elektrycznej, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne
do sterowania procesami przemysłowymi, instalacje elektryczne sygnalizacyjne, instalacje elektryczne elektromechaniczne i elektroniczne, urządzenia kontroli, urządzenia sterowania i sygnalizacji, rozdzielnice elektroenergetyczne, transformatory elektryczne, urządzenia kontrolno-pomiarowe,
przewody i układy automatyki przemysłowej, mierniki
i wskaźniki ciśnieniowe, osprzęt elektryczny, kable i przewody
elektryczne, okablowanie strukturalne, światłowody, szafy
elektryczne, urządzenia i centrale alarmowe, stacje monitorowania alarmów, czujniki i sygnalizatory alarmowe, akcesoria
i elementy wykonawcze do urządzeń i systemów alarmowych, artykuły telekomunikacyjne, urządzenia teletransmisji
analogowej i cyfrowej, urządzenia do nadawania, przekazywania, odbierania, nagrywania i odtwarzania dźwięku i obrazu, nadajniki i odbiorniki telewizji przemysłowej, kamery, monitory, anteny, urządzenia do nadawania, odbierania i odtwarzania danych, elektroniczne urządzenia i systemy kontroli
dostępu, systemy łączności, komputery, osprzęt komputerowy, programy komputerowe, urządzenia peryferyjne do komputerów, sprzęt elektroniczny, elementy i części sieci komputerowych, 19 materiały budowlane niemetalowe, konstrukcje
niemetalowe, belki niemetalowe, kątowniki i inne kształtowniki niemetalowe, profile niemetalowe dla budownictwa, listwy niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, niemetalowe dystanse i podkładki dla budownictwa, siatki niemetalowe dla budownictwa, taśmy niemetalowe dla budownictwa,
płyty z PCV i bitumiczne, płyty wiórowo cementowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe konstrukcje
zbrojeniowe dla budownictwa, nadproża i wieńce niemetalowe, stropy i sufity niemetalowe, dachy niemetalowe, stemple
budowlane niemetalowe, budowlane elementy wykończeniowe z tworzyw sztucznych, kształtki, profile, kształtowniki
i listwy z tworzyw sztucznych dla budownictwa, obudowy
z tworzyw sztucznych dla budownictwa, drzwi, skrzydła
drzwiowe, ościeżnice drzwiowe, futryny drzwiowe, płyty
drzwiowe, okna i okiennice z tworzyw sztucznych, parapety
z tworzyw sztucznych, boazeria, deski podłogowe, podłogowe płyty parkietowe, parkiety, panele podłogowe i ścienne
z tworzyw sztucznych, cokoły, listwy maskujące, listwy wykończeniowe i listwy przypodłogowe z tworzyw sztucznych,
rolety zewnętrzne z tworzyw sztucznych, szkło okienne, szkło
budowlane, szkło izolacyjne, beton, płyty i belki betonowe,
35 usługi konsultingowe i doradcze w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą,
zarządzania personalnego, badania i ekspertyzy w dziedzinie
działalności gospodarczej, doradztwo ekonomiczne, analizy
ekonomiczne, analizy kosztów, badanie rynku, analizy finansowo-księgowe, audyt, biznesplany, wycena przedsiębiorstw,
biura pośrednictwa pracy, dobór i rekrutacja personelu, usłu-
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gi w zakresie rachunkowości, przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi marketingowe, doradztwo reklamowe,
projektowanie kampanii reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, pozyskiwanie i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, organizacja wystaw w celach
handlowych i reklamowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach
i za pośrednictwem internetu materiałów budowlanych metalowych i niemetalowych, materiałów do instalacji elektrycznych, gazowych i sanitarnych, 36 usługi finansowe, usługi
analiz finansowych, bankowych i kredytowych, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie zarządzania finansami, usługi
w zakresie obrotu papierami wartościowymi, usługi finansowe w zakresie obrotu wierzytelnościami, zarządzanie długami, usługi z zakresu ściągania wierzytelności, pośrednictwa
maklerskie na giełdach, operacje walutowe, wymiana pieniędzy, wymiana walut, usługi w zakresie elektronicznego transferu środków finansowych, usługi powiernicze, sponsorowanie finansowe, ocena zdolności kredytowej, finansowanie
kredytów i pożyczek, usługi leasingu finansowego i operacyjnego, usługi doradztwa w sprawach lokat kapitałowych, usługi informacji kredytowych i bankowych, ekspertyzy dla celów
fiskalnych, analizy finansowe, informacje finansowe, usługi
banków, obsługa rachunków bankowych, usługi związane
z kartami bankomatowymi i kredytowymi, usługi związane
z kartami debetowymi, faktoring, doradztwo prawno-finansowe i finansowo-ekonomiczne, usługi ubezpieczeniowe,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, usługi wyceny nieruchomości, usługi
oszacowania majątku nieruchomego, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym, usługi pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, ekspertyzy i wyceny nieruchomości
do celów podatkowych, ubezpieczeniowych i katastralnych,
usługi deweloperskie w zakresie obrotu nieruchomościami,
usługi agencji mieszkaniowych, usługi agencji nieruchomości, usługi pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi
administrowania nieruchomościami, usługi wynajmowania
mieszkań oraz pomieszczeń biurowych, usługi dzierżawy nieruchomości oraz majątku nieruchomego, doradztwo w zakresie sporządzania umów najmu i dzierżawy, usługi sporządzania umów kupna-sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości, 37 usługi w zakresie wykonawstwa oraz kierowania
i nadzorowania robót budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych, usługi budowlane w zakresie infrastruktury technicznej, usługi budowlane konstrukcyjne, montaż konstrukcji
stalowych, montaż prefabrykatów żelbetowych, usługi budowlane wykończeniowe, usługi budowlane instalacyjne
w tym centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, usługi w zakresie wykonawstwa budownictwa mieszkaniowego i użytkowego, restauracji i rekonstrukcji
obiektów zabytkowych i dzieł sztuki, montaż i konserwacja
instalacji inteligentnych systemów automatyzacji, montaż
i konserwacja systemów alarmowych, komputerów i sieci
komputerowych, usługi budowlane w zakresie budownictwa
drogowego i kolejowego, inżynierii miejskiej, inżynierii środowiska, inżynierii sanitarnej, hydrotechniki i hydrogeologii, wykonywanie prac ziemnych, drenażowych, rekultywacyjnych,
melioracyjnych, budowa, montaż i remonty sieci i stacji wodociągowych, stacji uzdatniania wody, zagospodarowanie
stref ochrony sanitarnej, nadzór budowlany, wykonywanie,
konserwacja i modernizacja izolacji elektrycznej, termicznej
i akustycznej budynków, maszyn i urządzeń, wykonywanie,
konserwacja i modernizacja wibroizolacji, wykonywanie, konserwacja i modernizacja hydroizolacji, modernizacja techniczna maszyn i urządzeń, doradztwo budowlane, usługi doradcze dotyczące materiałów budowlanych i usług remontowo-
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-budowlanych, doradztwo w zakresie doboru izolacji akustycznych, montaż, naprawa oraz serwisowanie instalacji odnawialnych źródeł energii, montaż, naprawa oraz serwisowanie pomp ciepła, rekuperatorów, kolektorów słonecznych,
paneli fotowoltaicznych, montaż instalacji do ogrzewania
i wytwarzania ciepłej wody użytkowej, montaż izolacji ciepło
i zimnochronnych, usługi budowlane instalacyjne w tym centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne, gazowe, usługi
w zakresie montażu, konserwacji i naprawy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, usługi w zakresie montażu, konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych, usługi pomiaru
sieci elektrycznych, usługi konserwacji sieci komputerowych,
systemów alarmowych i antywłamaniowych, usługi w zakresie montażu, naprawy i konserwacji urządzeń i przyrządów
sterujących i kontrolnych instalacji odnawialnych źródeł energii, instalacji grzewczych i gazowych, 39 dystrybucja i dostarczanie energii elektrycznej, usługi transportowe na zlecenie
osób trzecich samochodami własnymi i podnajętymi oraz
koleją, usługi składowania, załadunku, wyładunku, przeładunku lub przepakowywania towarów, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie i wynajem pojazdów, wynajem środków
transportu towarów, wynajem kontenerów transportowych
i magazynowych, informacja o składowaniu i o transporcie
towarów, transport naziemny związany z przemysłem lotniczym, usługi linii lotniczych w zakresie transportu, usługi linii
lotniczych w zakresie transportu towarów, usługi linii lotniczych w zakresie transportu pasażerów, usługi w zakresie linii
lotniczych i transportu, usługi linii lotniczych w zakresie transportu ładunku, transport lotniczy, 40 wytwarzanie energii
elektrycznej, formowanie betonu, 42 usługi w zakresie projektowania i konsultingu architektonicznego, budowlanego
i urbanistycznego, projektowanie architektury w zakresie budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, projektowanie architektury otoczenia budynków, architektury zieleni
oraz ogrodnictwa krajobrazowego, projektowanie budownictwa drogowego i kolejowego, inżynierii miejskiej, ukształtowania terenów pod budownictwo, usługi w zakresie architektury, projektowania, aranżacji i dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie projektowania, aranżacji i dekoracji wnętrz,
badania, ekspertyzy, opinie i analizy techniczne w zakresie
budownictwa, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne
i geodezyjne dla budownictwa, pomiary inwentaryzacyjne
budowlane powykonawcze, wykonywanie dokumentacji
na przebudowę i adaptację budynków oraz dokumentacji inwentaryzacyjnej obiektów budowlanych, usługi w zakresie:
projektowania wzornictwa przemysłowego, grafiki, projektowania form użytkowych, opracowywania projektów technicznych, usługi doradcze dotyczące nowoczesnych technik
i technologii w budownictwie, usługi w zakresie projektowania, doradztwa i ekspertyz oraz prac badawczych dotyczących środowiska naturalnego, prowadzenie usługowych prac
badawczo-rozwojowych w zakresie nauk przyrodniczych
i nauk o ochronie naturalnego środowiska człowieka, badania
i analizy techniczne w zakresie hałasu, drgań i zanieczyszczenia powietrza, wyciszania obiektów i urządzeń przemysłowych, konstrukcji dźwiękoszczelnych, dźwiękochłonnych
i dźwiękochłonno - izolacyjnych, zabezpieczeń wibroakustycznych i przeciwhałasowych, analizy akustyczne, modelowanie rozkładu pola akustycznego w środowisku, modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku, opracowania ekofizjograficzne, przygotowywanie prognoz o oddziaływaniach inwestycji na środowisko, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie maszyn i urządzeń, doradztwo w zakresie projektowania
maszyn i urządzeń, testowanie materiałów, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy i orzeczenia w ramach robót budowlanych, 43 usługi hotelarskie, usługi pensjonatów, domów tury-
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stycznych, domów wczasowych i moteli, usługi w zakresie
rezerwacji noclegów, usługi zakwaterowania, udostępnianie
obiektów noclegowych turystycznie i miejsc krótkotrwałego
zakwaterowania, usługi wynajmowania sal, obiektów i sprzętu na szkolenia, zjazdy, sympozja i konferencje, usługi kawiarni, stołówek, usługi restauracyjne i barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
usługi kateringowe.
500969
(220) 2019 06 11
EKO-VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) MANIANA
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe.

(210)
(731)

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

505399
(220) 2019 10 09
MAŁEK MATEUSZ, Jadowniki
(znak słowno-graficzny)
Smile Artists stomatologia
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514011
(220) 2020 05 27
INSERO NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEATMAX

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 8 Ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy
do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, 11 Sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, 17 Giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich [w tym zawory]
oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe,
Rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich,
w tym zawory, nie z metalu, Niemetalowe złączki do rur,
Złączki do rur niemetalowe, Złączki, niemetalowe, do rur elastycznych, Niemetalowe złączki do rur elastycznych, 19 Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne.
514147
(220) 2020 05 29
BIM INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Ciacho Café
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi w zakresie pielęgnacji urody i ochrony zdrowia, usługi stomatologiczne, technika dentystyczna, implantologia stomatologiczna, usługi
w zakresie: stomatologii zachowawczej, profilaktyki, chorób
dziąseł i przyzębia, implantacji stomatologicznej, stomatologii estetycznej, chirurgii, chirurgii stomatologicznej, chirurgii szczękowej, ortodoncji, periodontologii, endodoncji,
protetyki, stomatologii dziecięcej, stomatologii estetycznej,
medycyny stomatologicznej sportowej, diagnostyka stomatologiczna, usługi rentgenowskie, usługi rentgenowskie
związane z diagnostyką stomatologiczną, sługi medycznej
opieki pielęgniarskiej dla pacjentów stomatologicznych,
usługi klinik medycznych i protetyki stomatologicznej, usługi
fizykoterapii i rehabilitacji stomatologicznej, usługi medycyny estetycznej i kosmetologii, usługi konsultacyjne i poradnictwo w zakresie oferty ochrony zdrowia, medycyny i stomatologii, porady lekarskie i stomatologiczne, wypożyczanie
sprzętu do terapii stomatologicznej i medycznej.
511253
(220) 2020 03 09
BEDNAREK SYLWIA MARLENA KOKI LOKI,
Konstantynów Łódzki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KokiLoki FOR HER HAIR

(210)
(731)

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 folia z tworzywa sztucznego do opakowania,
21 grzebienie, 35 dystrybuowanie materiałów reklamowych,
38 prowadzenie serwisów społecznościowych, 44 salony
fryzjerskie.

515598
(220) 2020 07 06
DOMAŃSKA EDYTA, DOMAŃSKI GRZEGORZ
DOMAŃSCY FIRMA JUBILERSKA SPÓŁKA CYWILNA
EDYTA DOMAŃSKA GRZEGORZ DOMAŃSKI, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Firma jubilerska DOMAŃSCY
(210)
(731)

(531) 17.02.01, 17.02.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 14 amulety [biżuteria], breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami],
budziki, chowane breloki, chronografy, czasomierze [zegarki], diamenty, dzieła sztuki z metali szlachetnych, kaboszony,
kamienie jubilerskie, kamienie półszlachetne, kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich, kolczyki, koperty do zegarków, kółka na klucze z metali szlachetnych, łańcuszki do zegarków, mechanizmy do zegarów i zegarków, medale, metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, monety, obudowy zegarów, odznaki z metali szlachetnych, oliwin
[kamienie szlachetne], ozdoby z żółtego bursztynu, pallad,
akcesoria do wyrobu biżuterii, amulety [biżuteria], biżuteria
i wyroby jubilerskie, biżuteria z emalii komórkowej, biżuteria ze szkła sztrasowego, bransoletki [biżuteria], bransoletki
z tkaniny haftowanej [biżuteria], druciki z metali szlachetnych
[biżuteria], koraliki do wyrobu biżuterii, krucyfiksy jako biżuteria, krucyfiksy z metali szlachetnych, inne niż biżuteria, łańcuszki [biżuteria] medaliony [biżuteria], naszyjniki [biżuteria],
nici ze srebra (biżuteria), perły [biżuteria], pierścionki [biżuteria], pudełka na biżuterię [szkatułki lub puzderka], srebrne
nici [biżuteria], zapięcia do biżuterii, zawieszki [biżuteria], złote nici [biżuteria], zwijane etui na biżuterię, agaty, akcesoria
do wyrobu biżuterii, paski do zegarków, platyna [metal], rod,
różańce, ruten, spinel [kamienie szlachetne], spinki do mankietów, srebro, nieprzetworzone lub kute, statuetki z metali
szlachetnych, stopy metali szlachetnych, szpilki do krawa-
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tów, szpilki ozdobne, sztabki metali szlachetnych, zapięcia
do biżuterii, zegarki, złoto, nieprzetworzone lub kute, 36 wycena zbiorów numizmatycznych, wycena biżuterii, 37 naprawa wyrobów jubilerskich.
(210) 516989
(220) 2020 08 10
(731) ARLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) arlen
(510), (511) 9 urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizujące, odzież antyterrorystyczna, trudnopalna, maski
ochronne, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach,
odzież azbestowa do ochrony przed ogniem, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
odzież kuloodporna, ognioodporna odzież, ognioodporne
części odzieży, odzież ochronna chroniąca przed wypadkami i urazami, rękawice ochronne, chroniące przed ogniem,
wypadkami i urazami, 10 odzież medyczna, odzież, nakrycia
głowy i obuwie, aparaty i podpory do celów medycznych,
odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, odzież ochronna do celów medycznych,
25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy,
obuwie, odzież, odzież specjalna i specjalistyczna dla służb
mundurowych, antystatyczna, wodoszczelna, wodoodporna, ciepłochronna, odzież ochronna zakładana na ubrania,
odzież specjalna i specjalistyczna dla przemysłu farmaceutycznego, chemicznego, petrochemicznego, jako mundury, uniformy.
(210)
(731)
(540)
(540)

522723
(220) 2020 12 29
SUNDA GROUP CO., LIMITED, HONG KONG, CN
(znak słowno-graficzny)
Softcare

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, Odżywcze suplementy diety,
Żywność dla niemowląt, Środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, Lecznicze szampony dla zwierząt domowych.
524992
(220) 2021 02 19
GOLD START SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowny)
(540) BUM BOBA
(510), (511) 29 Mięso, ryby, drób, dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce,
Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane warzywa,
Galaretki, dżemy, kompoty, Jaja, Mleko i produkty mleczne,
Oleje i tłuszcze jadalne, Nabiał i substytuty nabiału, Oleje
i tłuszcze, Przetworzone grzyby, Przetworzone owoce,
Przetworzone warzywa (w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych), Ryby, owoce morza i mięczaki, Jaja ptasie
i produkty z jaj, Buliony, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, Gotowe dania z mięsa, Desery owocowe, Desery na bazie sztucznego mleka, Desery wykonane z produktów mlecznych, Dipy, Ekstrakty do zup, Falafel, Frytki ziemniaczane, Galaretki rybne, Gnocchi na bazie ziemniaków,
Gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza,
Gulasze, Kiełbaski rybne, Kiełbaski wegetariańskie, Koncen(210)
(731)

9

traty zup, Kostki do zup, Kotlety rybne, Mieszanki do zup,
Mleko w proszku do celów spożywczych, Mrożone gotowe
posiłki składające się głównie z warzyw, Mrożone pakowane przystawki składające się głównie z owoców morza, Pasty do zup, Placki smażone, Posiłki gotowane składające się
głównie z ryb, Potrawy mięsne gotowane, Przekąski na bazie mięsa, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie
owoców, Przekąski na bazie soi, Przekąski na bazie tofu,
Przekąski na bazie warzyw, Przekąski ziemniaczane, Przetwory do zup jarzynowych inne niż kapusta, Tofu, Soja
[przetworzona], Sałatki gotowe, Żywność chłodzona składająca się głównie z ryb, Zupy w puszkach, Zupy w proszku,
Zupy (Składniki do sporządzania -), Zupy, Zapiekanki [żywność], Wywar, bulion, Bita śmietana, Dipy serowe, Jogurt,
Kefir [napój mleczny], Koktajle mleczne, Margaryna, Produkty serowarskie, Masło, Masło czosnkowe, Masło mieszane, Masło z ziołami, Maślanka, Mleczne produkty, Mleko,
Mleko kokosowe do celów kulinarnych, Mleko o różnych
smakach, . Mleko skondensowane, Napoje na bazie mleka,
Napoje na bazie jogurtu, Śmietana [produkty mleczarskie],
Twaróg, Substytuty masła, Smalec, Oleje jadalne, Tłuszcze
jadalne, Grzyby suszone, Suszone grzyby shitake, Pasty
owocowe i warzywne, Konserwy, marynaty, Mrożone owoce, Mieszanki warzywne, Mieszanki owoców, Mieszanki
orzechów, Oliwki [przetworzone], Nasiona przetworzone,
Orzechy jadalne, Owoce konserwowane, Przetwory owocowe [dżemy], Sałatki owocowe, Rodzynki, Śliwki suszone,
Sułtanki, Suszone grzyby jadalne, Sałatki warzywne, Warzywa mrożone, Warzywa marynowane, Kawior, Filety rybne,
Anchois, Mrożone produkty rybne, Ryby przetworzone,
Ryby mrożone, Ryby marynowane, Przetworzone owoce
morza, Produkty z owoców morza, Potrawy rybne, Paluszki
rybne, Pasta rybna, Śledzie [nieżywe], Ryby solone, Ryby suszone: Ryby wędzone, Żywność przygotowywana z ryb,
Wędliny, Potrawy mięsne, Sery, Śmietana, Zupy i buliony,
Desery mleczne i owocowe, Zagęszczone sosy pomidorowe, Gotowe potrawy na bazie mięsa, ryb, owoców morza
lub warzyw, Przekąski i dodatki z ziemniaków, Zupy i składniki do przyrządzania zup, Masło, śmietana, Oliwa, Dipy,
30 Kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, Tapioka i sago,
Mąka i produkty mączne, Chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, Lody, Cukier, miód, melasa (syropy), Drożdże, proszek
do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, sosy (przyprawy), Przyprawy, Lód, Dania gotowe i wytrawne przekąski, a mianowicie przekąski na bazie ziaren, zbóż, mąki i sezamu, Krakersy, kluski, knedle, naleśniki, potrawy na bazie makaronu,
ryżu i zbóż, Makaron ryżowy, Jadalny papier ryżowy, Ciasta
i ciastka, Kanapki, Pizza, Sól, przyprawy i dodatki smakowe,
Wypieki, wyroby cukiernicze, Czekolada, Desery lodowe,
Desery jako wyroby cukiernicze, Cukry, naturalne słodziki,
polewy cukiernicze i nadzienia, Produkty pszczele, Lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Kawa, herbata,
kakao i namiastki tych towarów, Skrobia spożywcza i wyroby z tych towarów, Ziarna przetworzone i wyroby z nich,
Preparaty do pieczenia i drożdże, Ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, Drożdże i zaczyny, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Makarony, Makarony ryżowe, Makarony udon, Makarony vermicelli, Makarony soba, Makarony do woka, Makarony
ramen, Makarony z tapioki, Zagęszczacze naturalne do gotowania żywności, Pikantne sosy, czatnej i pasty, Aromaty
do ciast, Aromaty do żywności, Mieszanki przypraw, Marynaty, Kremy czekoladowe, Koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, Ocet, Produkty na bazie czekolady, Polewy do lodów, Zioła suszone, Desery lodowe, Mrożone
mleczne wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze mrożone,
Aromaty kawowe, Czekolada, Czekolada pitna, Czekoladki,
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Ekstrakty czekoladowe, Wyroby z kakao, Syrop czekoladowy, Chipsy [produkty zbożowe], Chrupki zbożowe, Hot
dogi (gotowe), Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Lasagne, Placki, Przekąski składające się z produktów
zbożowych, Przekąski składające się głównie z wyciśniętych
ziaren zbóż, Sushi, Tortille, Spody do pizzy, Wyroby czekoladowe, Słodycze, Wyroby cukiernicze, Wyroby ciastkarskie,
Pieczywo, Koktajle lodowe, Papier do celów kulinarnych
(jadalny), Papier jadalny, Sosy, Sosy sojowe, Sosy sojowe light, Sosy sojowe jasne, Sosy sojowe ciemne, Sosy zimne,
Sosy chilli, Sosy słodkie chilli, Sosy rybne, Sosy teriyaki, Sosy
ostrygowe, Zapiekanki na bazie pieczywa, 43 Tymczasowe
zakwaterowanie, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, Informacja na temat hoteli, Motele, Oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów
pobytowych, Organizowanie zakwaterowania dla turystów,
Ośrodki wypoczynkowe, Pensjonaty, Rezerwacje miejsc
w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania dla turystów, Udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych, Świadczenie usług przez hotele i motele, Świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli, Udostępnianie informacji na temat zakwaterowania przez Internet, Udzielanie informacji w zakresie hoteli, Usługi agencji
w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Usługi
doradcze w zakresie sprzętu i obiektów hotelowych, Usługi
hoteli i moteli, Usługi hotelowe, Usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, Usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, Zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, Zapewnianie zakwaterowania w hotelach,
Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w mieszkaniach wakacyjnych, Zapewnianie obiektów i wyposażenia
kempingowego, Wycena zakwaterowania w hotelach, Hotele dla zwierząt, Doradztwo świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie w dziedzinie zakwaterowania
tymczasowego, Rezerwacja pokoi, Usługi opieki nad dziećmi świadczone w obiektach handlowych, Usługi biur zakwaterowania, Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Bary przekąskowe,
Bary sałatkowe, Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Doradztwo kulinarne, Dostarczanie informacji o usługach barów, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Herbaciarnie, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Informacja o usługach restauracyjnych, Kafeterie [bufety], Lodziarnie, Oferowanie
żywności i napojów dla gości, Organizowanie posiłków
w hotelach, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Pizzerie, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie żywności dla innych
na zasadzie zlecania na zewnątrz, Puby, Restauracje samoobsługowe, Restauracje serwujące delikatesy, Serwowanie
jedzenia i napojów, Udostępnianie informacji w postaci
przepisów na drinki, Udostępnianie opinii na temat restauracji, Udzielanie informacji dotyczących restauracji, Udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności
i napojów, Usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji,
Usługi barów i restauracji, Usługi biur podróży w zakresie
rezerwowania restauracji, Usługi degustacji win (dostarczanie napojów), Usługi doradcze dotyczące żywności, Usługi
doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, Usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], Usługi koktajlbarów, Usługi
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osobistych kucharzy, Usługi prywatnego klubu kolacyjnego, Usługi restauracji hotelowych, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Usługi restauracyjne
świadczone przez hotele, Usługi w zakresie bankietów, Winiarnie, Wynajem sprzętu do gotowania do celów przemysłowych, Wypożyczanie urządzeń do gotowania, Wypożyczanie wyposażenia barowego, Zapewnianie pomieszczeń
na uroczystości, Wypożyczanie mebli, bielizny stołowej
i zastawy stołowej, Wynajem urządzeń oświetleniowych,
Wynajem zastaw stołowych, Wypożyczanie bielizny pościelowej, Wypożyczanie domowych urządzeń oświetleniowych, Usługi kateringowe, Obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering).
(210) 526116
(220) 1996 04 01
(731) Roma Systems, Inc., Orlando, US
(540) (znak słowny)
(540) TONY ROMA’S
(510), (511) 43 Usługi związane z restauracjami i usługi gastronomiczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

526429
(220) 2021 03 19
POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło
(znak słowno-graficzny)
memoro

(531)

01.15.15, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.05, 27.05.24,
29.01.12
(510), (511) 4 Świece, znicze, świece ozdobne, świece okolicznościowe i świąteczne, świece stołowe i ogrodowe,
świece zapachowe, świece woskowe, świece na bazie wosku pszczelego, świece w puszkach, podgrzewacze, knoty
do świec, wosk pszczeli, wosk i parafiny do wyrobu świec
i zniczy, mieszanki do oświetlania, wkłady olejowe i parafinowe do zniczy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej
bądź sprzedaży wysyłkowej albo on-line towarów: świece,
znicze i lampiony, świece ozdobne, świece okolicznościowe
i świąteczne, świece stołowe i ogrodowe, świece zapachowe, świece woskowe, świece na bazie wosku pszczelego,
świece w puszkach, podgrzewacze, knoty do świec, wosk
pszczeli, wosk i parafiny do wyrobu świec i zniczy, mieszanki do oświetlania, wkłady olejowe i parafinowe do zniczy,
świeczniki szklane, metalowe, ceramiczne i z tworzyw sztucznych, pojemniki szklane, metalowe, ceramiczne i z tworzyw
sztucznych na świece i znicze, pojemniki ozdobne na świece
oraz pokrywki do zniczy, Usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne dla wymienionych towarów, Organizowanie
imprez, wystaw, targów i pokazów w celach handlowych
i/lub reklamowych, Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Informacja handlowa.
(210) 530428
(220) 2021 06 17
(731) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) polsat box WYBIERZ SWOJE WSZYSTKO

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.11.12, 26.11.25, 26.13.25
(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, ochraniacze

11

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, Gazety, Czasopisma, Druki, Kalendarze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komiksy, Fotografie, Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów,
Torby, 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
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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, doradztwo podatkowe, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
stacji telewizyjnych, 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,
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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, działalność
centrów telefonicznych (call center), 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], przekaz satelitarny, 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 Wyznaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych,
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
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związane z wywozem śmieci, 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, wynajem stacji 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

13

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 .
530786
(220) 2021 06 26
GOSPODARSTWO PASIECZNE SĄDECKI BARTNIK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stróże
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Miód
(210)
(731)

(531)

29.01.14, 01.15.15, 26.05.01, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03,
27.05.04, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17
(510), (511) 30 Miód, Miód biologiczny do spożycia przez
ludzi, Miód naturalny, Miód ziołowy, Naturalny miód dojrzały, Słodkie pasty do smarowania na bazie miodu, Substytuty
miodu, Miód z owocami, Miód z suszonymi owocami, Miód
z liofilizowanymi owocami, Miód z ziołami, Miód z dodatkami spożywczymi, z imbirem, z przyprawami korzennymi.
(210)
(310)
(731)
(540)

531176
(220) 2021 07 05
POZ 570-2021 (320) 2021 02 26
(330) SK
V4 HOLDING, a.s., Čadca, SK
(znak słowny)
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(540) V4
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Obsługa administracyjna firm na zlecenie,
Audyt działalności gospodarczej, Usługi inspekcji i unowocześniania procesów biznesowych, Zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, 36 Fundusze
inwestycyjne wzajemne, Analizy finansowe, Usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, Ocena finansowa aktywów
własności intelektualnej, 42 Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Badania technologiczne, Projektowanie
oprogramowania komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi konsultacyjne w dziedzinie
technologii informacyjnej, Usługi doradcze w dziedzinie
technologii, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, 45 Audyty zgodności z przepisami, Audyty zgodności z prawem, Usługi adwokackie, Monitorowanie praw
własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego.
531829
(220) 2021 07 20
SPORTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) futbolsport.pl

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Środki sanitarne do celów medycznych, żele
i spraye chłodząco-zamrażające, środki odkażające, plastry,
materiały opatrunkowe, 16 Tablice taktyczne tj. tablice do rysowania ustawień i ruchu graczy na boisku piłkarskim, długopisy, Kalendarze, 18 Torby sportowe, podróżne, turystyczne,
plażowe, myśliwskie, alpinistyczne, plecaki, parasole, 21 Bidony, butelki chłodnicze, butelki na napoje dla podróżnych,
manierki, 22 Taśmy, sznury, rzemyki, smycze do kluczy i telefonów, Torby do pakowania z materiałów tekstylnych, worki
na piłki, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, czapki, getry,
skarpetki, kominy-bandany, szelki, 28 Rękawice do gier, rękawice piłkarskie, ochraniacze na kolana, kołki do butów piłkarskich, piłki do gier, laski gimnastyczne, znaczniki piłkarskie
tj. cienkie kamizelki do odróżniania drużyn piłkarskich w czasie treningu, 35 Reklama i sprzedaż towarów detaliczna, hurtowa, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej (sklep internetowy), środki
sanitarne do celów medycznych, żele i spraye chłodzącozamrażające, środki odkażające, plastry, materiały opatrunkowe, Tablice taktyczne tj. tablice do rysowania ustawień i ruchu graczy na boisku piłkarskim, długopisy, Torby sportowe,
podróżne, turystyczne, plażowe, myśliwskie, alpinistyczne,
plecaki, parasole, Bidony, butelki chłodnicze, butelki na napoje dla podróżnych, manierki, Taśmy, sznury, szelki, rzemyki,
smycze do kluczy i telefonów, Torby do pakowania z materiałów tekstylnych, worki na piłki, Odzież, obuwie, nakrycia
głowy, czapki, getry, skarpetki, kominy - bandany, Rękawice do gier, rękawice piłkarskie, ochraniacze na kolana, kołki
do butów piłkarskich, piłki do gier, laski gimnastyczne, pachołki, znaczniki piłkarskie tj. cienkie kamizelki do odróżniania drużyn piłkarskich w czasie treningu.

Nr ZT03/2022

532533
(220) 2021 08 10
BIG CITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIG CITY BROKER NIERUCHOMOŚCI
(210)
(731)

(531)

07.01.08, 07.03.11, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13,
26.11.08
(510), (511) 36 Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy,
Dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Dostarczanie informacji
dotyczących nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
Agencje nieruchomości, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje mieszkaniowe [mieszkania], Administrowanie nieruchomościami, Wynajem nieruchomości i majątku,
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych,
Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Udzielanie informacji dotyczących
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących rynku
nieruchomości, Timesharing nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji o nieruchomościach,
dotyczących majątku i ziemi, Usługi agencji nieruchomości
dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków,
Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi
w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi
finansowe], Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie
nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi
nabywania gruntu [w imieniu osób trzecich], Usługi nabywania gruntu, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości,
Usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych,
Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, Usługi agencji
w zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi znajdowania mieszkań na rzecz osób trzecich [stałe zamieszkanie],
Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Usługi pośrednictwa w wynajmowaniu mieszkań, lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych, Finansowanie projektów deweloperskich, Finansowanie projektów budowlanych, Usługi
doradztwa związane z finansowaniem robót budowlanych
oraz projektów z zakresu infrastruktury.
532534
(220) 2021 08 10
BIG CITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT03/2022
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(540) BIURO DEWELOPERA BIG CITY BROKER

(531)

07.01.08, 07.03.11, 26.11.03, 26.11.12, 26.11.08, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 36 Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy,
Dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Dostarczanie informacji
dotyczących nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
Agencje nieruchomości, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje mieszkaniowe [mieszkania], Administrowanie nieruchomościami, Wynajem nieruchomości i majątku,
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych,
Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Udzielanie informacji dotyczących
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących rynku
nieruchomości, Timesharing nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji o nieruchomościach,
dotyczących majątku i ziemi, Usługi agencji nieruchomości
dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków,
Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi
w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi
finansowe], Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie
nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi
nabywania gruntu [w imieniu osób trzecich], Usługi nabywania gruntu, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości,
Usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych,
Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, Usługi agencji
w zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi znajdowania mieszkań na rzecz osób trzecich [stałe zamieszkanie],
Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Usługi pośrednictwa w wynajmowaniu mieszkań, lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych, Finansowanie projektów deweloperskich, Finansowanie projektów budowlanych, Usługi
doradztwa związane z finansowaniem robót budowlanych
oraz projektów z zakresu infrastruktury.
533130
(220) 2021 08 25
NEVERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) polski chłód

(531) 01.17.11, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Urządzenia i instalacje chłodnicze, Urządzenia
chłodnicze do wystawiania żywności, Urządzenia chłodnicze
do użytku komercyjnego, Urządzenia chłodnicze w postaci
ławek, Urządzenia grzewcze lub chłodnicze do wydawania
gorących i zimnych napojów, Urządzenia klimatyzacyjne,
Centralne urządzenia klimatyzacyjne, Urządzenia klimatyzacyjne do użytku handlowego, Urządzenia klimatyzacyjne
do celów przemysłowych, Instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], Połączone urządzenia grzewcze
i klimatyzacyjne, Miejscowo uruchamiane urządzenia klimatyzacyjne [do celów przemysłowych], Urządzenia wentylacyjne, Urządzenia wentylacyjne zasilane energią słoneczną, Urządzenia grzewcze, Przenośne urządzenia grzewcze,
Przemysłowe urządzenia grzewcze, Urządzenia grzewcze
do pomieszczeń, Urządzenia i instalacje grzewcze, Połączone urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, Urządzenia grzewcze zasilane energią słoneczną, Elektryczne promiennikowe
urządzenia grzewcze, 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja).
533131
(220) 2021 08 25
NEVERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polski chłód
(210)
(731)

(531) 01.17.11, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Urządzenia i instalacje chłodnicze, Urządzenia
chłodnicze do wystawiania żywności, Urządzenia chłodnicze
do użytku komercyjnego, Urządzenia chłodnicze w postaci
ławek, Urządzenia grzewcze lub chłodnicze do wydawania
gorących i zimnych napojów, Urządzenia klimatyzacyjne,
Centralne urządzenia klimatyzacyjne, Urządzenia klimatyzacyjne do użytku handlowego, Urządzenia klimatyzacyjne
do celów przemysłowych, Instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], Połączone urządzenia grzewcze
i klimatyzacyjne, Miejscowo uruchamiane urządzenia klimatyzacyjne [do celów przemysłowych], Urządzenia wentylacyjne, Urządzenia wentylacyjne zasilane energią słoneczną, Urządzenia grzewcze, Przenośne urządzenia grzewcze,
Przemysłowe urządzenia grzewcze, Urządzenia grzewcze
do pomieszczeń, Urządzenia i instalacje grzewcze, Połączone urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, Urządzenia grzewcze zasilane energią słoneczną, Elektryczne promiennikowe
urządzenia grzewcze, 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja).
(210) 533408
(220) 2021 08 30
(731) Hydrolider.eu s.r.o., Třinec, CZ
(540) (znak słowny)
(540) HL HYDROLIDER Hydraulic components
(510), (511) 7 Części zamienne do maszyn roboczych,
do maszyn do robót ziemnych, górniczych i budowlanych,
chłodnice oleju, wody i powietrza, chłodnice do silników

16

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

i skrzyń biegów, cięgna sterujące, dzielniki strumienia, oleju
i innych płynów, hamulce awaryjno-postojowe, okładziny
do maszyn, klocki i szczęki do hamulców, hydrauliczne układy hamulcowe, koła zębate, linki i łańcuchy do maszyn lub
silników, łańcuchy sterownicze i transmisyjne, łożyska, mosty
napędowe, mosty rolkowe, napędy maszyn, pompy zębate,
pompy hydrauliczne, pompy odśrodkowe, pompy hamulcowe, prowadnice do maszyn, przekładnie redukcyjne, bezstopniowe do maszyn, multiplikujące, zębate do maszyn,
kinetyczne, przetworniki momentu obrotowego, reduktory
ciśnienia, rozdzielacze monoblokowe, sekcyjne, proporcjonalne, wzmacniacze ciśnienia, regulatory hydrauliczne, regulatory ciśnienia, rolki do maszyn, siłowniki hydrauliczne, siłowniki
hamulcowe, siłowniki sprężynowe, zębate, silniki wielotłokowe, silniki wysokomomentowe, silniki hydrauliczne, skrzynie
biegów, sprzęgła elastyczne i odśrodkowe, sterowniki do maszyn, separatory olejowo-powietrzne, turbiny hydrauliczne,
tarcze cierne, tłoki, pierścienie tłokowe, wały napędowe, wały
Cardana, zawory hydrauliczne, przełączające, proporcjonalne,
specjalne, elektrozawory, złącza do maszyn, złączki Cardana,
złącza uszczelniające, pompy próżniowe, koła maszyn, łańcuchy napędowe do maszyn, osie maszyn, podajniki, podajniki
mechaniczne paszy dla zwierząt, Części zamienne do maszyn
samojezdnych, Chłodnice do maszyn, 11 Instalacje klimatyzacyjne do pojazdów, filtry do klimatyzacji, filtry powietrza, filtry
powietrza do klimatyzacji, dmuchawy, instalacje do filtrowania powietrza w pojazdach, żarówki samochodowe, reflektory samochodowe, reflektory motocyklowe, klosze do lamp,
osłony do lamp, lampy kierunkowskazów, lampy bezpieczeństwa, latarki, urządzenia do oświetlenia pojazdów, urządzenia
do oczyszczania powietrza, urządzenia ogrzewające do pojazdów, odmrażacze do pojazdów, instalacje do podgrzewania foteli w pojazdach, urządzenia grzejne przeciw roszeniu
szyb w pojazdach, aparatura do oczyszczania oleju, aparatura
do oczyszczania gazów, chłodnice, filtry kabinowe, 12 Części
zamienne do pojazdów mechanicznych lądowych i do statków, czopy, hamulce, klocki, szczęki i okładziny do hamulców,
cięgna sterownicze, obwody hydrauliczne do pojazdów,
linki i łańcuchy, mechanizmy napędowe do pojazdów, osie
pojazdów, piasty do kół, pompy powietrza do samochodów, przekładnie redukcyjne z wyłączeniem do maszyn,
przekładnie zębate, przekładnie bezstopniowe, korbowody
do pojazdów lądowych, pojazdy elektryczne, hydrauliczne
przetworniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych
i wodnych, skrzynie biegów, silniki hydrauliczne i elektryczne
do pojazdów lądowych, silniki spalinowe, sprzęgła, turbiny
do pojazdów, wały napędowe, wały Cardana, zderzaki, złącza do pojazdów lądowych, łańcuchy ochronne i trakcyjne
na koła, opony, felgi, łańcuchy przeciwpoślizgowe, 37 Usługi
serwisowe dotyczące pojazdów mechanicznych i stacjonarnych maszyn roboczych, usługi w zakresie obsługi i napraw
pojazdów mechanicznych, stacjonarnych maszyn roboczych,
pojazdów samochodowych, naprawa części i zespołów stacjonarnych maszyn roboczych, montaż części w stacjonarnych maszynach roboczych, instalacje maszyn roboczych,
usługi wulkanizacyjne, usługi mycia i czyszczenia pojazdów
samochodowych, elementów mechanicznych stacjonarnych
maszyn roboczych, usługi regeneracji pojazdów mechanicznych i stacjonarnych maszyn roboczych oraz części zamiennych do tych pojazdów i maszyn, Wynajmowanie sprzętu
budowlanego, maszyn kopalnianych, Tuning samochodowy,
usługi polegające na zwiększaniu parametrów silnika pojazdów mechanicznych oraz maszyn roboczych, na zwiększaniu
parametrów nadwozia i podwozia, ulepszanie pojazdów mechanicznych i stacjonarnych maszyn roboczych, usługi w zakresie instalowania instalacji gazowych w pojazdach mechanicznych i usługi napraw instalacji gazowych w pojazdach,
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42 Doradztwo techniczne w zakresie doboru zespołów i podzespołów w urządzeniach przemysłowych, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie mechaniki, badania techniczne,
wypożyczanie komputerów oraz urządzeń elektronicznych
przeznaczonych do diagnostyki pojazdów mechanicznych
i stacjonarnych maszyn roboczych.
533616
(220) 2021 09 07
PARTNER-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MULTIBOX
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 39 Wynajem miejsc magazynowych, Wynajem
kontenerów.
(210) 533876
(220) 2021 10 08
(731) KAMIŃSKA DAGMARA, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) DERMINA
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 44 Usługi
kosmetycznej pielęgnacji ciała.
(210) 534018
(220) 2021 09 15
(731) STANIEK DARIA, Ustroń
(540) (znak słowny)
(540) UTROPEK
(510), (511) 32 Piwo, 43 Usługi barowe, usługi restauracyjne,
bary szybkiej obsługi.
(210)
(731)
(540)
(540)

534020
(220) 2021 09 15
STANIEK DARIA, Ustroń
(znak słowno-graficzny)
UTROPEK

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 Piwo, 43 Usługi barowe, usługi restauracyjne,
bary szybkiej obsługi.
534550
(220) 2021 11 16
WAYF DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAYF

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 35 Obróbka tekstów, Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, Optymalizacja
stron internetowych, Zapewnianie platformy internetowej
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dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
Marketing w ramach wydawania oprogramowania, 42 Projektowanie opakowań, Projektowanie oprogramowania
komputerowego, Usługi graficzne, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, Opracowywanie platform
komputerowych, Projektowanie wizytówek, Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Usługi w zakresie
identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii
do transakcji handlu elektronicznego.
(210) 534681
(220) 2021 10 02
(731) ZAKRZEWSKI MARCIN, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) WooHoo
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne do pobrania, Publikacje elektroniczne zarejestrowane
na nośnikach komputerowych, Książki audio, Książki elektroniczne do pobrania, Książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, E-booki, Audiobooki, Muzyka cyfrowa
do pobrania, Płyty kompaktowe z muzyką, Nagrania wideo
z muzyką, Nagrania multimedialne, Płyty [nagrania dźwiękowe], Nagrania muzyczne, wideo, dźwiękowe, Nośniki elektroniczne, optyczne i magnetyczne wstępnie nagrane, Programy komputerowe, Aplikacje mobilne, Gry komputerowe,
Czytniki treści cyfrowych, Czytniki publikacji elektronicznych, Oprogramowanie do osadzania reklam on-line na stronach internetowych, Aparatura fotograficzna, Urządzenia fotograficzne, Aparaty fotograficzne, Wyzwalacze migawki
[fotografia], Lampy błyskowe, Sprzęt audio, 16 Publikacje,
Publikacje reklamowe, Drukowane materiały szkoleniowe,
Drukowane materiały instruktażowe, Reklamy drukowane,
Reklamowe szyldy papierowe, Tablice reklamowe z tektury,
Drukowane papierowe tablice reklamowe, 35 Reklama, Reklama i marketing, Publikacja reklam, Publikacja treści reklamowych, Produkcja reklam, Rozpowszechnianie reklam, Reklama radiowa, Reklamy telewizyjne, Agencje reklamowe,
Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Produkcja filmów reklamowych, Przygotowywanie reklam prasowych,
Analizy odbioru reklamy, Usługi reklamy graficznej, Udostępnianie powierzchni reklamowej, Wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, Wykonywanie materiałów reklamowych, Wynajem bilbordów reklamowych, Dystrybucja ogłoszeń reklamowych, Redagowanie tekstów reklamowych, Negocjowanie kontraktów reklamowych, Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Badania w zakresie reklamy, Usługi informacyjne dotyczące reklamy, Dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, Przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych
online, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, Organizacja i prowadzenie wystaw w celach reklamowych, Badania
rynku do celów reklamowych, Reklama w Internecie dla
osób trzecich, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych,
Wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych,
Wynajem czasu na emisję reklam w kinach, Udostępnianie
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przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy sprzętu
fotograficznego [do celów reklamowych], Zawieranie umów
reklamowych na rzecz innych, Rozpowszechnianie reklam
za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych,
Doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe,
Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu,
Organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych,
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach
handlowych lub reklamowych, Zapewnianie rankingów
użytkowników w celach handlowych lub reklamowych,
Usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej online
ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron internetowych, Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pomocą mediów społecznościowych, Promowanie
sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, Udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, Usługi klubów klienta
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych,
Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, Reklamowanie
usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne
obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, Usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów
za pośrednictwem poczty w celu przyciągnięcia nowych
klientów i utrzymania istniejącej bazy klientów, Zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi handlu
detalicznego związane ze sprzętem audiowizualnym, Usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego, Usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, Usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu
detalicznego online obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, Usługi zarządzania, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi w zakresie badania opinii rynku, Usługi prowadzenia centrum informacyjnego polegające na gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji dotyczących
towarów, usług i wydarzeń, Organizacja wystaw, targów
i konkursów w celach reklamowych i handlowych, Pośrednictwo handlowe, Promocja sprzedaży, Usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej w związku z artykułami elektronicznymi, nośnikami elektronicznymi, optycznymi i magnetycznymi wstępnie nagranymi, Zestawianie katalogów biznesowych online, Zestawianie danych w komputerowych bazach
danych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Zapewnianie dostępu do platform w Internecie, Zapewnianie dostępu
do platform i portali w Internecie, Zapewnianie dostępu
do platform handlu elektronicznego w Internecie, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform
i portali w Internecie i innych mediach, Zapewnianie dostępu do platform internetowych w celu wymiany zdjęć cyfrowych, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, Udostępnianie forów internetowych online, Zapewnianie dostępu do forów internetowych, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, Udostępnianie online forów do przesyłania wiadomości między użytkownikami
komputerów, Zapewnianie dostępu do internetowych poko-
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jów rozmów [chatroomów] i forów internetowych, Bezpieczna poczta elektroniczna, Cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, Dostarczanie dokumentów online
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Elektroniczna transmisja danych, Elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, Elektroniczna wymiana danych przechowywanych
w bazach danych dostępnych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Elektroniczne przesyłanie danych, Emisja
programów telewizyjnych i radiowych, Komputerowa transmisja wiadomości, informacji i obrazów, Nadawanie treści
audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 Edukacja, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Edukacja zawodowa, Usługi dotyczące edukacji technologicznej, Usługi szkoleniowe, Organizowanie szkoleń, Organizacja warsztatów, Organizowanie
konferencji, Kursy szkoleniowe i instruktażowe, Organizowanie konkursów, Organizowanie imprez edukacyjnych, Prowadzenie imprez edukacyjnych, Kształcenie praktyczne [pokazy], Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line
(nie do pobrania), Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Szkolenia w zakresie reklamy, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Organizowanie seminariów
związanych z reklamą, Organizowanie konferencji związanych z reklamą, Publikowanie, Publikowanie elektroniczne,
Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie
tekstów [innych niż teksty reklamowe], Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Reżyseria filmowa, inna
niż reżyseria filmów reklamowych, Usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty
reklamowe, Publikowanie materiałów drukowanych, innych
niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, Edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem
i biznesem, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Usługi wydawnicze, Usługi reporterskie, Fotografia, Nauka fotografii,
Usługi fotografów, Usługi biblioteki fotograficznej, Montaż
filmów fotograficznych, Wypożyczanie reprodukcji fotograficznych, Kompozycje fotograficzne na rzecz innych, Fotoreportaże, Produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, Przekazywanie know-how [szkolenia], Przekazywanie
wiedzy biznesowej i know-how [szkolenie], Organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Usługi
w zakresie animacji efektów specjalnych do filmów i wideo,
Usługi obrazowania wideo za pośrednictwem drona, Produkcja rozrywki audio, produkcja rozrywki wideo, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio
wymienionych usług, 42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, Programowanie komputerów,
Analizy systemów komputerowych, Doradztwo komputerowe, Odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych,
Usługi w zakresie projektowania komputerowego, Projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania,
Usługi migracji danych, Usługi projektowania systemów
przetwarzania danych, Wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania
komputerowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS],
Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, Projektowanie graficzne logo reklamowych, Hosting, Hosting platform w Internecie, Hosting elektronicznych przestrzeni pamięciowych w Internecie do reklamowania towarów i usług,

Nr ZT03/2022

Opracowywanie platform komputerowych, Tworzenie platform komputerowych, Platforma jako usługa [PaaS], Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, Platformy do gier jako oprogramowanie
jako usługa [SaaS], Programowanie oprogramowania
do platform internetowych, Hosting platform transakcyjnych
w internecie, Hosting platform komunikacyjnych w Internecie, Tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, Programowanie oprogramowania do platform
handlu elektronicznego, Tworzenie platform komputerowych na rzecz osób trzecich, 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, Programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii
chatów i forów internetowych, Projektowanie animacji
i efektów specjalnych dla osób trzecich, Usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
(210) 534712
(220) 2021 10 04
(731) SZELIŃSKA ZUZANNA ZUZU, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ZUZU TOYS
(510), (511) 16 Książki, Książki dla dzieci, Książki do malowania, Książki do autografów, Książki do dyktand, Książki dla
dzieci z elementem audio, Książki adresowe, Książki beletrystyczne, Komiksy [książki], 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 telefoniczne, Książki z dziedziny gier i grania, Książki
upominkowe, Książki z grafiką, Książki z dziedziny nauki golfa,
Książki z nutami, Książki z obrazkami, Książki z opowiadaniami, Książki z pieśniami religijnymi, Książki z plakatami, Książki
z regulaminami, Książki z rozkładanymi obrazkami, Książki
z próbkami tapet, Książki z zadaniami dla dzieci, Książki z zasadami do gier, Książki zawierające wzorce ściennych materiałów, Obwoluty papierowe na książki, Ochronne okładki
na książki, Podręczniki [książki], Rejestry, księgi główne [książki], Skórzane okładki na książki, Książki telefoniczne firm.
534788
(220) 2021 10 05
KOSMETYKI DLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GEMMO TERAPIK MŁODOŚCI
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 3 Wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne,
perfumy, olejki eteryczne, olejki perfumeryjne, kremy kosmetyczne, kremy ujędrniające skórę, kremy do ciała, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, lotony kosmetyczne, kremy
do rąk, kremy do twarzy, kremy złuszczające, kremy perfu-
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mowane, kremy samoopalające, kremy oczyszczające, kremy
ochronne, kremy odżywcze, kremy przeciwzmarszczkowe,
kremy nawilżające, kremy półtłuste, kremy do aromaterapii,
kremy do pillingu, preparaty do mycia, mydła, mydła w płynie, preparaty do higieny intymnej, kosmetyki do opalania,
dezodoranty do użytku osobistego, odświeżacze do ust
w aerozolu, preparaty do golenia, kremy do golenia, płyny po goleniu, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie, pasty do zębów,
proszki i płyny do zębów, lakiery do paznokci, toniki, żele, odżywki, preparaty do kąpieli, sole wspomagające wyszczuplanie, maski do zabiegów kosmetycznych, preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, preparaty
do pielęgnacji skóry, pomadki, szminki, szampony, preparaty
do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów, maski do włosów, farby do włosów, preparaty do kręcenia włosów, lakiery
do włosów, cienie, pudry, fluidy do makijażu, błyszczyki, maskary, tusze do rzęs, zmywacze do paznokci.
(210)
(731)
(540)
(540)

534932
(220) 2021 10 06
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
LABORATORIUM BADAWCZE UZNANE PRZEZ UDT
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534945
(220) 2021 10 05
RED PHARMA HEALTHCARE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stara Iwiczna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mocznik 50% REGENERATION Urea serum
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.13, 24.17.05, 24.17.07, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.17
(510), (511) 3 Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, Aromaty, Balsamy do celów kosmetycznych, Balsamy,
inne niż do celów medycznych, Ekstrakty ziołowe do celów
kosmetycznych, Kosmetyki do brwi, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki, Kosmetyki dla dzieci, Kremy kosmetyczne, Mydła, Środki do czyszczenia zębów,
Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty kosmetyczne
do odchudzania, Płyny do płukania ust do celów niemedycznych, Preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej,
Zestawy kosmetyków, Żele do masażu, inne niż do celów
medycznych, Żele do wybielania zębów.
534957
(220) 2021 10 07
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MICHOWIANKA,
Michów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MLECZARNIA MICHÓW M Hipokryta Ser z orzechami
włoskimi
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 24.17.20,
26.03.01, 26.03.05, 26.03.16, 25.05.02
(510), (511) 42 Nadzór i inspekcja techniczna.
(210)
(731)
(540)
(540)

534935
(220) 2021 10 06
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
LABORATORIUM BADAWCZE UZNANE PRZEZ UDT

(531) 05.07.06, 08.03.08, 26.04.2, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 sery, serki.
534961
(220) 2021 10 07
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MICHOWIANKA,
Michów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MLECZARNIA MICHÓW M Hipokryta Ser z kurkami
(210)
(731)

(531) 05.07.06, 08.03.08, 26.04.2, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 sery, serki.
(531)

27.05.01, 24.17.20, 25.05.02, 26.03.01, 26.03.05, 26.03.16,
26.04.02, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 42 Nadzór i inspekcja techniczna.

535083
(220) 2021 10 11
CUBARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) JML

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 Części i akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, Części i akcesoria do urządzeń audio, Telefony, Telefony
komórkowe, Cyfrowe telefony komórkowe, Futerały na telefony, Futerały na telefony komórkowe, Osłony na telefony komórkowe, Etui na telefony komórkowe, Uchwyty na telefony
komórkowe, Skórzane etui na telefony komórkowe, Futerały
na telefony [specjalnie dopasowane], Uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe, Tapety na komputery i telefony, do pobrania, Maty na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe i smartfony, Pokrowce na smartfony, Etui na smartfony, Smartfony, Wodoodporne pokrowce na smartfony,
Skórzane pokrowce na smartfony.
535090
(220) 2021 10 10
MENUA PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARMGUN
(210)
(731)

(531) 29.01.03, 27.05.01, 16.03.25
(510), (511) 13 Wiatrówki, Wiatrówki (broń), Pistolety pneumatyczne (wiatrówki), Śruciny do wiatrówek, Pompki do wiatrówek, 35 Usługi sprzedaży, reklamy I promocji towarów:
wiatrówki, wiatrówki (broń), pistolety pneumatyczne (wiatrówki), śruciny do wiatrówek, pompki do wiatrówek.
535103
(220) 2021 10 11
ALBIŃSKI SERGIUSZ, ALBIŃSKA MAGDALENA SEMA
SPÓŁKA CYWILNA, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) novelmed
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły dentystyczne, Preparaty
i artykuły higieniczne, 10 Higieniczne podkłady ochronne,
Jednorazowe podkłady ochronne, Prześcieradła dla dzieci
używane przy niekontrolowaniu czynności fizjologicznych,
Prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, Prześcieradła do badań lekarskich, Prześcieradła
do przykrywania podczas operacji, Prześcieradła do użytku na salach operacyjnych, Prześcieradła na łóżka chorych,
Prześcieradła [okrycia] do użytku medycznego, Prześcieradła
ortopedyczne przystosowane do użytku podczas operacji ortopedycznych, Prześcieradła [przykrycia] stosowane w chirurgii, Prześcieradła sterylne chirurgiczne, Prześcieradła używane
przy niekontrolowaniu czynności fizjologicznych dla niemowląt, Serwety ochronne, 35 Agencje eksportowe i importowe,
Dystrybucja materiałów reklamowych, Gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych,
Informacja handlowa, Komputerowe zarządzanie plikami,
Marketing internetowy, Pokazy towarów, Prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja
sprzedaży, Prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie
pokazów handlowych i targów handlowych w celach komer-

Nr ZT03/2022

cyjnych i reklamowych, Reklama, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: preparaty i artykuły dentystyczne, preparaty i artykuły higieniczne, aparatura
dentystyczna, elektryczna, aparaty i instrumenty medyczne
i weterynaryjne, higieniczne podkłady ochronne, jednorazowe podkłady ochronne, podkłady dentystyczne, prześcieradła
dla dzieci używane przy niekontrolowaniu czynności fizjologicznych, prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności
fizjologicznych, prześcieradła do badań lekarskich, prześcieradła do przykrywania podczas operacji, prześcieradła do użytku na salach operacyjnych, prześcieradła na łóżka chorych,
prześcieradła [okrycia] do użytku medycznego, prześcieradła ortopedyczne przystosowane do użytku podczas operacji ortopedycznych, prześcieradła [przykrycia] stosowane
w chirurgii, prześcieradła sterylne chirurgiczne, prześcieradła
używane przy niekontrolowaniu czynności fizjologicznych
dla niemowląt, przyrządy i przybory dentystyczne, serwety
ochronne, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku
medycznego, ślinochrony [koferdamy], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty i artykuły dentystyczne, preparaty i artykuły higieniczne, aparatura
dentystyczna, elektryczna, aparaty i instrumenty medyczne
i weterynaryjne, higieniczne podkłady ochronne, jednorazowe podkłady ochronne, podkłady dentystyczne, prześcieradła
dla dzieci używane przy niekontrolowaniu czynności fizjologicznych, prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności
fizjologicznych, prześcieradła do badań lekarskich, prześcieradła do przykrywania podczas operacji, prześcieradła do użytku na salach operacyjnych, prześcieradła na łóżka chorych,
prześcieradła [okrycia] do użytku medycznego, prześcieradła
ortopedyczne przystosowane do użytku podczas operacji ortopedycznych, prześcieradła [przykrycia] stosowane w chirurgii, prześcieradła sterylne chirurgiczne, prześcieradła używane
przy niekontrolowaniu czynności fizjologicznych dla niemowląt, przyrządy i przybory dentystyczne, serwety ochronne,
sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku medycznego,
ślinochrony [koferdamy], Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: preparaty i artykuły dentystyczne, preparaty i artykuły higieniczne, aparatura
dentystyczna, elektryczna, aparaty i instrumenty medyczne
i weterynaryjne, higieniczne podkłady ochronne, jednorazowe podkłady ochronne, podkłady dentystyczne, prześcieradła
dla dzieci używane przy niekontrolowaniu czynności fizjologicznych, prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności
fizjologicznych, prześcieradła do badań lekarskich, prześcieradła do przykrywania podczas operacji, prześcieradła do użytku na salach operacyjnych, prześcieradła na łóżka chorych,
prześcieradła [okrycia] do użytku medycznego, prześcieradła
ortopedyczne przystosowane do użytku podczas operacji ortopedycznych, prześcieradła [przykrycia] stosowane w chirurgii, prześcieradła sterylne chirurgiczne, prześcieradła używane
przy niekontrolowaniu czynności fizjologicznych dla niemowląt, przyrządy i przybory dentystyczne, serwety ochronne,
sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku medycznego,
ślinochrony [koferdamy], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty i artykuły dentystyczne, preparaty i artykuły higieniczne, aparatura
dentystyczna, elektryczna, aparaty i instrumenty medyczne
i weterynaryjne, higieniczne podkłady ochronne, jednorazowe podkłady ochronne, podkłady dentystyczne, prześcieradła
dla dzieci używane przy niekontrolowaniu czynności fizjolo-
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gicznych, prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności
fizjologicznych, prześcieradła do badań lekarskich, prześcieradła do przykrywania podczas operacji, prześcieradła do użytku na salach operacyjnych, prześcieradła na łóżka chorych,
prześcieradła [okrycia] do użytku medycznego, prześcieradła
ortopedyczne przystosowane do użytku podczas operacji ortopedycznych, prześcieradła [przykrycia] stosowane w chirurgii, prześcieradła sterylne chirurgiczne, prześcieradła używane
przy niekontrolowaniu czynności fizjologicznych dla niemowląt, przyrządy i przybory dentystyczne, serwety ochronne,
sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku medycznego,
ślinochrony [koferdamy] .
535214
(220) 2021 10 13
FE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWE KORZYŚCI ESSELIFast

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.16, 26.04.04
(510), (511) 5 Suplementy diety.
(210)
(731)
(540)
(540)

535267
(220) 2021 11 18
BOROWSKI KRZYSZTOF, Kieźliny
(znak słowno-graficzny)
ÉCLAT Salon PIĘKNOŚCI

(531) 27.05.01
(510), (511) 44 Usługi: manicure, pedicure, kosmetyczne
na włosy, twarz i ciało, pielęgnacja stóp, depilacja woskiem,
kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów.
535676
(220) 2021 10 26
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UE Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania
rynkowe, Organizacja wystaw handlowych i reklamowych
w zakresie osiągnięć naukowo-technicznych, Pokazy towarów, wycena działalności handlowej, doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, Pozyskiwanie danych

21

do komputerowych baz danych, Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych i promocyjnych, Promocja
sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie personelem, Usługi doradcze
w instytucjach i przedsiębiorstwach w zakresie struktury organizacyjnej, Prowadzenie rachunkowości, Analizy kosztów,
Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
36 Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, Analizy finansowe, Ekspertyzy
do celów fiskalnych, Wycena nieruchomości, Wyceny ubezpieczeń, Zarządzanie majątkiem nieruchomym, Ekspertyzy
i wyceny do celów podatkowych, 41 Usługi wyższych uczelni
w zakresie nauczania i kształcenia oraz działalności sportowej i kulturalnej, Usługi bibliotekarskie, Informacja o edukacji,
Nauczanie korespondencyjne, Nauczanie w zamiejscowych
ośrodkach dydaktycznych, Publikacja książek i periodyków
on-line, Usługi wydawnicze, Organizowanie targów edukacyjnych, Prowadzenie internetowych serwisów edukacyjnych,
Doradztwo w zakresie edukacji i kształcenia, Organizowanie
i prowadzenie sympozjów, konferencji i seminariów naukowych, Organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, Tłumaczenie materiałów naukowych i edukacyjnych
na języki obce, Organizowanie zawodów sportowych, Wynajmowanie obiektów sportowych, Organizowanie obozów
sportowych i obozów wakacyjnych w zakresie rozrywki, Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie wystaw
z dziedziny kultury i edukacji, Parki technologiczne, 42 Naukowo-techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, Ekspertyzy inżynieryjne, Analizy chemiczne, Analizy systemów
komputerowych, Doradztwo w zakresie ochrony środowiska,
Usługi w zakresie oprogramowania komputerów.
535681
(220) 2021 10 26
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UE Wroclaw University of Economics and Business

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.23, 27.01.16, 29.01.13
(510), (511) 35 Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania
rynkowe, Organizacja wystaw handlowych i reklamowych
w zakresie osiągnięć naukowo-technicznych, Pokazy towarów, Wycena działalności handlowej, Doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Rozpowszechnianie
ogłoszeń i materiałów reklamowych i promocyjnych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Zarządzanie
działalnością gospodarczą, Zarządzanie personelem, Usługi
doradcze w instytucjach i przedsiębiorstwach w zakresie
struktury organizacyjnej, Prowadzenie rachunkowości, Analizy kosztów, Systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, 36 Doradztwo w sprawach finansowych,
Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, Analizy finansowe, Ekspertyzy do celów fiskalnych, Wycena nieruchomości, Wyceny ubezpieczeń, Zarządzanie majątkiem nieruchomym, Ekspertyzy i wyceny do celów podatkowych,
41 Usługi wyższych uczelni w zakresie nauczania i kształcenia oraz działalności sportowej i kulturalnej, Usługi bibliotekarskie, Informacja o edukacji, Nauczanie korespondencyjne, Nauczanie w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych,
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Publikacja książek i periodyków on-line, Usługi wydawnicze,
Organizowanie targów edukacyjnych, Prowadzenie internetowych serwisów edukacyjnych, Doradztwo w zakresie
edukacji i kształcenia, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, konferencji i seminariów naukowych, Organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, Tłumaczenie materiałów naukowych i edukacyjnych na języki obce,
Organizowanie zawodów sportowych, Wynajmowanie
obiektów sportowych, Organizowanie obozów sportowych i obozów wakacyjnych w zakresie rozrywki, Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie wystaw
z dziedziny kultury i edukacji, Parki technologiczne, 42 Naukowo-techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie,
Ekspertyzy inżynieryjne, Analizy chemiczne, Analizy systemów komputerowych, Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, Usługi w zakresie oprogramowania komputerów.
535711
(220) 2021 10 26
KOŁODZIEJCZYK JOANNA, KOWALSKA OLGA
ROSEANA SPÓŁKA CYWILNA, Niegowoniczki
(540) (znak słowny)
(540) Roseana
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, Preparaty
do golenia, przed i po goleniu, Mydła, środki do mycia
i kąpieli, Preparaty do higieny intymnej, Środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty
i antyperspiranty, Olejki eteryczne, Kosmetyczne preparaty
do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, Środki do pielęgnacji ust, Środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji
jamy ustnej, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Maski kosmetyczne, Środki toaletowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaż elektroniczna
i za pośrednictwem internetu, towarów: kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwsłoneczne
i po opalaniu, Preparaty do golenia, przed i po goleniu,
Mydła, środki do mycia i kąpieli, Preparaty do higieny intymnej, Środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe
i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, Olejki eteryczne, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs,
brwi, paznokci, Środki do pielęgnacji ust, Środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Maski kosmetyczne, Środki
toaletowe.
(210)
(731)

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

535783
(220) 2021 10 27
SEGOVIA BONET JORGE, Boca Raton, US
(znak słowno-graficzny)
SEK SAPIENTIA QUOD FACIENDUM FACIAM
INSTITUCION INTERNACIONAL

Nr ZT03/2022

(531)

26.01.04, 26.01.14, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.10,
26.03.22, 05.03.20, 05.13.08, 13.01.05, 22.05.10
(510), (511) 41 Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Nauczanie, Usługi rozrywkowe, Zajęcia sportowe i kulturalne.
535791
(220) 2021 10 28
JANISZEWSKI KAMIL, Lędziny;
KOSIERKIEWICZ KONRAD, Kraków;
PASTURCZAK GRZEGORZ, Końskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aerotech
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 11 Instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], Cyklony [urządzenia do oczyszczania powietrza], Cyklony [maszyny do oczyszczania powietrza], Filtry
do instalacji przemysłowych, Filtry do klimatyzacji, Filtry
do oczyszczania gazów odlotowych, Filtry do oczyszczania
gazów [części domowych lub przemysłowych instalacji], Filtry do oczyszczania powietrza, Filtry do okapów do wyciągów powietrznych, Filtry do użycia z urządzeniami do wentylacji, Filtry do użytku z urządzeniami do klimatyzacji, Filtry
do wyciągów spalin [części instalacji domowych lub przemysłowych], Filtry powietrza [części maszyn lub instalacji
do oczyszczania powietrza], Filtry powietrza do celów przemysłowych, Filtry powietrza do instalacji przemysłowych,
Filtry powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych, Filtry powietrza do użytku jako odpylacze w procesach przemysłowych,
Filtry powietrza do użytku jako elementy zatrzymujące kurz
w procesach przemysłowych, Filtry powietrza do użytku domowego, Przeciwpyłowe filtry cyklonowe, Odpylacze elektrostatyczne [elektrofiltry] do oczyszczania gazów, Odpylacze elektrostatyczne do oczyszczania powietrza, Wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], Wentylatory do systemów wentylacji, Wentylatory do urządzeń klimatyzacyjnych,
Wentylatory do urządzeń wyciągowych gazów, Wentylatory
do użytku przemysłowego, Wentylatory wywiewne, Wentylatory wyciągowe.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)
(540)
(540)

535815
(220) 2021 10 27
ERENC PATRYCJA LSS GLOBAL, Piotrków Trybunalski
(znak słowno-graficzny)
LL LELiXiA FASHION

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.14, 29.01.15
(510), (511) 25 Odzież.
(210) 535920
(220) 2021 10 31
(731) KASPRZYK TOMASZ R4U, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BUDOTEKA
(510), (511) 37 Budownictwo, Budownictwo lądowe, Budownictwo komercyjne, Budownictwo mieszkaniowe, Budownictwo morskie, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budownictwo przemysłowe, Budownictwo wodno-lą-
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dowe, Budownictwo wodno-lądowe w zakresie nawadniania, Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Przygotowanie
terenu [budownictwo], Usługi charytatywne, mianowicie
budownictwo, Budownictwo portowe, Budownictwo podziemne, Budownictwo podwodne.
(210) 535921
(220) 2021 10 31
(731) KASPRZYK TOMASZ R4U, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) R4U
(510), (511) 37 Budownictwo, Budownictwo lądowe, Budownictwo komercyjne, Budownictwo mieszkaniowe, Budownictwo morskie, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budownictwo przemysłowe, Budownictwo wodno-lądowe, Budownictwo wodno-lądowe w zakresie nawadniania, Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Przygotowanie
terenu [budownictwo], Usługi charytatywne, mianowicie
budownictwo, Budowa dróg, Budowa dróg na zamówienie,
Budowa fundamentów dróg, Budowa podkładów pod drogi, Budowanie dróg kolejowych, Konserwacja dróg, Naprawa
i konserwacja maszyn do budowy dróg, Naprawa i konserwacja sprzętu do budowy dróg, Rozbieranie dróg, Sprzątanie dróg dojazdowych na budowy, Układanie nawierzchni
drogowych, Uszczelnianie dróg, Uszczelnianie i rozbieranie
dróg, Wynajem maszyn do robót drogowych, Wynajem
sprzętu do oczyszczania dróg, Zamiatanie dróg, Znakowanie
poziome dróg.
535933
(220) 2021 10 28
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) PREGNAVIT FOLIC ACID MAX
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Leki, Wyroby medyczne, Suplementy diety, Tabletki dla kobiet planujących
ciążę, w trakcie ciąży, dla kobiet karmiących piersią, Kapsułki
dla kobiet planujących ciążę, dla kobiet w ciąży, karmiących
piersią, Produkty farmaceutyczne z kwasem foliowym.
(210)
(731)

535936
(220) 2021 11 02
DUVAL KATARZYNA, DUVAL WŁODZIMIERZ STUDIO
PRO SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) studio pro
(210)
(731)

(531) 26.11.22, 27.05.01, 27.05.13, 27.01.13, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia elektryczne i elektroniczne do rejestracji, transformacji i odtwarzania obrazu, światła i dźwięku,
a w tym komputery i lasery nie do celów medycznych, Magnetofony, Gramofony, Rzutniki obrazu, Telebimy, Megafony,
Głośniki i kolumny głośnikowe, Mikrofony, Monitory, Neony,
Nośniki zapisów optycznych i akustycznych, Miksery fonii
i światła, Urządzenia i aparaty do pomiarów elektrycznych
i akustycznych, Przewody akustyczne i elektryczne, Regulatory świateł scenicznych, Osprzęt i akcesoria do wymiennych towarów, 11 Lampy do celów oświetleniowych, Lampy do aparatów projekcyjnych, Reflektory do lamp, Żarówki
oświetleniowe, Urządzenia i aparaty do wytwarzania pary,
mgieł i dymów, Części, osprzęt i akcesoria do wymienionych
towarów, 13 Artykuły pirotechniczne, Materiały pirotechnicz-
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ne, 41 Organizowanie kursów i szkoleń, Usługi w zakresie
organizacji i prowadzenia imprez i widowisk rozrywkowych,
sportowych, edukacyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

535941
(220) 2021 10 28
MIKULSKI LESZEK, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
TUNAWEZA

(531) 03.07.01, 03.07.16, 01.03.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, Zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości sportowych, Usługi agencji w zakresie promowania osobistości
świata sportu, Promowanie towarów i usług osób trzecich
poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów
z zawodami sportowymi, Promowanie towarów i usług osób
trzecich poprzez pomaganie sponsorom kojarzenia ich towarów i usług z działalnością sportową, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji,
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych,
Produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych, Usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu
reklamowego i mediów, Oferowanie i wynajem przestrzeni
reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatą, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z herbatą, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z kakao, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z batonami czekoladowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z batonami czekoladowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami gazowanymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami gazowanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wodą mineralną, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z wodą mineralną, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z napojami dla sportowców zawierającymi elektrolity, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami dla sportowców zawierającymi elektrolity, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z aromatyzowanymi napojami gazowanymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z aromatyzowanymi napojami gazowanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z bezalkoholowymi gazowanymi napojami na bazie soków
owocowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z bezal-
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koholowymi gazowanymi napojami na bazie soków owocowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mrożonymi
napojami gazowanymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mrożonymi napojami gazowanymi, 36 Organizowanie
zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], Organizacja
zbiórek charytatywnych, Przydzielanie dotacji pieniężnych
dla organizacji charytatywnych, Świadczenie usług charytatywnych w zakresie zbierania funduszy dotyczących równoważenia emisji dwutlenku węgla, Gromadzenie funduszy
i sponsorowanie finansowe, Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, Inwestowanie funduszy na cele charytatywne, Organizacja zbiórek, Organizacja zbiórek pieniężnych,
Organizowanie działań mających na celu zbieranie funduszy
na cele biznesowe, Organizowanie działań mających na celu
zbieranie funduszy na cele charytatywne, Organizowanie
funduszy na cele dobroczynne, Organizowanie wydarzeń
mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne,
Organizowanie zbierania funduszy, Organizowanie zbiórek
finansowych, Pozyskiwanie funduszy na projekty pomocy
zagranicznej, Pozyskiwanie funduszy na projekty humanitarne, 41 Organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, Organizowanie zawodów i imprez sportowych, Szkolenia zawodników sportowych, Organizowanie lokalnych
wydarzeń sportowych, Edukacja, Produkcja imprez sportowych, Doradztwo zawodowe i coaching, Organizacja szkoleń, Szkolenia edukacyjne, Kursy szkoleniowe, Organizowanie szkoleń biznesowych, Szkolenie biznesowe prowadzone
za pomocą gry, Usługi szkolenia zawodowego, Usługi szkolenia personelu, Trening osobisty [szkolenie], Zapewnianie kursów szkoleniowych, Organizowanie kursów szkoleniowych,
Organizowanie seminariów szkoleniowych, Prowadzenie
seminariów szkoleniowych, Doradztwo w zakresie szkoleń,
Szkolenia w dziedzinie biznesu, Szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, Przygotowanie prezentacji do celów
szkoleniowych, Organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych,
Usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, Kursy
szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Zapewnianie
kursów szkoleniowych na temat zarządzania biznesowego,
Usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, Doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, Usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, Kursy
szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, Usługi edukacyjne
w zakresie zarządzania, Usługi w zakresie wykładów związane z umiejętnościami zarządzania, Usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, Usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, Usługi edukacyjne dotyczące
umiejętności komunikacyjnych, Szkolenia w zakresie technik
komunikacyjnych, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące audytu, Wypożyczanie materiałów szkoleniowych, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Rozpowszechnianie
materiałów edukacyjnych, Publikacja materiałów edukacyjnych, Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych
na profesjonalnych wykładach, Produkowanie materiałów
szkoleniowych rozprowadzanych podczas seminariów z zakresu zarządzania, Produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, Coaching w zakresie
życia osobistego [life coaching], Szkolenia sportowe, Sport
i fitness, Obozy sportowe, Zajęcia sportowe, Wynajem sprzętu sportowego i obiektów sportowych, Edukacja, rozrywka
i sport, Usługi edukacyjne dotyczące sportu, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Zajęcia sportowe i kulturalne,
Usługi w zakresie instruktażu sportowego, Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna.
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535946
(220) 2021 11 02
ALOHA WEALTH AND WELLNESS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Żyj Bardziej
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 39 Organizowanie wycieczek, Organizowanie
wycieczek zagranicznych, Organizowanie wycieczek autokarowych, Organizowanie wycieczek z przewodnikiem,
Organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, Organizowanie
i prowadzenie wycieczek, Organizowanie i przeprowadzanie
wycieczek i zwiedzania, Organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem w ramach wakacji zorganizowanych, 41 Obozy
sportowe (Organizowanie -), Szkolenia edukacyjne, Szkolenia sportowe, Szkolenia komputerowe, Szkolenia nauczycieli, Szkolenia biznesowe, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia dla dorosłych, Usługi edukacyjne związane
ze szkoleniami zawodowymi, Usługi konsultacyjne związane
ze szkoleniami pracowników, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Usługi w zakresie
szkolenia i kształcenia zawodowego, Kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, Nauczanie i szkolenia
w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej,
Organizowanie wycieczek do celów szkoleniowych, Organizowanie edukacyjnych wycieczek z przewodnikiem, Organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, Koncerty
muzyczne, Koncerty muzyczne na żywo, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Rozrywka on-line, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, Gry oferowane on-line
(w sieci informatycznej), Publikacja elektroniczna on-line
periodyków i książek, Zapewnianie dostępu do gier wideo
on-line, Gry oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej, Prowadzenie sesji szkoleniowych on-line związanych
ze sprawnością fizyczną, Usługi gier oferowane w systemie
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Informacje
dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej
bazy danych lub Internetu, Informacja dotycząca edukacji
udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, Zawody sportowe (Organizowanie -), Udostępnianie
obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, zawody sportowe
i lekkoatletyczne oraz programy z nagrodami, Usługi klubów
zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne].
535948
(220) 2021 10 29
ŻYTKOWICZ IWONA ZARZĄDCA SUKCESYJNY
PRZEDSIĘBIORSTWA W SPADKU ŻEMP PIOTR
ŻYTKOWICZ W SPADKU, Piwniczna-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIRMA ŻeMP

(210)
(731)
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(531) 26.04.01, 26.04.08, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, Materiały metalowe do celów budowlanych, Przenośne metalowe
konstrukcje budowlane, Przewody nieelektryczne i druty
z metali nieszlachetnych, Drobne wyroby metalowe, Pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu, Kasy
pancerne, 19 Materiały, niemetalowe, do użytku w budownictwie, Rury sztywne, niemetalowe, do użytku w budownictwie, Asfalt, smoła i bitumy, Budynki przenośne, niemetalowe, Pomniki niemetalowe.
535987
(220) 2021 11 03
WINYLOBRANIE I PŁYTY GRAMOFONOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINYLO BRANIE

(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.19, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie książek, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie książek, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie płyt winylowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie płyt winylowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie płyt kompaktowych z muzyką, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie płyt kompaktowych z muzyką, 41 Usługi pisania blogów, Publikowanie
książek, Organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, Organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych.
536039
(220) 2021 11 03
CBD DOCTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CBD SKIN EXPERT
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.19, 27.05.23
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki
funkcjonalne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki upiększające, Zestawy kosmetyków, Kosmetyki do pielęgnacji skó-
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ry, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki do użytku
osobistego, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki i preparaty
kosmetyczne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki w formie
olejków, Środki nawilżające [kosmetyki], Nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, 35 Usługi sprzedaży detalicznej lub
hurtowej w zakresie kosmetyków.
536095
(220) 2021 11 04
PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SPÓŁKA
AKCYJNA, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 4 Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych,
Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, Energia elektryczna, Paliwo gazowe, 9 Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Panele słoneczne
do wytwarzania energii elektrycznej, Kolektory słoneczne
do wytwarzania energii elektrycznej, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, Przemienniki [inwertory] do dostaw
energii elektrycznej, Urządzenia do monitorowania zużycia
energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do przełączania
energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do regulacji dystrybucji energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy
do prowadzenia dystrybucji energii elektrycznej, Urządzenia
i przyrządy do regulacji użycia energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii
elektrycznej, Urządzenia do pomiaru, monitorowania i analizowania zużycia energii elektrycznej, Rozdzielacze energii
elektrycznej, Analizatory energii elektrycznej, Liczniki energii
elektrycznej, Konwertery energii elektrycznej, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Aparatura do kondycjonowania
energii, 35 Sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, Nabywanie energii ze źródeł odnawialnych dla
innych firm, Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, Sprzedaż
paliwa gazowego, Nabywanie paliwa gazowego dla innych
firm, Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż paliwa gazowego, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 36 Inwestycje przemysłowe, Inwestycje kapitałowe,
Pozyskiwanie kapitału, Zarządzanie kapitałem, Dostarczanie
kapitału inwestycyjnego, Zapewnianie kapitału obrotowego,
Pozyskiwanie kapitału finansowego, Prowadzenie transakcji na rynku kapitałowym, Doradztwo w zakresie inwestycji
kapitałowych, Administrowanie usługami w zakresie inwestycji kapitałowych, Usługi finansowe dotyczące udostępniania i strukturyzacji kapitału, Wszystkie powyższe usługi
dotyczą rynku odnawialnych źródeł energii, 39 Dostawa
i dystrybucja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
Usługi informacyjne i doradcze w związku z dostarczaniem
i dystrybucją energii ze źródeł odnawialnych, Magazynowanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, Transmisja
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, Przechowywanie energii ze źródeł odnawialnych, Dostawa i dystrybucja
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paliwa gazowego, Magazynowanie paliwa gazowego, Usługi
informacyjne i doradcze w związku z dostarczaniem i dystrybucją paliwa gazowego, 40 Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, Usługi informacyjne i doradcze
związane z wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych .
(210) 536105
(220) 2021 11 04
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NARODOWY TAŃCZY
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, Sprzęt do przetwarzania danych, komputery, Nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji
i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Audiowizualne urządzenia do nauki, Urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, Gry telewizyjne, Pobieralne gry komputerowe, Programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne,
Suszarki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje
w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, Fotografie [wydrukowane], Podpisane fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki fotograficzne,
Minialbumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania fotografii, Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie oprawione i nieoprawione, Narożniki do przyklejania fotografii,
Samoprzylepne narożniki do fotografii, Rogi do mocowania
fotografii, Pudełka do przechowywania fotografii, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Karty do albumów fotograficznych, Fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi,
Ramki i stojaki do fotografii, Albumy do wklejania [albumy fotograficzne], Papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 25 Odzież,
Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry i zabawki, Gry komputerowe inne niż telewizyjne, Przenośne gry komputerowe, Gry
planszowe, Gry przystosowane do użytku z odbiornikami
telewizyjnymi, Artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte
w innych klasach), Ozdoby choinkowe, 35 Usługi reklamowe,
Produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych
dla telewizji, filmu, Internetu, Organizacja pokazów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, Usługi marketingu
i public relations, Merchandising, Reklamowy serwis ogłoszeniowy, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, Gier, zabawek, wyrobów
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, Kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych,
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych
warunkach, Promowanie koncertów muzycznych, Promocja
[reklama] koncertów, 38 Obsługa przekazu i przekazywanie
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dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, Organizowanie
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych,
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym
udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, Zbieranie i przekazywanie
informacji poprzez sieci komunikacyjne, Dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, Usługi teletekstowe i audiotekstowe, Organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej
tablicy ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletekstowych
i audiotekstowych, Dostęp do treści, stron internetowych
i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność
sportowa i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne
on-line książek i periodyków, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Organizowanie, montaż i produkcja
programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi organizowania nauki i szkoleń
w dziedzinie multimedialnej, Organizowanie konkursów,
organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Usługi w zakresie interaktywnych programów i gier
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, Usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań,
Produkcja audycji telewizyjnych, filmów, seriali, Realizacja
spektakli, Produkcja radiowa, filmowa, telewizyjna i kinowa,
Koncerty muzyczne, Prezentacja koncertów, Organizowanie
koncertów, Rezerwacje koncertów, Zarządzanie koncertami,
Obsługa koncertów muzycznych, Usługi koncertów muzycznych, Organizowanie koncertów muzycznych, Prezentacja
koncertów muzycznych, Usługi koncertów śpiewu, Produkcja koncertów muzycznych, Koncerty muzyczne na żywo,
Rezerwacja biletów na koncerty, Rozrywka w postaci koncertów, Organizowanie koncertów muzyki pop, Organizowanie
i prowadzenie koncertów, Biura rezerwacji biletów koncertowych, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, Usługi rezerwacji
biletów na koncerty, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, Usługi rozrywkowe w postaci występów
koncertowych, Usługi rezerwacji biletów do teatru i na koncerty, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, Usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
koncertów, 42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej,
usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, Doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
(210)
(731)
(540)
(540)

536108
(220) 2021 11 04
TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
NARODOWY TAŃCZY
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(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.15.07, 02.07.25, 26.02.07, 26.02.14
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, Sprzęt do przetwarzania danych, komputery, Nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji
i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Audiowizualne urządzenia do nauki, Urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, Gry telewizyjne, Pobieralne gry komputerowe, Programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne,
Suszarki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje
w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, Fotografie [wydrukowane], Podpisane fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki fotograficzne,
Minialbumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania fotografii, Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie oprawione i nieoprawione, Narożniki do przyklejania fotografii,
Samoprzylepne narożniki do fotografii, Rogi do mocowania
fotografii, Pudełka do przechowywania fotografii, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Karty do albumów fotograficznych, Fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi,
Ramki i stojaki do fotografii, Albumy do wklejania [albumy fotograficzne], Papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 25 Odzież,
Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry i zabawki, Gry komputerowe inne niż telewizyjne, Przenośne gry komputerowe, Gry
planszowe, Gry przystosowane do użytku z odbiornikami
telewizyjnymi, Artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte
w innych klasach), Ozdoby choinkowe, 35 Usługi reklamowe,
Produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych
dla telewizji, filmu, Internetu, Organizacja pokazów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, Usługi marketingu
i public relations, Merchandising, Reklamowy serwis ogłoszeniowy, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, Gier, zabawek, wyrobów
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, Kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych,
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych
warunkach, Promowanie koncertów muzycznych, Promocja
[reklama] koncertów, 38 Obsługa przekazu i przekazywanie
dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, Organizowanie
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych,
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym
udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, Zbieranie i przekazywanie
informacji poprzez sieci komunikacyjne, Dostarczanie infor-
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macji on-line z komputerowych baz danych, Usługi teletekstowe i audiotekstowe, Organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej
tablicy ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletekstowych
i audiotekstowych, Dostęp do treści, stron internetowych
i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność
sportowa i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne
on-line książek i periodyków, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Organizowanie, montaż i produkcja
programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi organizowania nauki i szkoleń
w dziedzinie multimedialnej, Organizowanie konkursów,
organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Usługi w zakresie interaktywnych programów i gier
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, Usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań,
Produkcja audycji telewizyjnych, filmów, seriali, Realizacja
spektakli, Produkcja radiowa, filmowa, telewizyjna i kinowa,
Koncerty muzyczne, Prezentacja koncertów, Organizowanie
koncertów, Rezerwacje koncertów, Zarządzanie koncertami,
Obsługa koncertów muzycznych, Usługi koncertów muzycznych, Organizowanie koncertów muzycznych, Prezentacja
koncertów muzycznych, Usługi koncertów śpiewu, Produkcja koncertów muzycznych, Koncerty muzyczne na żywo,
Rezerwacja biletów na koncerty, Rozrywka w postaci koncertów, Organizowanie koncertów muzyki pop, Organizowanie
i prowadzenie koncertów, Biura rezerwacji biletów koncertowych, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, Usługi rezerwacji
biletów na koncerty, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, Usługi rozrywkowe w postaci występów
koncertowych, Usługi rezerwacji biletów do teatru i na koncerty, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, Usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
koncertów, 42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej,
usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
(210) 536193
(220) 2021 11 08
(731) Citigroup Inc., Nowy Jork, US
(540) (znak słowny)
(540) CITI PAYLITE
(510), (511) 35 Promowanie sprzedaży rachunków kart kredytowych poprzez prowadzenie programów zachęt, Promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez
przyznawanie punktów premiowych za używanie kart kredytowych, 36 Obsługa kart kredytowych, Usługi bankowe,
Usługi w zakresie pożyczek ratalnych, Płatności elektroniczne obejmujące elektroniczne przetwarzanie i dalsze przekazywanie danych dotyczących płatności rachunków, Usługi
w zakresie regulowania rachunków, Usługi związane z przetwarzaniem transakcji kartami kredytowymi oraz usługi
związane z przetwarzaniem płatności kartami kredytowymi.
(210) 536307
(220) 2021 11 10
(731) COSMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Biocellfix
(510), (511) 3 Wyroby perfumeryjne, wyroby perfumeryjne,
kosmetyki do pielęgnacji ciała i włosów, perfumy, wody kolońskie, olejki eteryczne, olejki perfumeryjne, dezodoranty
do użytku osobistego, odświeżacze do ust w aerozolu, pre-
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paraty do golenia, kremy do golenia, płyny po goleniu, sole
do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji włosów, skóry,
oczu i paznokci, kremy kosmetyczne, kremy do rąk, mleczka
i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów,
lakiery do paznokci, lotiony kosmetyczne, lakiery do włosów, pasty, proszki i płyny do zębów, lakiery do paznokci,
toniki, żele, odżywki, preparaty do kąpieli, sole wspomagające wyszczuplanie, maski do zabiegów kosmetycznych,
wody termalne, kremy do pillingu, preparaty do makijażu,
preparaty kosmetyczne wyszczuplające, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szminki, szampony, odżywki do włosów, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy
do makijażu, błyszczyki, maskary, tusze do rzęs, zmywacze
do paznokci, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do mycia, mydła, mydła w płynie, żele do mycia,
kosmetyki do opalania, farby do włosów, produkty kosmetyczne do usuwania farby z włosów, płatki kosmetyczne
antybakteryjne do oczyszczania cery problematycznej, wyroby kosmetyczne do pielęgnacji skóry i włosów, 5 Środki
sanitarne stosowane w higienie osobistej, mianowicie: chusteczki nawilżane antybakteryjne, waciki odkażające, materiały opatrunkowe, podpaski, tampony, wkładki higieniczne,
farmaceutyczne preparaty odżywcze do włosów, 35 Usługi
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą handlową,
usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania
działalnością gospodarczą handlową, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów
i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych,
promocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna
kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum, akcesoriów
i przyborów kosmetycznych, sprzedaż za pośrednictwem
Internetu kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum, akcesoriów i przyborów kosmetycznych.
(210) 536308
(220) 2021 11 10
(731) COSMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Fizzco
(510), (511) 3 Wyroby perfumeryjne, wyroby perfumeryjne,
kosmetyki do pielęgnacji ciała i włosów, perfumy, wody kolońskie, olejki eteryczne, olejki perfumeryjne, dezodoranty
do użytku osobistego, odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty do golenia, kremy do golenia, płyny po goleniu, sole
do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji włosów, skóry,
oczu i paznokci, kremy kosmetyczne, kremy do rąk, mleczka
i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów,
lakiery do paznokci, lotiony kosmetyczne, lakiery do włosów, pasty, proszki i płyny do zębów, lakiery do paznokci,
toniki, żele, odżywki, preparaty do kąpieli, sole wspomagające wyszczuplanie, maski do zabiegów kosmetycznych,
wody termalne, kremy do pillingu, preparaty do makijażu,
preparaty kosmetyczne wyszczuplające, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szminki, szampony, odżywki do włosów, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy
do makijażu, błyszczyki, maskary, tusze do rzęs, zmywacze
do paznokci, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do mycia, mydła, mydła w płynie, żele do mycia,
kosmetyki do opalania, farby do włosów, produkty kosmetyczne do usuwania farby z włosów, płatki kosmetyczne
antybakteryjne do oczyszczania cery problematycznej, wyroby kosmetyczne do pielęgnacji skóry i włosów, 5 Środki
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sanitarne stosowane w higienie osobistej, mianowicie: chusteczki nawilżane antybakteryjne, waciki odkażające, materiały opatrunkowe, podpaski, tampony, wkładki higieniczne,
farmaceutyczne preparaty odżywcze do włosów, 35 Usługi
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą handlową,
usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania
działalnością gospodarczą handlową, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów
i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych,
promocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna
kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum, akcesoriów
i przyborów kosmetycznych, sprzedaż za pośrednictwem
Internetu kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum, akcesoriów i przyborów kosmetycznych.
(210) 536310
(220) 2021 11 10
(731) COSMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Bionicare
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, kosmetyki do pielęgnacji ciała i włosów, perfumy, wody kolońskie, olejki eteryczne,
olejki perfumeryjne, dezodoranty do użytku osobistego, odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty do golenia, kremy
do golenia, płyny po goleniu, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji włosów, skóry, oczu i paznokci, kremy
kosmetyczne, kremy do rąk, mleczka i balsamy do ciała,
maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lotiony kosmetyczne, lakiery do włosów, pasty, proszki
i płyny do zębów, lakiery do paznokci, toniki, żele, odżywki, preparaty do kąpieli, sole wspomagające wyszczuplanie,
maski do zabiegów kosmetycznych, wody termalne, kremy
do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne
wyszczuplające, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki,
szminki, szampony, odżywki do włosów, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy do makijażu, błyszczyki,
maskary, tusze do rzęs, zmywacze do paznokci, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do mycia, mydła, mydła w płynie, żele do mycia, kosmetyki do opalania,
farby do włosów, produkty kosmetyczne do usuwania farby
z włosów, płatki kosmetyczne antybakteryjne do oczyszczania cery problematycznej, wyroby kosmetyczne do pielęgnacji skóry i włosów.
(210) 536311
(220) 2021 11 10
(731) COSMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) True Inci
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, kosmetyki do pielęgnacji ciała i włosów, perfumy, wody kolońskie, olejki eteryczne,
olejki perfumeryjne, dezodoranty do użytku osobistego, odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty do golenia, kremy
do golenia, płyny po goleniu, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji włosów, skóry, oczu i paznokci, kremy
kosmetyczne, kremy do rąk, mleczka i balsamy do ciała,
maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lotiony kosmetyczne, lakiery do włosów, pasty, proszki
i płyny do zębów, lakiery do paznokci, toniki, żele, odżywki, preparaty do kąpieli, sole wspomagające wyszczuplanie,
maski do zabiegów kosmetycznych, wody termalne, kremy
do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne
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wyszczuplające, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki,
szminki, szampony, odżywki do włosów, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy do makijażu, błyszczyki,
maskary, tusze do rzęs, zmywacze do paznokci, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do mycia, mydła, mydła w płynie, żele do mycia, kosmetyki do opalania,
farby do włosów, produkty kosmetyczne do usuwania farby
z włosów, płatki kosmetyczne antybakteryjne do oczyszczania cery problematycznej, wyroby kosmetyczne do pielęgnacji skóry i włosów.
536420
(220) 2021 11 12
AGRO-NETZWERK POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chąśno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ProMilCa MILK COMPLEX 100% minerałów z mleka

(210)
(731)

(531) 26.05.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt,
Preparaty i substancje weterynaryjne, Preparaty i substancje
witaminowe i mineralne do celów medycznych, Preparaty
i substancje na bazie wapnia do celów medycznych, Preparaty z mikroelementami, Preparaty nutraceutyczne, Karmy
i pasze lecznicze dla zwierząt, Dodatki do pasz do celów
medycznych, Medyczne preparaty mlekozastępcze dla zwierząt, Witaminy i preparaty witaminowe, Żywność dietetyczna do celów medycznych, Substancje dietetyczne do celów
medycznych, Dodatki do żywności do celów niemedycznych, Dietetyczne dodatki do żywności, Lecznicze dodatki
do żywności, Suplementy diety i preparaty dietetyczne dla
ludzi i zwierząt, Suplementy żywnościowe, Suplementy diety składające się głównie z wapnia, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety na bazie mleka i serwatek, Probiotyki (suplementy), 29 Produkty mleczne,
Mleko, Napoje na bazie mleka, Mleko w proszku, Białka mleka
do celów spożywczych, Serwatka, Serwatka suszona, Substytuty mleka, Enzymy mlekowe do celów spożywczych, 31 pokarm dla zwierząt hodowlanych, Karmy i pasze dla zwierząt,
Pasze odżywcze i wzmacniające, Pasze dla zwierząt tucznych, Produkty do tuczenia zwierząt, Mieszanki paszowe dla
zwierząt, Mieszanki mineralne dla zwierząt, Dodatki do pasz
nie do celów leczniczych, Wapno do pasz, Sole mineralne
do pasz, Koncentraty dla zwierząt, Odżywki i substancje
wzmacniające dla zwierząt, Proteiny dla zwierząt, Premiksy,
Mączka dla zwierząt, Napoje dla zwierząt hodowlanych, Produkty żywnościowe dla zwierząt na bazie mleka i serwatki,
Mleko w proszku dla zwierząt, Mleko do stosowania jako
karma dla zwierząt, Mleko sztuczne do stosowania jako karma dla zwierząt, Substytuty mleka do użycia jako produkty
żywnościowe dla zwierząt, Preparaty mlekozastępcze dla
zwierząt, Koncentraty mleczne dla zwierząt, Zakwaszacze
paszowe, Konserwanty paszowe.
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536472
(220) 2021 11 15
KERANISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Niss-sept
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.01
(510), (511) 5 Mydła dezynfekujące, Paski siarkowe do dezynfekcji, Preparaty do dezynfekcji jaj, Mieszaniny do dezynfekcji
jaj, Preparaty do dezynfekcji paznokci, Środki do dezynfekcji
basenów, Preparaty do dezynfekcji rąk, Preparaty do dezynfekcji powietrza, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Roztwory
do dezynfekcji soczewek kontaktowych, Środki dezynfekcyjne
do przyrządów medycznych, Środki dezynfekcyjne do szkieł
kontaktowych, Środki dezynfekujące do użytku domowego,
Płyny dezynfekujące [inne niż mydło], Środki dezynfekcyjne
do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, Środki dezynfekujące do użytku weterynaryjnego,
Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekujące, którymi nasączane są chusteczki, Środki dezynfekujące do aparatury i przyrządów stomatologicznych, Preparaty
do dezynfekcji strzyków [dippingu wymion] krów mlecznych,
Ściereczki do czyszczenia nasączone środkami dezynfekującymi, do celów higienicznych.
(210) 536486
(220) 2021 11 15
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) SITADEM
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(210) 536489
(220) 2021 11 15
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) TALGIRZA
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(210) 536490
(220) 2021 11 15
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) GLYZVADIR
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(210) 536494
(220) 2021 11 15
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) DUSALM
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania u ludzi, Leki do stosowania na skórę, Suplementy
diety, Środki sanitarne do celów medycznych.
(210) 536499
(220) 2021 11 15
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) DEPEPSIT
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
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(210) 536500
(220) 2021 11 15
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) REGLIVIQ
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(210) 536504
(220) 2021 11 15
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) ZIPTALCAM
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(210) 536508
(220) 2021 11 15
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) DYSTODIP
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(210) 536511
(220) 2021 11 15
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) DAZBARIQ
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(210) 536514
(220) 2021 11 15
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) VAXYLDIR
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(210) 536515
(220) 2021 11 15
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) RYZDAVLIN
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

536540
(220) 2021 11 17
GNIEWEK-LEWICKA KAROLINA, Tarnów
(znak słowno-graficzny)
SOFA FIT

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Dżemy, konfitury, Przetwory owocowe, Pasty
warzywne, Desery jogurtowe, Desery owocowe, Burgery
warzywne, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie
owoców, Przekąski na bazie warzyw, 30 Bajgle, Chleb, Bułki,
Ciastka, Kanapki, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Muesli,
Musy, Napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami
smakowymi, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie substytutów kawy, Napoje na bazie kakao, Pieczywo owocowe, Tosty, Wrapy, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Plac-
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ki, naleśniki, Batony zbożowe i energetyczne, 32 Soki, Soki
owocowe, Soki warzywne, Napoje typu smoothie, Napoje
bezalkoholowe, 43 Kawiarnie, Restauracje, Bary, Oferowanie
żywności i napojów dla gości, Przygotowywanie posiłków
i napojów, Serwowanie jedzenia i napojów, Udostępnianie
obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie
na specjalne okazje, Usługi barów i restauracji, Usługi kateringowe, Usługi kawiarni, Usługi w zakresie przygotowywania
jedzenia i napojów, Usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości.
(210)
(731)
(540)
(540)

536543
(220) 2021 11 17
GNIEWEK-LEWICKA KAROLINA, Tarnów
(znak słowno-graficzny)
SOFA KIDS

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Dżemy, konfitury, Przetwory owocowe, Desery jogurtowe, Desery owocowe, Galaretki, 30 Bajgle, Bułeczki
słodkie, Chleb, Bułki, Ciastka, Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Czekolada, Desery czekoladowe, Kanapki, Kawa,
herbata, kakao i namiastki tych towarów, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Muesli, Musy, Napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, Napoje
na bazie kawy, Napoje na bazie substytutów kawy, Napoje
na bazie czekolady, Napoje na bazie kakao, Pieczywo owocowe, Słodkie bułeczki, Słodkie polewy i nadzienia, Tosty,
Wrapy, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Placki,
naleśniki, Desery lodowe, Puddingi, 32 Soki, Soki owocowe,
Soki warzywne, Napoje typu smoothie, Lemoniada, Napoje
bezalkoholowe, 43 Kawiarnie, Restauracje, Bary, Oferowanie
żywności i napojów dla gości, Przygotowywanie posiłków
i napojów, Serwowanie jedzenia i napojów, Udostępnianie
obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie
na specjalne okazje, Usługi barów i restauracji, Usługi kateringowe, Usługi kawiarni, Usługi w zakresie przygotowywania
jedzenia i napojów, Usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości.
(210)
(731)
(540)
(540)

536545
(220) 2021 11 17
GNIEWEK-LEWICKA KAROLINA, Tarnów
(znak słowno-graficzny)
SOFA PINK

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Dżemy, konfitury, Przetwory owocowe, Pasty
warzywne, 30 Bajgle, Bułeczki słodkie, Chleb, Bułki, Ciastka,
Croissant - rogaliki z ciasta francuskiego, Czekolada, Desery
czekoladowe, Kanapki, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych
towarów, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety,
Muesli, Musy, Napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie substytutów kawy, Napoje na bazie czekolady, Napoje
na bazie kakao, Pieczywo owocowe, Słodkie bułeczki, Słodkie polewy i nadzienia, Tosty, Wrapy, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Placki, naleśniki, Popcorn, Ciasta typu
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monoporcje, 32 Piwo, Soki, Soki owocowe, Soki warzywne,
Napoje typu smoothie, Lemoniada, Napoje bezalkoholowe,
33 Wino, Wino musujące, Prosecco, Cydr, Napoje alkoholowe
z wyjątkiem piwa, 43 Kawiarnie, Restauracje, Bary, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie jedzenia i napojów, Udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie
na specjalne okazje, Usługi barów i restauracji, Usługi kateringowe, Usługi kawiarni, Usługi w zakresie przygotowywania
jedzenia i napojów, Usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości.
(210)
(731)
(540)
(540)

536548
(220) 2021 11 17
GNIEWEK-LEWICKA KAROLINA, Tarnów
(znak słowno-graficzny)
poca & poca

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Odzież damska, Odzież dla dzieci, Odzież codzienna, Odzież wizytowa, Sukienki, Spódnice, Bluzki, Spodnie, Kombinezony, Kurtki, Płaszcze, Odzież
wierzchnia, Marynarki, Peleryny, Koszulki, Szorty, Paski, Buty,
Buty damskie, Buty dziecięce, Apaszki, Bolerka, Chusty, Gorsety, Halki, Hidżaby, Kostiumy dla kobiet, Nakrycia głowy,
Odzież wieczorowa, Stroje wizytowe, Suknie ślubne, Suknie
balowe, Suknie koktajlowe, Suknie wieczorowe, Szale, Swetry,
Tuniki, Woalki, welony, 26 Dekoracyjne akcesoria do włosów,
Ozdoby do włosów, Artykuły do upinania włosów, Wstążki
do włosów, Opaski do włosów, Kokardy do włosów, Spinki
do włosów, Gumki do włosów, Wsuwki do włosów, Szpilki
do włosów, 35 Usługi sprzedaży odzieży, odzieży damskiej,
odzieży dla dzieci, odzieży codziennej, odzieży wizytowej,
sukienek, spódnic, bluzek, spodni, kombinezonów, kurtek,
płaszczy, odzieży wierzchniej, marynarek, peleryn, koszulek,
szortów, pasków, butów, butów damskich, butów dziecięcych, apaszek, bolerek, chust, gorsetów, halek, hidżabów,
kostiumów dla kobiet, nakryć głowy, odzieży wieczorowej,
strojów wizytowych, sukni ślubnych, sukni balowych, sukni koktajlowych, sukni wieczorowych, szali, swetrów, tunik,
woalek, welonów, dekoracyjnych akcesoriów do włosów,
ozdób do włosów, artykułów do upinania włosów, wstążek
do włosów, opasek do włosów, kokard do włosów, spinek
do włosów, gumek do włosów, wsuwek do włosów, szpilek
do włosów, Reklama i marketing.
(210)
(731)
(540)
(540)

536614
(220) 2021 11 18
SKRZYPCZAK WIKTORIA PARUS IMAGE, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Parus

31

(531) 03.07.01, 03.07.16, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież, stroje sceniczne, kostiumy do tańca, odzież ze skóry i z imitacji skóry, odzież gimnastyczna
i sportowa, obuwie, obuwie sceniczne, obuwie gimnastyczne i sportowe, obuwie zwłaszcza do tańca, nakrycia
głowy, bielizna, kurtki, spodnie, bluzy, podkoszulki, t-shirty,
koszule, garnitury, krawaty, muchy, płaszcze, swetry, suknie,
sukienki, kostiumy, garsonki, spódnice, rajstopy, pończochy, podwiązki do pończoch, skarpety, kapcie, rękawiczki, szale, szaliki, czapki, chusty, szlafroki, bielizna osobista,
piżamy, koszule nocne, kostiumy do opalania i pływania,
dresy, getry, leginsy, majtki, staniki, staniczki, szelki, woalki, środki antypoślizgowe do butów, podwiązki, 35 Organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych,
pokazy towarów w celach handlowych i reklamowych,
promocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi sprzedaży w tym także
za pośrednictwem sieci internet odzieży, obuwia, nakryć
głowy, książek, albumów i czasopism, nagranych nośników
cyfrowych DVD i CD, instrumentów muzycznych i osprzętu
muzycznego, akcesoriów do instrumentów muzycznych,
pokrowców oraz futerałów na instrumenty muzyczne, nośników danych, voucherów i biletów na imprezy rozrywkowe, gadżetów reklamowych, odzieży, literatury muzycznej,
Usługi promocyjne i menedżerskie, Usługi profesjonalnego
zarządzania działalnością artystyczną, Doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzenia, organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą artystyczną, Pozyskiwanie
i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej artystycznej, Dystrybucja materiałów reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych,
Badanie opinii publicznej, Wyszukiwanie informacji o plikach komputerowych dla osób trzecich, Promocja [reklama] koncertów, Reklama, Reklama telewizyjna, Reklama
radiowa, Reklama przy pomocy mobilnych urządzeń komunikacyjnych, Reklama banerowa, Reklama zewnętrzna,
Reklama korespondencyjna, Reklama i marketing, Reklama
w czasopismach, Reklama na billboardach także elektronicznych, Wynajem czasu reklamowego, 40 Powielanie
nagrań audio i video, usługi poligraficzne, drukowanie materiałów reklamowych, haftowanie, nanoszenie nadruków
na przedmioty o charakterze reklamowym, obróbka materiałów reklamowych, konfekcjonowanie towarów, nanoszenie nadruków i haftów na odzież oraz obuwie, Przeróbki
odzieży, Szycie odzieży na miarę, Przeróbki odzieży [produkcja na zamówienie], Zdobienie odzieży, 42 Testowanie
materiałów, testowanie tekstyliów, projektowanie odzieży
w tym odzieży scenicznej i dodatków do odzieży, obuwia,
nakryć głowy, torebek i toreb, wzornictwo przemysłowe
w zakresie odzieży, w tym odzieży scenicznej, nakryć głowy
i obuwia, doradztwo zawodowe w zakresie projektowania
odzieży w tym odzieży scenicznej, nakryć głowy i obuwia,
44 Salony kosmetyczne, salony piękności, usługi fryzjerskie,
usługi kosmetyczne, solaria, salony odnowy biologicznej,
usługi manicure, usługi pedicure, wykonywanie makijażu,
usługi masażu, inhalacje, kreowanie wizerunku po przez
zabiegi kosmetyczne, stylizacja sylwetki po przez zabiegi
kosmetyczne, Makijaże i fryzury sceniczne i artystyczne.
(210) 536679
(220) 2021 11 19
(731) CZEREMSKI MACIEJ, Zielona Góra
(540) (znak graficzny)
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(540)

(531) 29.01.12, 24.17.25, 26.13.25, 27.05.21, 26.11.02
(510), (511) 25 Koszulki z nadrukami.
536743
(220) 2021 11 19
BT KAPITAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krotoszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR 1896 KROTOSZYN TWÓJ BROWAR

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.14, 27.07.01, 09.01.10, 05.03.13, 05.03.15,
26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18
(510), (511) 32 Piwo, słód, piwo imbirowe, porter, piwo
ciemne typu koźlak, napoje na bazie piwa, napoje o smaku
piwa, napoje o niskiej zawartości alkoholu, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, napoje bezalkoholowe gazowane
i niegazowane.
(210) 536912
(220) 2021 11 25
(731) KUPIEC KACPER, Ostromecko
(540) (znak słowny)
(540) TREELOOP
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży, dodatków odzieżowych, obuwia i nakryć głowy, Usługi sprzedaży hurtowej odzieżą, obuwiem i nakryciami głowy, Usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, obuwia i nakryć głowy, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży
detalicznej akcesoriów odzieżowych, odzieży, obuwia i nakryć głowy, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie artykułów odzieżowych, obuwia i nakryć głowy.
(210) 536913
(220) 2021 11 25
(731) KUPIEC KACPER, Ostromecko
(540) (znak graficzny)
(540)
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(531) 29.01.14, 05.01.05, 05.01.16
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży, dodatków odzieżowych, obuwia i nakryć głowy, Usługi sprzedaży hurtowej odzieżą, obuwiem i nakryciami głowy, Usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, obuwia i nakryć głowy, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży
detalicznej akcesoriów odzieżowych, odzieży, obuwia i nakryć głowy, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie artykułów odzieżowych, obuwia i nakryć głowy.
536924
(220) 2021 11 23
ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW
MINERALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEWONIT WAPNO NAWOZOWE
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.07.02
(510), (511) 1 Środki chemiczne, surowce mineralne przeznaczone dla przemysłu i rolnictwa, dolomit, dolomit
do celów przemysłowych, dolomit specjalny do wytwarzania wypełniaczy dla przemysłu chemicznego i materiałów budowlanych, mączki dolomitowe i serycytowe
dla przemysłu szklarskiego chemicznego i materiałów budowlanych, preparaty do uzdatniania wody, nawozy dla
rolnictwa, nawozy użyźniające glebę: nawozy azotowe,
nawozy wapniowo-magnezowe, węglanowe (tzw. wapno
nawozowe dolomitowe) do odkwaszania gleb i wzbogacania ich w magnez, nawóz wapniowy (cyjanamid), Środki
do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, spoiwa
do betonu, 4 Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, energia elektryczna wytwarzana z energii wiatru,
energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, paliwa gazowe, paliwa płynne, paliwa samochodowe, 19 Budowlane
materiały niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane, bloki kamienne, beton towarowy, masa betonowa,
zaprawy budowlane, grys, kamień skała glina i minerały,
cement do pieców hutniczych, 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z paliwami, 37 Wydobywanie surowców naturalnych, kopalnictwo materiałów, górnicze roboty wydobywcze surowców mineralnych, usługi eksploatacji kamieniołomów, wynajmowanie maszyn i urządzeń budowlanych,
wynajmowanie sprzętu budowlanego i burzącego z obsługa operatorską, usługi budowlane konstrukcyjne rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi tankowania paliwa do pojazdów, tankowanie pojazdów sprężonym wodorem, roboty
wydobywcze [górnictwo], 39 Transport, usługi informacji
doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, usługi przewozu, usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, pakowanie i składowanie towarów, czarterowanie pojazdów do transportu, logistyka transportu, organizowanie transportu, przewożenie i dostarczanie towarów,
transport drogowy, transport kolejowy, transport lądowy,
transport i dostawy towarów, transport samochodowy,
usługi pośrednictwa transportowego, usługi transportu
samochodami silnikowymi, usługi tranzytowe, usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi, magazynowanie paliw gazowych.
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536937
(220) 2021 11 25
AUTOGALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Care by Sweden
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Oprogramowanie komputerowe do mobilnych aplikacji umożliwiających interakcje
i łączenie pomiędzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi,
Oprogramowanie komputerowe do obsługi pojazdów, Aplikacje komputerowe do sterowania pojazdami, Aplikacje
komputerowe do automatycznej kontroli jazdy do użytku
w samochodach, Urządzenia do automatycznej kontroli jazdy do użytku w samochodach, Aplikacje komputerowe
do urządzeń nawigacyjnych do pojazdów, Urządzenia nawigacyjne do samochodów, 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
(210)
(731)
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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 sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów:
aplikacje mobilne, oprogramowanie komputerowe do mobilnych aplikacji umożliwiających interakcje i łączenie pomiędzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi, oprogramowanie
komputerowe do obsługi pojazdów, aplikacje komputerowe
do sterowania pojazdami, aplikacje komputerowe do automatycznej kontroli jazdy do użytku w samochodach, urządzenia do automatycznej kontroli jazdy do użytku w samochodach, aplikacje komputerowe do urządzeń nawigacyjnych do pojazdów, urządzenia nawigacyjne do samochodów, 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
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przed kradzieżą do pojazdów, dźwiękowe alarmy cofania
do pojazdów, koła i opony oraz gąsienicowe układy bieżne
do pojazdów, konsole stanowiące części wnętrz pojazdów,
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów: 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, mechanizmy sprzęgła do samochodów, tarcze
sprzęgła do pojazdów lądowych, dźwignie do sprzęgieł
do pojazdów lądowych, dźwignie zmiany biegów do samochodów, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów: 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, Zarządzanie
flotą pojazdów [dla osób trzecich], 36 Usługi pośrednictwa
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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 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 Usłu-

Nr ZT03/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

gi 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) 536954
(220) 2021 11 26
(731) GAŁKA DOMINIK SZKOŁA JAZDY SQULL, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) Squll
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej,
hurtowej i poprzez Internet odzieży, 41 Usługi szkół jazdy,
Nauczanie i szkolenia, Nauka jazdy, Nauka jazdy w zakresie
bezpieczeństwa na drodze, Nauka prowadzenia pojazdów
użytkowych, Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jazdy
samochodem, Szkolenia w zakresie prowadzenia pojazdów
mechanicznych, Usługi szkoleniowe dla kierowców z umiejętności prowadzenia pojazdu, Usługi w zakresie nauki jazdy
dotyczące wszelkich pojazdów, Usługi szkoleniowe związane z prowadzeniem pojazdów z napędem na cztery koła.
(210)
(731)
(540)
(540)

536971
(220) 2021 11 26
GAŁKA DOMINIK SZKOŁA JAZDY SQULL, Kielce
(znak słowno-graficzny)
Squll L szkoła JAZDY

537039
(220) 2021 11 29
FUNDACJA NA RZECZ ODZYSKU OPAKOWAŃ
ALUMINIOWYCH - RECAL, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) każda puszka cenna

(210)
(731)

(531) 24.15.13, 27.05.01, 29.01.03, 19.01.04
(510), (511) 6 Stopy metali nieszlachetnych, Metale nieszlachetne surowe lub półprzetworzone, Opakowania metalowe, Puszki metalowe, Puszki metalowe na napoje, Pudełka
i pojemniki z metali nieszlachetnych, 35 Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], Rozpowszechnianie
informacji w zakresie recyklingu i przetwarzania odpadów,
Reklama, Analiza cen i kosztów w związku z utylizacją, usuwaniem, transportem i recyklingiem odpadów, Badania rynkowe, 40 Recykling, Obróbka [przetwarzanie] odpadów, Obróbka [odzyskiwanie surowców wtórnych] odpadów przemysłowych, Obróbka materiałów uzyskanych z odpadów
[odzyskiwanie surowców wtórnych], Obróbka i recykling
opakowań, Unieszkodliwianie odpadów [przetwarzanie],
Sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu, Niszczenie odpadów, Spalanie odpadów, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne związane z recyklingiem
odpadów i śmieci, Doradztwo związane ze spalaniem odpadów i śmieci, Doradztwo związane z niszczeniem odpadów i śmieci, Pozyskiwanie informacji w zakresie recyklingu
i przetwarzania odpadów, 41 Organizowanie i prowadzenie
konkursów, szkoleń, konferencji, seminariów, w tym szkoleń
w zakresie recyklingu i przetwarzania odpadów i surowców
wtórnych, Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne związane z ochroną środowiska, Rozpowszechnianie materiałów
edukacyjnych, Publikowanie tekstów, Usługi wydawnicze,
42 Projektowanie opakowań, Przeprowadzanie badań jakościowych, Testy inżynieryjne, Badania inżynieryjne, Badania
środowiska, Badania naukowe i przemysłowe, 43 Usługi zaopatrzenia w napoje.
537128
(220) 2021 11 26
BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lesznowola
(540) (znak słowny)
(540) REVITALUM
(510), (511) 3 Sztuczne paznokcie, Utwardzacze do paznokci, Emalie do paznokci, Zmywacze do paznokci, Żel do paznokci, Odżywki do paznokci, Rozjaśniacze do paznokci, Kosmetyki do paznokci, Krem do skórek wokół paznokci, Proszek
do polerowania paznokci, Podkłady do paznokci [kosmetyki],
Preparaty do pielęgnacji paznokci, Papier ścierny do paznokci, Lakiery nawierzchniowe do paznokci, Klej do utwardzania paznokci, Emulsje do wzmacniania paznokci, Preparaty
do wzmacniania paznokci, Naklejane ozdoby do paznokci,
Środki zmiękczające skórki przy paznokciach, Środki do usuwania skórek wokół paznokci, Środki do usuwania paznokci
żelowych, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, Zmywacze do paznokci w sztyfcie, Lakiery do paznokci
w pisaku, Odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki],
Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], Olejek do skórek
wokół paznokci, Kleje do mocowania sztucznych paznokci,
(210)
(731)

(531)

02.09.23, 09.07.05, 26.01.05, 26.11.01, 26.01.11, 29.01.15,
27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej,
hurtowej i poprzez Internet odzieży, 41 Usługi szkół jazdy,
Nauczanie i szkolenia, Nauka jazdy, Nauka jazdy w zakresie
bezpieczeństwa na drodze, Nauka prowadzenia pojazdów
użytkowych, Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jazdy
samochodem, Szkolenia w zakresie prowadzenia pojazdów
mechanicznych, Usługi szkoleniowe dla kierowców z umiejętności prowadzenia pojazdu, Usługi w zakresie nauki jazdy
dotyczące wszelkich pojazdów, Usługi szkoleniowe związane z prowadzeniem pojazdów z napędem na cztery koła.
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Proszki do nadawania kształtu sztucznym paznokciom, Materiały na powłoki do paznokci u rąk, Preparaty kosmetyczne
do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, 5 Preparaty do dezynfekcji paznokci, Preparaty do leczenia grzybicy paznokci, Przeciwgrzybicze preparaty dermatologiczne
do paznokci.
537167
(220) 2021 12 01
MACHATY LUDOMIRA F.H.U. LUPIO-WENTYLACJA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUPIO wentylacja

(210)
(731)

(531) 05.05.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Filtry do użytku przemysłowego i domowego, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Instalacje i urządzenia
do uzdatniania powietrza, Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Systemy HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalacje wentylacyjne
[klimatyzacja] do pojazdów, Rekuperatory do wstępnego
ogrzewania powietrza do spalania w systemach grzewczych
z wykorzystaniem gorących gazów spalinowych, Pompy
ciepła, Pompy ciepła do przetwarzania energii, Induktory
powietrza [klimatyzatory], Klimatyzatory, Klimatyzatory pokojowe, Przenośne klimatyzatory, Urządzenia przyspieszonej
jonizacji [do uzdatniania powietrza], Filtry do gazów [domowe lub przemysłowe instalacje], Filtry do klimatyzacji, Filtry
do oczyszczaczy powietrza, Rekuperatory, Induktory powietrza [wentylacja], Wyciągi [wentylacja], Urządzenia do uzdatniania powietrza, Filtry [części maszyn lub urządzeń], Ogrzewacze powietrza olejowe, gazowe, ogrzewane gorącą wodą,
parą i elektrycznością oraz części do nich, Filtry do instalacji chłodniczych, Instalacje i urządzenia do ogrzewania,
wentylacji, chłodzenia i oczyszczania powietrza, Instalacje
i urządzenia do oczyszczania powietrza, w tym elektryczne
i domowe oczyszczacze powietrza, Stacjonarne i ruchome
urządzenia i przyrządy grzewcze, chłodnicze, suszące, wentylacyjne, Urządzenia grzewcze promiennikowe, Grzejniki
olejowe i gazowe, Palniki olejowe i gazowe, Kotły grzewcze
i grzejniki przepływowe olejowe, gazowe i ogrzewane elektrycznością, Urządzenia do termicznego i katalitycznego dopalania, Urządzenia do chłodzenia powietrza, Podgrzewacze
powietrza, Instalacje do filtrowania powietrza, Urządzenia
i maszyny do oczyszczania powietrza, Urządzenia chłodnicze, Grzejniki centralnego ogrzewania, Agregaty chłodnicze,
Wentylatory jako części instalacji chłodniczych, Wentylatory
elektryczne do użytku osobistego, Oczyszczacze powietrza,
Osuszacze powietrza, Kaloryfery elektryczne, Grzejniki [kaloryfery], Urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza
lub wody, Agregaty chłodnicze będące częściami systemów
do chłodzenia wody, Agregaty klimatyzacyjne, 35 Reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza
Internetu, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów,
broszur), Analizy rynkowe, Zarządzanie w zakresie zamówień
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handlowych, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem bloga, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi informacyjne
dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów,
Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu
franczyzowego, Usługi franczyzowe związane z pomocą
dla firm, Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych: filtrów
do użytku przemysłowego i domowego, instalacji i urządzeń do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania
powietrza, instalacji i urządzeń do uzdatniania powietrza,
systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
systemów HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalacji wentylacyjnych [klimatyzacja] do pojazdów, rekuperatorów do wstępnego ogrzewania powietrza
do spalania w systemach grzewczych z wykorzystaniem
gorących gazów spalinowych, pomp ciepła, pomp ciepła
do przetwarzania energii, induktorów powietrza [klimatyzatory], klimatyzatorów, klimatyzatorów pokojowych, przenośnych klimatyzatorów, urządzeń przyspieszonej jonizacji
[do uzdatniania powietrza], filtrów do gazów [domowe
lub przemysłowe instalacje], filtrów do klimatyzacji, filtrów
do oczyszczaczy powietrza, filtrów [części maszyn lub urządzeń], rekuperatorów, urządzeń do uzdatniania powietrza,
induktorów powietrza [wentylacja], wyciągów [wentylacja],
ogrzewaczy powietrza olejowych, gazowych, ogrzewanych
gorącą wodą, parą i elektrycznością oraz części do nich,
filtrów do instalacji chłodniczych, instalacji i urządzeń
do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia i oczyszczania powietrza, instalacji i urządzeń do oczyszczania powietrza, w tym
elektrycznych i domowych oczyszczaczy powietrza, stacjonarnych i ruchomych urządzeń i przyrządów grzewczych,
chłodniczych, suszących, wentylacyjnych, urządzeń grzewczych promiennikowych, grzejników olejowych i gazowych,
palników olejowych i gazowych, kotłów grzewczych i grzejników przepływowych, olejowych, gazowych i ogrzewanych
elektrycznością, urządzeń do termicznego i katalitycznego
dopalania, urządzeń do chłodzenia powietrza, podgrzewaczy powietrza, osuszaczy powietrza, instalacji do filtrowania
powietrza, urządzeń i maszyn do oczyszczania powietrza,
urządzeń chłodniczych, grzejników centralnego ogrzewania,
agregatów chłodniczych, agregatów klimatyzacyjnych, wentylatorów jako części instalacji chłodniczych, wentylatorów
elektrycznych do użytku osobistego, urządzeń jonizujących
do oczyszczania powietrza lub wody, kaloryferów elektrycznych, oczyszczaczy powietrza, części do wyżej wymienionych towarów, 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa
systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych,
Instalacja, naprawa i konserwacja podgrzewaczy powietrza,
Instalacja systemów do kontroli środowiska w czystych pomieszczeniach, Instalacja systemów do wentylacji i usuwania kurzu, Instalacja urządzeń do klimatyzacji do czystych
pomieszczeń [clean room], Instalacja urządzeń wentylacyjnych, Modernizacja instalacji do wentylacji budynków, Modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
budynków, Naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji,
Regularne serwisowanie urządzeń do wentylacji, Naprawa
i konserwacja urządzeń do usuwania kurzu, Naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, Regularne serwisowanie
urządzeń do klimatyzacji, Usługi czyszczenia przewodów
wentylacyjnych, Usługi uszczelniania otworów wentylacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, Usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych.
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537174
(220) 2021 12 01
MAC OLGA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
mental health at work

(531) 24.01.05, 24.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Edukacja, Nauczanie, Organizowanie, prowadzenie i obsługa konferencji, warsztatów, szkoleń, seminariów, zjazdów, Poradnictwo zawodowe, Publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, Udostępnienie
publikacji elektronicznych (nie do pobrania), Usługi edukacyjne i rozrywkowe, mianowicie udostępnianie strony internetowej obejmującej treści audio, wideo, filmy, fotografie,
inne materiały multimedialne i powiązane informacje przez
Internet oraz inne sieci łącznościowe na zakres tematów
i zagadnień dotyczących psychologii, Edukacyjne usługi
doradcze, Elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu
dostarczanie informacji elektronicznych (w tym informacji
archiwalnych) w formie tekstów, informacji audio i/lub wideo, Organizacja edukacyjnych kursów, szkoleń i warsztatów
w tym za pośrednictwem sieci Internet i on-line, Organizowanie programów szkoleniowych, Produkcja materiałów
kursowych, w tym rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, Produkcja prezentacji audiowizualnych, Publikacja materiałów edukacyjnych, Usługi doradztwa specjalistycznego
w zakresie edukacji, Usługi dostarczania informacji dotyczących edukacji, 44 Porady psychologiczne, Usługi psychologów, Usługi terapeutyczne, Usługi w zakresie psychologii dla
osób indywidualnych i grup, Usługi w zakresie psychologii
pracy, Zapewnienie leczenia psychologicznego.
537177
(220) 2021 12 01
WELMER PROFESSIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WELMER PROFESSIONAL ROZWIĄZANIA DLA
PRZEMYSŁU

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 15.07.01
(510), (511) 7 Maszyny rolkowe [przenośniki], Przenośniki, Pionowe przenośniki kubełkowe, Pionowe przenośniki
kubełkowe zawierające pomosty taśmowe, Przenośniki
do przeładunku materiałów, Przenośniki i pasy do przenośników, Przenośniki kubełkowe, Przenośniki przemysłowe,
Przenośniki taśmowe, Ruchome przenośniki ślimakowe, Ruchome przenośniki bagażu, Ruchome przenośniki taśmowe,
Stałe przenośniki taśmowe, Taśmowe (Przenośniki -), Maszyny do naciągania taśmy, Taśmy przylepne do kół pasowych,
17 Taśmy przylepne do użytku w przemyśle, 37 Instalacja,
konserwacja i naprawa maszyn, Naprawa lub konserwacja

37

maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów gumowych, Naprawa lub konserwacja maszyn i przyrządów pomiarowych,
Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi do obróbki metali, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do przetwarzania tworzyw sztucznych, Naprawa maszyn, Naprawa
maszyn i sprzętu do obróbki metali, Naprawa maszyn przemysłowych, Naprawa osi do maszyn, Serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, Instalacja maszyn, Instalacja maszyn
przemysłowych, Montaż [instalacja] instalacji maszynowych,
Przegląd maszyn, Remont maszyn, Czyszczenie maszyn, Demontaż maszyn, Rozbiórka maszyn przemysłowych, Usługi
instalacji maszyn, Serwisowanie sieci elektrycznych, Instalacja urządzeń elektrycznych, 40 Obróbka metalurgiczna,
Obróbka metali, Obróbka [kształtowanie] metalu, Obróbka
metalu [kształtowanie], Obróbka metalu [tłoczenie], Obróbka [obróbka mechaniczna] metalu.
(210)
(731)
(540)
(540)

537193
(220) 2021 12 01
FUNDACJA EKONOMII SPOŁECZNEJ PRZYSTAŃ, Płock
(znak słowno-graficzny)
Bar mleczny TUMSKA

(531) 09.07.19, 02.09.12, 26.04.02, 26.04.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Bary szybkiej obsługi [snack-bary].
537194
(220) 2021 12 01
PROGLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) PROGLINE
(510), (511) 3 Środki do usuwania skórek wokół paznokci,
Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, Balsam do włosów, Balsamy do włosów, Balsamy do wygładzania i prostowania włosów, Farby do włosów, Kosmetyczne płyny do włosów, Kosmetyki do włosów, Kredy do włosów, Krem do włosów,
Kremy do pielęgnacji włosów, Kremy do włosów, Kremy
ochronne do włosów, Kremy pielęgnacyjne do włosów, Lakier do włosów, Lakiery do układania włosów, Lakiery do włosów, Maseczki do stylizacji włosów, Maseczki do włosów,
Maskara do włosów, Maski do pielęgnacji włosów, Neutralizatory do włosów, Nielecznicze płyny do włosów, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze szampony do włosów, Odżywczy wosk
do włosów, Odżywka do włosów dla dzieci, Odżywki do włosów, Odżywki do włosów w kostce, Odżywki nawilżające
do włosów, Odżywki pielęgnacyjne do włosów, Olejek
do układania włosów, Olejek do włosów, Olejki do odżywiania włosów, Olejki do włosów, Olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, Opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające produkty do utrwalania włosów, Pasta do stylizacji
włosów, Pianka do włosów, Pianki do stylizacji włosów, Pianki
do włosów, Pianki ochronne do włosów, Pianki [przybory toaletowe] do stylizacji włosów, Płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], Płukanki do włosów [szampon z odżywką], Płyny do ondulacji włosów, Płyny do pielęgnacji włosów,
Płyny do stylizacji włosów, Płyny do układania włosów, Płyny
do włosów, Płyny do włosów i ciała, Płyny koloryzujące
do włosów, Płyny ochronne do włosów, Płyny pielęgnacyjne
(210)
(731)
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do włosów, Pomady do włosów, Preparaty do barwienia włosów, Preparaty do falowania i kręcenia włosów, Preparaty
do koloryzacji włosów, Preparaty do kręcenia włosów, Preparaty do kuracji włosów, Preparaty do mycia włosów, Preparaty do neutralizacji włosów, Preparaty do ochrony włosów
przed słońcem, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty
do pielęgnacji włosów, nie do celów medycznych, Preparaty
do prostowania włosów, Preparaty do rozjaśniania włosów,
Preparaty do skręcania włosów, Preparaty do układania włosów, Preparaty do układania włosów o długotrwałym działaniu [texturizer], Preparaty do włosów, Preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, Preparaty kosmetyczne do włosów, Preparaty nabłyszczające do włosów, Preparaty odżywcze do włosów, Produkty do ochrony farbowanych włosów,
Produkty do pielęgnacji farbowanych włosów, Produkty
do układania włosów dla mężczyzn, Produkty do usuwania
farby z włosów, Produkty do wysuszania włosów do użytku
kosmetycznego, Produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, Produkty utrwalające
do włosów, Proszek do mycia włosów, Pudry do włosów, Rozjaśniacze do włosów, Serum do pielęgnacji włosów, Serum
do układania włosów, Serum do włosów, Środki do nawilżania włosów, Środki do pielęgnacji włosów, Środki rozjaśniające do włosów, Środki zmiękczające do włosów, Szampon
do włosów, Szampony do włosów, Szampony do włosów dla
ludzi, Szampony z odżywką do włosów, Tonik do włosów,
Tonik do włosów [nieleczniczy], Toniki do włosów, Woda
utleniona do włosów, Wosk do włosów, Woski do układania
włosów, Żele do stylizacji włosów, Żele do włosów, Żele
ochronne do włosów, Żele w sprayu do układania włosów,
Preparaty do pedicure, Pasty do pasków do ostrzenia brzytwy, Maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, 8 Nożyczki, Nożyczki do paznokci, Nożyczki do skórek wokół paznokcia, Nożyczki do włosów,
Nożyczki fryzjerskie, Nożyczki kieszonkowe, Cążki do obcinania paznokci, Cążki do obcinania paznokci [narzędzia ręczne],
Cążki do paznokci, Cążki do skórek, Pęsety, Pęsety do depilacji, Pęsety do sztucznych rzęs, Szczypce, Narzędzia do odpychania skórek, Przyrządy do usuwania skórek, Nieelektryczne
trymery do brwi, Przyrządy ręczne do kosmetycznej pielęgnacji brwi, Elektryczne maszynki do strzyżenia włosów,
Elektryczne maszynki do strzyżenia włosów do użytku osobistego [ręczne], Maszynki do przycinania włosów w nosie,
Maszynki do strzyżenia włosów do użytku osobistego, elektryczne i nieelektryczne, Maszynki do strzyżenia włosów,
elektryczne i na baterie, Maszynki do strzyżenia włosów, nieelektryczne, Maszynki do strzyżenia włosów, Nieelektryczne
ręczne przyrządy do kręcenia włosów, Przybory do obcinania i usuwania włosów, Przybory do układania włosów, Przybory ręczne do kręcenia włosów, Ręczne maszynki do strzyżenia włosów, Ręczne urządzenia do karbowania włosów,
Urządzenia do karbowania włosów [karbownice], Przybory
do manicure i pedicure, Zestawy do pedicure, Elektryczne
zestawy do pedicure’u, Brzytwy, Brzytwy jednorazowe, Brzytwy japońskie, Brzytwy elektryczne, Etui na maszynki do golenia, Pilniki do paznokci, Pilniki do paznokci, elektryczne,
Pilniki do paznokci nieelektryczne, Pilniki do stóp, Tarki
do usuwania zrogowaceń, Tarniki, tarki [narzędzia ręczne],
Ostrzenie (Osełki do -), Ostrzenie (Przyrządy do -), ręczne, Narzędzia ręczne do użytku przy kosmetycznych zabiegach
pielęgnacyjnych, 10 Nożyczki chirurgiczne, Nożyczki medyczne, Cęgi chirurgiczne, Chirurgiczne (Przyborniki na instrumenty -), Lekarskie przyborniki, Przyborniki dla chirurgów i lekarzy innych specjalności, Pojemniki na przyrządy
chirurgiczne, Przyrządy chirurgiczne, Sprzęt i instrumenty
chirurgiczne do użytku stomatologicznego, Sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku medycznego, Szczypce chi-
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rurgiczne, Szczypce do opatrunków [do użytku chirurgicznego], Szczypce do użytku chirurgicznego, Tacki na przyrządy chirurgiczne, Zaciski do użytku chirurgicznego, Zapięcia do użytku chirurgicznego, Dłuta stomatologiczne,
inne niż do użytku osobistego, Instrumenty do użytku
w protetyce stomatologicznej, Urządzenia do użytku przez
asystentów stomatologów, Igły do celów stomatologicznych, Kątnice do stomatologii zachowawczej, Wiertła
do użytku w stomatologii, Wiertła stomatologiczne, Zgłębniki stomatologiczne do użytku w leczeniu zębów, Przyrządy ortodontyczne, Aparaty ortodontyczne, Aparaty ortodoncyjne, Przyrządy do regulacji zębów [aparaty ortodontyczne], Ortodoncja (Aparaty -), Urządzenia do użytku w ortodoncji, 21 Grzebienie do włosów, Szczotki do włosów,
26 Spinki do włosów, Spinki [klamerki] do włosów, Spinki
[wsuwki] do włosów, Sprężynki [akcesoria do włosów], Sprężynki do włosów [akcesoria do włosów], Szpilki do kręcenia
włosów, Szpilki do ozdabiania włosów, Szpilki do układania
włosów, Szpilki do włosów, Szpilki i wsuwki do włosów, Wałki
do włosów, Wałki do włosów, elektryczne, inne niż przyrządy
ręczne, Wałki do włosów, elektryczne lub nieelektryczne,
inne niż przyrządy ręczne, Wałki do włosów nieelektryczne,
Wsuwki do kręcenia włosów, Wsuwki do układania włosów
w fale, Wsuwki do włosów, Wsuwki [spinki do włosów],
35 Usługi handlu detalicznego związane z preparatami
do włosów, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z walizkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Sprzedaż
detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego,
37 Ostrzenie nożyczek, Ponowne ostrzenie nożyczek, Ostrzenie noży, 44 Usługi kształtowania brwi, Fryzjerskie (Salony -),
Męskie salony fryzjerskie, Salony fryzjerskie, Usługi fryzjerskie,
Usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, Usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, Kuracje do włosów, Mycie włosów
szamponem, Ścinanie włosów, Stylizacja, układanie włosów,
Udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, Usługi
doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi farbowania
włosów, Usługi kręcenia włosów, Usługi lecznicze związane
z odrastaniem włosów, Usługi obcinania włosów, Usługi plecenia włosów w warkocze, Usługi prostowania włosów, Usługi rozjaśniania włosów, Usługi trwałej ondulacji włosów,
Usługi w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi w zakresie usuwania włosów, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Wypożyczanie urządzeń do układania włosów, Usługi manicure i pedicure, Usługi pedicure, Usługi pielęgnacji stóp, Usługi doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych, Wypożyczanie instrumentów stomatologicznych.
(210) 537195
(220) 2021 12 01
(731) Gauthtech Pte. Ltd., Singapur, SG
(540) (znak słowny)
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(540) Gauth Expert
(510), (511) 9 Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie użytkowe na smartfony, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfony, Oprogramowanie edukacyjne, Oprogramowanie szkoleniowe, Oprogramowanie do wirtualnej klasy, Oprogramowanie komputerowe
i oprogramowanie mobilne, Oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, Komputerowe oprogramowanie
graficzne, Oprogramowanie komputerowe poprawiające
możliwości audiowizualne aplikacji multimedialnych, mianowicie do integracji tekstu, dźwięku, grafiki, obrazów nieruchomych i obrazów ruchomych i uczenia maszynowego,
Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do użytku
w urządzeniach mobilnych w celu integracji danych elektronicznych ze środowiskiem świata zewnętrznego, Oprogramowanie do pobrania służące do rozwiązywania problemów z dziedziny matematyki i nauk ścisłych, Aplikacje mobilne do pobrania służące do rozpoznawania obrazu i digitalizacji wyrażeń matematycznych, Oprogramowanie do pobrania do użytku przez freelancerów, Oprogramowanie
do pobrania do użytku w crowdsourcingu, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, odtwarzania lub przetwarzania dźwięku, obrazów lub danych, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne
[do nauczania], Urządzenia i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, Nośniki nagrane lub do pobrania, nośniki cyfrowe
lub analogiczne nienagrane do nagrywania i zapisywania,
Urządzenia liczące, Komputery i komputerowe urządzenia
peryferyjne, Oprogramowanie aplikacji w celach edukacyjnych, Oprogramowanie komputerowe i aplikacje do robienia, przechwytywania, ładowania, transmisji, przetwarzania
i wyświetlania obrazów, treści wideo i danych, Materiały edukacyjne do pobrania, Słowniki elektroniczne do pobrania,
Materiały dydaktyczne do nauczania do pobrania, Pokrowce
na smartfony i telefony komórkowe, Etui na smartfony i telefony komórkowe, Kijki do robienia selfie jako akcesoria
do smartfonów, Uchwyty przystosowane do smartfonów,
Telefony komórkowe, Paski do smartfonów, Tablety, Baterie,
Ładowarki do baterii, Ładowarki USB (ładowarki baterii), Kable USB, Słuchawki [douszne], Słuchawki [zakładane na głowę], Zestawy słuchawkowe, Głośniki, Folie ochronne przystosowane do smartfonów i telefonów komórkowych, Inne akcesoria przeznaczone do smartfonów lub telefonów komórkowych, Magnesy, Magnesy na lodówkę, Alarmy, Okulary
przeciwsłoneczne, Etui na okulary, Urządzenia i przyrządy
optyczne, Ekrany wideo, Roboty edukacyjne, Roboty do nadzoru bezpieczeństwa, Roboty humanoidalne wyposażone
w sztuczną inteligencję, Aparaty fotograficzne, 35 Reklama
i usługi w zakresie reklamy, Agencje reklamowe, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu
„płać za kliknięcie”, Przygotowywanie reklam dla osób trzecich, Rozpowszechnianie reklam, Reklama poprzez wszystkie
publiczne środki komunikacji, Promocja sprzedaży dla osób
trzecich, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością
gospodarczą i marketingu, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji sprzedaży, Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej i usługi informacyjne o działalności gospodarczej w dziedzinie edukacji, Pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą związaną z edukacją, Agencje informacji handlowej, Udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej w dziedzinie edukacji za pośrednictwem strony internetowej, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, Doradztwo w zakresie
zasobów ludzkich i zarządzania pracownikami niezależnymi
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i zdalnymi w dziedzinie edukacji, Zarządzanie biznesem dla
niezależnych usługodawców, Administrowanie, zarządzanie,
wdrażanie i koordynacja zasobów ludzkich, Zdalne zarządzanie zasobami ludzkimi, pracownikami i outsourcingiem pracy, Usługi online w zakresie tworzenia sieci biznesowych
w dziedzinie edukacji, Usługi biznesowe, a mianowicie zapewnianie platformy internetowej dla pracowników, osób
i firm poszukujących usług pracowników oraz przeprowadzanie analiz w celu dopasowania pochodzenia, umiejętności i zdolności pracowników do potrzeb osób poszukujących
usług takich pracowników w dziedzinie edukacji, Udostępnianie platformy internetowej w celu przesyłania i zamieszczania projektów związanych z edukacją przez osoby fizyczne i firmy, Dostarczanie informacji handlowych, a mianowicie udostępnianie dwukierunkowego systemu online
w dziedzinie edukacji dla użytkowników platformy internetowej w celu oceny i przekazywania informacji zwrotnych
użytkownikom, z którymi kontaktowali się oni za pośrednictwem tej platformy internetowej, 41 Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Szkolenia, Usługi edukacyjne w postaci spersonalizowanego nauczania, Szkolenia komputerowe, Publikacja materiałów edukacyjnych i szkoleniowych, Zapewnianie szkoleń, nauczania i korepetycji, Zapewnianie zajęć online dla niewielkiej grupy uczniów, Udostępnianie samouczków online, Organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, Prowadzenie zajęć dydaktycznych i uzupełniających
z matematyki, Informacja o edukacji, Publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, Szkolenia edukacyjne,
Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Nauczanie, Usługi nauczania indywidualnego, Przeprowadzanie sprawdzianów
pedagogicznych, Usługi rozrywkowe, Udostępnianie informacji i analiz w zakresie edukacji i rozrywki, Prezentacja wideo online, Udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], Udostępnianie wideo i muzyki nie do pobrania, Publikacja multimedialna druków, książek, czasopism,
czasopism, gazet, biuletynów, szkoleń, map, Publikacja kalendarzy, grafik, zdjęć, treści wideo, muzyki i elektronicznych
publikacji, Elektroniczna publikacja informacji online na różne tematy, Publikacja kalendarzy imprez, Informacje rozrywkowe i dotyczące rozrywki online za pośrednictwem i internetu, Organizowanie i prezentacja pokazów, konkursów, gier,
koncertów i imprez rozrywkowych, Urządzanie, organizowanie, prowadzenie i występowanie w roli gospodarza w zakresie społecznych imprez rozrywkowych i imprez edukacyjnych, Organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych, edukacyjnych lub rozrywkowych, Usługi studia nagrań, Usługi
wsparcia dydaktycznego, mianowicie usługi planowania,
powiadamiania i komunikacji, Udzielanie informacji dotyczących edukacji online z internetowych baz danych, Udostępnianie gier online nie do pobrania do celów edukacyjnych,
Usługi edukacyjne, mianowicie opracowywanie programów
nauczania dla nauczycieli i edukatorów, Usługi w zakresie
produkcji fotografii, Produkcja filmów i nagrań wideo, Usługi
nauczania w zakresie metod pedagogicznych, Usługi bibliotek online, mianowicie świadczenie usług bibliotek elektronicznych obejmujących gazety, czasopisma, zdjęcia, obrazy
i obrazy wideo za pośrednictwem sieci komputerowej online, Udostępnianie platformy w zakresie edukacji dla treści
generowanych przez użytkowników, 42 Udostępnianie
oprogramowania komputerowego i mobilnego nie do pobrania, Udostępnianie oprogramowania nie do pobrania służącego do rozwiązywania problemów z dziedziny matematyki i nauk ścisłych, Udostępnianie aplikacji mobilnych
nie do pobrania służących do rozpoznawania obrazu i digitalizacji wyrażeń matematycznych, Udostępnianie oprogramowania nie do pobrania do użytku przez freelancerów,
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Udostępnianie oprogramowania nie do pobrania do użytku
w crowdsourcingu, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania do opracowywania
materiałów edukacyjnych online, Opracowywanie systemów komputerowych, Rozwój oprogramowania do systemów komputerowych, Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania, Programowanie komputerów związane z udostępnianiem edukacji, gier lub rozrywki
online, Udostępnianie interaktywnych multimedialnych programów gier komputerowych online nie do pobrania, Hosting stron internetowych, Hosting infrastruktury sieciowej
online na rzecz osób trzecich do celów wymiany treści online, Hosting platform w Internecie, Hosting edukacyjnych
treści multimedialnych, Platforma jako usługa (PaaS) obejmująca udostępnianie platformy oprogramowania do przesyłania i zamieszczania projektów związanych z edukacją przez
osoby fizyczne i firmy, Platforma jako usługa (PaaS) obejmująca udostępnianie platformy oprogramowania dla pracowników, osób i firm poszukujących usług pracowników, Hosting strony internetowej w zakresie elektronicznego przechowywania zdjęć i filmów cyfrowych, Hosting treści cyfrowych w Internecie, Hosting rozrywkowych treści multimedialnych, Hosting aplikacji multimedialnych i interaktywnych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Oprogramowanie
jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do uczenia
maszynowego, uczenia głębokiego i głębokich sieci neuronowych, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) związane z hostingiem multimedialnych treści edukacyjnych, gier lub rozrywki, Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], Platforma
jako usługa (PaaS), Platforma jako usługa obejmująca platformy oprogramowania komputerowego, Platforma jako usługa (PaaS) związana z hostingiem interaktywnych kalendarzy
publicznych online umożliwiających wielu uczestnikom
współdzielenie harmonogramów wydarzeń i rezerwację
obiektów, Doradztwo dotyczące rozwoju produktów dla
twórców w dziedzinie edukacji, Przechowywanie danych
elektronicznych, Chmura obliczeniowa, Udostępnianie programów komputerowych ze sztuczną inteligencją w sieciach
danych.
(210)
(731)
(540)
(540)

537196
(220) 2021 12 01
FUNDACJA EKONOMII SPOŁECZNEJ PRZYSTAŃ, Płock
(znak słowno-graficzny)
Lepsza dieta Catering dietetyczny

(531) 02.09.01, 11.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering).
(210)
(731)

537201
(220) 2021 12 01
ZIELONA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraśnik

Nr ZT03/2022

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELONA ENERGIA

(531)

26.01.10, 26.02.07, 27.05.01, 26.11.06, 26.11.09, 26.11.10,
29.01.13
(510), (511) 37 Instalacja odgromników, Instalacja urządzeń
klimatyzacyjnych, Instalacja urządzeń wentylacyjnych, Instalacja urządzeń elektrycznych, Instalacja sprzętu komunikacyjnego, Instalacja systemów oprzyrządowania, Instalacja uziemienia elektrycznego, Usługi instalacji maszyn, Renowacja
instalacji elektrycznych, Instalacja osłon przeciwsłonecznych,
Instalacja urządzeń oświetleniowych, Instalacja materiałów
izolacyjnych, Odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, Usługi
instalacji dachów, Instalacja pokryć dachowych, Instalowanie
powłok ognioodpornych, Instalowanie generatorów prądu,
Instalowanie wyposażenia budynków, Montaż instalacji centralnego ogrzewania, Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, Instalacja urządzeń do chodzenia, Instalacja systemów ogrzewania słonecznego, Instalacja systemów ochrony
środowiska, Instalacja systemów energii wodnej, Instalacja
systemów energii wiatrowej, Instalacja pasywnej ochrony
przeciwpożarowej, Instalacja przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja aktywnej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja elektrycznego ogrzewania towarzyszącego,
Instalacja systemów ewakuacji przeciwpożarowej, Instalacja
prefabrykowanych elementów budowlanych, Budowa użytkowych instalacji słonecznych, Instalacja systemów inżynierii
środowiska, Instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych, Instalowanie oszklonych konstrukcji budowlanych,
Instalowanie domowych urządzeń zabezpieczających, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Montaż i konserwacja
instalacji fotowoltaicznych, Konserwacja i naprawy instalacji
grzewczej, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, Naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, Instalacja
urządzeń do oszczędzania energii, Modernizacja instalacji
do wentylacji budynków, Modernizacja instalacji do klimatyzacji budynków, Modernizacja instalacji do ogrzewania
budynków, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych,
Budowa instalacji wykorzystujących energię geotermiczną,
Konserwacja i naprawa instalacji bezpieczeństwa, Budowa
instalacji do ogrzewania geotermicznego, Konserwacja i naprawa instalacji geotermicznych, Instalacja systemów ochrony przed piorunami, Montaż instalacji na placach budowy,
Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Instalacja urządzeń
do wytwarzania energii, Instalowanie systemów zasilanych
energią słoneczną, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych,
Instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, Instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Usługi
wykonawców w zakresie instalacji grzewczej, Montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, Instalacja, naprawa i konserwacja urządzeń skraplających, Naprawa instalacji do zaopatrzenia w energię, Instalacja osprzętu i wyposażenia w budynkach, Instalacja systemów do zbierania wody
deszczowej, Instalacja systemów do odprowadzania wody
deszczowej, Instalacja urządzeń do kompensacji mocy biernej, Naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji elektrotechnicznych, Konserwacja i naprawa instalacji ogrzewania słonecznego, Konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, Budowa komunalnych instalacji do ogrzewania geotermicznego, Usługi doradcze w zakresie instalacji elektrowni,
Instalacja, naprawa i konserwacja podgrzewaczy powietrza,
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Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń do nadawania,
Instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów
elektroenergetycznych, Renowacja, naprawa i konserwacja
przewodów instalacji elektrycznej, Naprawa i konserwacja
instalacji gazowych i elektrycznych, Udzielanie informacji
związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, Naprawa
i konserwacja instalacji do wytwarzania energii, Usługi doradcze związane z instalacją urządzeń oświetleniowych, Serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Naprawa
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Usługi doradcze
związane z instalacją sprzętu przeciwpożarowego, Konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Instalacja
rusztowa budowlanych platform roboczych i budowlanych,
Usługi informacyjne związane z instalacją systemów zabezpieczających, Naprawa instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji energii, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu
automatyki budynkowej, Instalacja sprzętu i kabli do dostępu do internetu, Modernizacja instalacji do ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji budynków, Konserwacja, naprawa
i odnowa urządzeń instalacji fotowoltaicznych, Konserwacja
i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną, Usługi doradcze związane z instalacją urządzeń do ogrzewania i chodzenia, Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń
i instalacji do wytwarzania energii, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach
mieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych),
Zakładanie instalacji geotermicznych, Zakładanie instalacji
geotermicznych.
537204
(220) 2021 12 01
KRZEMIŃSKA BEATA, PATRA MARCIN BIM SPÓŁKA
CYWILNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Posłaniec Kwiatowy

(210)
(731)

(531) 05.05.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów.
537227
(220) 2021 12 02
MAJCHRZAK ALEKSANDRA ESTEDENTIS CENTRUM
STOMATOLOGII, Myszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Estedentis Centrum Stomatologii Estetycznej
(210)
(731)

(531) 02.09.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi dentystyczne, Usługi kliniki dentystycznej.
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537228
(220) 2021 12 02
DAAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DIAM Daave Intelligent Automatic Measurements
(510), (511) 42 Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi naukowe i technologiczne,
Usługi w zakresie projektowania, Testowanie, stwierdzanie
autentyczności i kontrola jakości.
(210)
(731)

(210) 537236
(220) 2021 12 02
(731) Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd., Shenzhen, CN
(540) (znak słowny)
(540) Govee
(510), (511) 7 Maszynki do mielenia mięsa [maszyny], Maszyny do produkcji masła, Maszyny do obierania, Elektryczne
wyciskarki do soków, Sokowirówki elektryczne, Mieszalniki,
Mieszadła elektryczne, Maszyny do mieszania, Miksery elektryczne do użytku domowego, Zmywarki do naczyń, Maszyny kuchenne, elektryczne, Kruszarki do użytku kuchennego,
elektryczne, Młynki kuchenne, elektryczne, Młynki do użytku
domowego inne niż ręczne, Elektryczne otwieracze do puszek, Młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, Trzepaczki elektryczne do użytku domowego, Krajalnice elektryczne
do sera, Urządzenia myjące, Pralki, Nożyce elektryczne, Narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, Noże elektryczne, Elektryczne przyrządy do wyciągania gwoździ, Wiertarki
ręczne elektryczne, Śrubokręty elektryczne, Klucze dynamometryczne [maszyny], Klucze o napędzie elektrycznym,
Elektryczne zamknięcia drzwiowe, Elektryczne urządzenia
do otwierania drzwi, Elektryczne urządzenia do otwierania
okien, Elektryczne urządzenia do zamykania okien, Przyrządy
do zasuwania zasłon, sterowane elektrycznie, 35 Pokazy towarów, Reklama korespondencyjna, Usługi w zakresie reklamy, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, Udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, Usługi agencji importowo-eksportowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług
dla innych przedsiębiorstw], Usługi marketingowe, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, Zarządzanie w działalności gospodarczej
dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych
lub reklamowych, Prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, 42 Prace badawczo-rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich, Badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, Projektowanie opakowań, Wzornictwo przemysłowe, Programowanie komputerowe, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo
w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego,
Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Odzyskiwanie danych komputerowych, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych, Powielanie programów komputerowych, Instalacja
oprogramowania komputerowego, Konwersja programów
komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony interneto-
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wej, Doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób
trzecich [usługi informatyczne], Usługi szyfrowania danych.

Nr ZT03/2022

537240
(220) 2021 12 01
CISTERCIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zwonowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LH Lili HOTEL

(210)
(731)

537237
(220) 2021 12 02
AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GLAPSITAN
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne, Suplementy diety.
(210)
(731)

537238
(220) 2021 12 02
AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RIXEBIN
(510), (511) 5 Leki, suplementy diety oraz preparaty farmaceutyczne stosowane w profilaktyce zdarzeń zakrzepowych na podłożu miażdżycowym u dorosłych pacjentów
po ostrym zespole wieńcowym (OZW) z podwyższonymi
biomarkerami sercowymi.
(210)
(731)

537239
(220) 2021 12 01
CISTERCIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zwonowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BR Bel Mon RESORT

(210)
(731)

(531)

05.05.02, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.22,
29.01.11
(510), (511) 43 Usługi gastronomiczne, Prowadzenie restauracji, barów, kawiarni, organizowanie przyjęć, Serwowanie żywności i napoi dla gości, Przygotowywanie posiłków
i napoi, Usługi hotelarskie, Usługi restauracyjne świadczone
przez hotele, Usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych,
Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, Usługi hotelowe
dla uprzywilejowanych klientów, Udostępnianie i wynajmowanie sal konferencyjnych, Informacja hotelowa.
537242
(220) 2021 12 01
CISTERCIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zwonowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BS Berry SPA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.11, 05.05.02, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 39 Organizowanie podróży z i do hotelu, Usługi
transferów lotniskowych, Wypożyczanie rowerów elektrycznych, Wypożyczanie rowerów, Wypożyczanie łodzi wiosłowych, Wypożyczanie kajaków, Usługi przystani dla łodzi,
41 Organizacja i obsługa konferencji, sympozjów, szkoleń,
wykładów, spotkań, konkursów, Usługi w zakresie kultury,
Organizowanie i obsługa balów, dancingów, dyskotek, wystaw, koncertów, spektakli, konkursów rozrywkowych, Prowadzenie działalności sportowo rekreacyjnej, Udostępnianie
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego, Pływalnie [baseny], Usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, Wypożyczanie sprzętu sportowego, organizacja imprez sportowych, organizacja turniejów
gry w golfa, Nauka gry w golfa, Wypożyczanie sprzętu do gry
w golfa, Usługi rekreacyjne związane z jazdą konną, Wynajmowanie koni do rekreacji, Szkoły jazdy konnej, 43 Usługi
hotelarskie, Usługi gastronomiczne, Prowadzenie restauracji, barów, kawiarni, organizowanie przyjęć, wytwarzanie
i podawanie gotowych posiłków i dań, napojów, wyrobów
cukierniczych, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem [catering], Usługi w zakresie
rezerwacji miejsc hotelowych, Usługi w zakresie rezerwacji
zakwaterowania w hotelach, 44 Usługi salonu piękności, kosmetyczne, fryzjerskie, masażu, fizjoterapii, usługi SPA.

(531)

05.05.02, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.22,
29.01.11
(510), (511) 44 Usługi fryzjerskie i kosmetyczne, Usługi salonu piękności, Zdrowotne usługi odnowy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia ciała i ducha, Usługi
masażu, Usługi fizjoterapii, Usługi SPA, Zabiegi kosmetyczne
na ciało, twarz i włosy, Usługi opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

537249
(220) 2021 12 01
DYMEK LESZEK PROMERSO, Pajęczno
(znak słowno-graficzny)
PROMERSO

Nr ZT03/2022
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(531) 24.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie
żywności, Usługi handlu hurtowego w zakresie żywności,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z żywymi zwierzętami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tytoniem,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwiatów, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej
i przez Internet takich towarów jak: odzież ochronna chroniąca przed urazami, odzież ochronna o dużej widoczności,
odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub urazami,
ochronna odzież termiczna chroniąca przed wypadkami
lub urazami, skarpety chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, zabezpieczające nakrycia głowy, nakrycia głowy ochronne, nakrycia głowy do ochrony
przed urazami, odzież skórzana do ochrony przeciwko wypadkom lub urazom, ochronne obuwie robocze, obuwie
ochronne, obuwie ochronne zapobiegające wypadkom
lub urazom, obuwie służące ochronie przez wypadkami
i ogniem, obuwie ochronne przeciw zagrożeniom biologicznym, obuwie ochronne przeciw wyciekom chemicznym, rękawice ogniotrwałe, rękawice do ochrony przed
wypadkami, rękawice do ochrony przed wypadkami lub
urazami, rękawice do celów przemysłowych do ochrony
przed urazami, jednorazowe rękawiczki do użytku laboratoryjnego, nauszniki do słuchawek, okulary ochronne,
okulary ochronne do ochrony oczu, przyłbice dospawania,
gogle ochronne, kaski zabezpieczające, maski ochronne,
ochronne maski na twarz do kasków ochronnych, koce gaśnicze, węże gaśnicze, gaśnice, systemy gaśnicze, dozowniki, niemetalowe znaki drogowe [świecące], niemetalowe
znaki drogowe [mechaniczne], odzież ochronna zakładana
na ubrania, maski ochronne [odzież], fartuchy, fartuchy
z tworzyw sztucznych, bluzy polarowe, kurtki bluzy, bielizna, skarpety sportowe, czapki [nakrycia głowy], czapki
jako nakrycia głowy, odzież skórzana, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, kalosze [obuwie], obuwie robocze, obuwie sportowe, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie
gumowe, odzież przeciwdeszczowa, rękawiczki, rękawiczki
dziane, nauszniki [odzież], nasiona jadalne, kwiaty, rośliny,
nasiona, ziarna [zboże], pokarm dla zwierząt domowych,
39 Usługi pośrednictwa transportowego, Usługi rezerwacji w zakresie transportu, Usługi informacyjne związane
z transportem, Skomputeryzowane usługi informacyjne
dotyczące usług transportowych, Wypożyczanie środków
transportu, Przewóz towarów, Usługi przewozu, Transport
pasażerów i ładunków, Usługi w zakresie spedycji towarów,
Usługi w zakresie transportu towarów, Transport pasażerski, Usługi w zakresie dostarczania żywności, Usługi transportu żywności, Usługi przewozowe towarów, Transport
żywności, Transport towarów, Dostawa towarów, Dostawa
produktów spożywczych, Dystrybucja [transport] produktów dla sprzedaży detalicznej, Dostawa żywności, Odbiór,
transport i dostawa towarów, Usługi transportowe, Dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia.
537260
(220) 2021 12 02
EUROPEJSKIE CENTRUM JAKOŚCI I PROMOCJI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) CERTYFIKAT ECJIP

(531) 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, Drukowane materiały
promocyjne, Wydawnictwa reklamowe, Katalogi branżowe,
Książki, Czasopisma, Broszury, Foldery, Ulotki, Prospekty,
Druki, 35 Reklama, Promocja sprzedaży, Promocja towarów
i usług, Marketing, Agencje importowo-eksportowe, Agencje informacji handlowej, Badania opinii publicznej, Badania rynku, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
Badania w zakresie analizy kosztów, Ekspertyzy opłacalności w działalności gospodarczej, Ekspertyzy w działalności
gospodarczej, Ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstwa, Zbiorowe analizy i oceny rynku oraz sfery biznesu, Doradztwo handlowe, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo
w dziedzinie zarządzania kadrowego, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo
mające na celu przygotowanie przedsiębiorstw do procesu
certyfikacji, Systematyzacja i pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach danych, Przetwarzanie danych i zarządzanie nimi, Kompilacja informacji w komputerowych
bazach danych, Uaktualnianie materiałów reklamowych,
Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych,
Organizowanie wystaw, targów i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, Promocja sprzedaży towarów
i usług, Promocja przedsiębiorstw, Organizowanie programów promocyjnych, Działalność informacyjna w zakresie
działalności gospodarczej, Dystrybucja informacji biznesowych i handlowych, Reklamy radiowe i telewizyjne, Usługi
pośrednictwa handlowego, Organizowanie kampanii oraz
spotkań w celu promocji usług i towarów najwyższej jakości,
41 Usługi wydawnicze, Publikowanie książek i innych tekstów, Publikacja elektroniczna online książek i periodyków
oraz innych publikacji, Publikowanie tekstów o charakterze
informacyjnym za pośrednictwem sieci komunikacyjnych,
Usługi w zakresie edukacji, nauki i rekreacji, Usługi klubowe,
Rozrywka i nauczanie, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, gali,
szkoleń, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, Szkolenia
mające na celu przygotowanie przedsiębiorstw do procesu
certyfikacji, Wydawanie nagrań dźwiękowych, Kluby zrzeszające przedsiębiorców o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym, Informacja o powyższych usługach, 42 Tworzenie
i utrzymywanie serwisów internetowych i multimedialnych,
Administrowanie serwisami internetowymi, Usługi w zakresie tworzenia prezentacji internetowych i multimedialnych,
Archiwizacja komputerowych baz danych, Usługi w zakresie
utrzymania komputerowych baz danych, Usługi w zakresie
odzyskiwania utraconych danych z komputerowych baz danych, Doradztwo komputerowe, Kontrola i badanie jakości
produktów i usług, Certyfikowanie jakości produktów i usług,
Wystawianie, odnawianie, unieważnianie oraz weryfikacja
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ważności certyfikatów, Wydawanie i cofanie certyfikatów
zgodności towaru lub usługi albo działalności z określonymi
standardami jakości, Nadzór jakości i certyfikacja w branżach: rolniczej, żywnościowej, spożywczej, agroturystycznej,
chemicznej, odzieżowej, informatycznej, budowniczej, motoryzacyjnej, edukacyjnej, finansowej, ubezpieczeniowej,
handlowej, transportowej, przemysłowej, Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych
i humanistycznych, Ekspertyzy naukowe, Informacja o powyższych usługach, 45 Licencjonowanie własności intelektualnej w tym znaków towarowych gwarancyjnych lub innych
oznaczeń potwierdzających, że towar lub usługa ma określone właściwości, Usługi doradcze związane z licencjonowaniem własności intelektualnej, know-how.
537395
(220) 2021 12 07
CORCODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) SORENT
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz
do baz danych, Oprogramowanie do systemów rezerwacji,
Oprogramowanie do zarządzania wypożyczalnią samochodów, Oprogramowanie do zarządzania wynajmem samochodów, Mobilne aplikacje, Komputerowe bazy danych,
Oprogramowanie do realizacji procesów biznesowych związanych z wynajmem samochodów, Oprogramowanie do realizacji procesów biznesowych w wypożyczalni samochodów, Oprogramowanie do realizacji procesów biznesowych
w wypożyczalni pojazdów, maszyn i urządzeń, Oprogramowanie do automatyzacji procesów biznesowych w wypożyczalni pojazdów, Oprogramowanie do wspólnego użytkowania samochodów (carsharing), Aplikacje biurowe i biznesowe, Oprogramowanie do eksploracji danych, Oprogramowanie do pobrania do przetwarzania w chmurze, Oprogramowanie do synchronizacji baz danych, Oprogramowanie
do udostępniania plików, Oprogramowanie do zarządzania
dokumentami, Oprogramowanie do zarządzania danymi,
Pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania
danymi, Pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania informacjami, Oprogramowanie do zarządzania
dużymi zbiorami danych, Oprogramowanie komputerowe
do analizy informacji rynkowych, Oprogramowanie komputerowe do przetwarzania informacji rynkowych, Pobieralne
aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi
i informacjami, Programy do magazynowania danych, Programy komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie
i przeszukiwanie baz danych on-line, Oprogramowanie logistyczne, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie
biurowe, Oprogramowanie do planowania, Oprogramowanie do inwentaryzacji, Oprogramowanie dla przedsiębiorstw,
Oprogramowanie do analizy danych biznesowych, Oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line, Oprogramowanie do handlu detalicznego, Oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa [ERP], Oprogramowanie
do prognoz rynkowych, Oprogramowanie dla księgowości,
Oprogramowanie biznesowe interaktywne, Oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, Oprogramowanie
do zarządzania finansami, Oprogramowanie do przetwarzania transakcji biznesowych, Oprogramowanie do zarządzania wydajnością firmy, Programy komputerowe dotyczące
spraw finansowych, Oprogramowanie związane ze sztuczną
inteligencją i nauczaniem maszynowym, Oprogramowanie do sztucznej inteligencji do pojazdów, Oprogramowanie do sztucznej inteligencji do analizy, Oprogramowanie
(210)
(731)
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do monitorowania, analizy, kontroli i prowadzenia operacji
w świecie fizycznym, Oprogramowanie wspomagające,
Oprogramowanie do sterowania procesami, Oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, Oprogramowanie
do aplikacji internetowych, Oprogramowanie do extranetu,
Oprogramowanie do intranetu, Oprogramowanie symulacyjne do aplikacji, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu, Oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności
elektronicznych, Oprogramowanie do prowadzenia sklepu
online, Oprogramowanie komputerowe do e-handlu, Elektroniczne bazy danych, Interaktywne bazy danych, Oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego
umożliwiające użytkownikom dokonywanie elektronicznych transakcji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, 42 Oprogramowanie jako usługa
[SaaS], Usługi dostawców usług aplikacyjnych [ASP], Usługi
dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting
aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób
trzecich, Projektowanie oprogramowania komputerowego,
Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Hosting,
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Usługi informacyjne i doradcze
dotyczące użytkowania oprogramowania komputerowego,
Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie technologii informacyjnych,
Instalacje oprogramowania komputerowego, Badania projektowe związane z oprogramowaniem, Badania związane
z opracowywaniem oprogramowania komputerowego,
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania systemowego,
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego w zakresie logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw
i portali e-biznesowych, Opracowywanie oprogramowania
komputerowych baz danych, Opracowywanie programów
do przetwarzania danych, Opracowywanie programów
do przetwarzania danych na zamówienie osób trzecich, Aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego,
Doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem
programów komputerowych, Opracowywanie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie oprogramowania komputerowego,
Programowanie oprogramowania do elektronicznego przetwarzania danych [EDP], Programowanie oprogramowania
do importowania danych i zarządzania nimi, Elektroniczne
przechowywanie dokumentów i zarchiwizowanych wiadomości e-mail, Infrastruktura jako usługa (IaaS), Platforma
jako usługa [PaaS], Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca
platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, Przechowywanie
danych elektronicznych, Przechowywanie obrazów w postaci elektronicznej, Skomputeryzowane przechowywanie
informacji biznesowych, Tworzenie kopii zapasowych danych elektronicznych, Tworzenie zapasowych kopii danych
poza lokalizacją użytkownika, Tymczasowe elektroniczne
przechowywanie informacji i danych, Udostępnianie online
oprogramowania nie do pobrania, Udostępnianie oprogramowania w globalnej sieci komputerowej, Udostępnianie
wirtualnych systemów i środowisk komputerowych poprzez
chmury obliczeniowe, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania do zarządzania bazami danych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania do importowania danych i zarządzania nimi, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania biznesowego
nie do pobrania, Umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania nie do pobrania pozwalającego na dziele-
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nie się treściami multimedialnymi i komentarzami pomiędzy
użytkownikami, Umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania nie do pobrania do analizowania danych
finansowych i generowania raportów, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online, nie do pobrania, do wspomagania inwestycji, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania opartego na wykorzystaniu sieci Web, Umożliwianie tymczasowego użytkowania
aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci Web, Umożliwianie
tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego nie do pobrania, Usługi doradztwa w zakresie
oprogramowania jako usługi [SaaS], Usługi elektronicznego
przechowywania danych w celu archiwizacji baz danych,
obrazów i innych danych elektronicznych, Wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania użytkowego, Wypożyczanie oprogramowania
do przetwarzania danych i zarządzania bazami danych, Wypożyczanie programów do przetwarzania danych, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego do zarządzania
finansami, Zarządzanie zawartością przedsiębiorstwa, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Usługi konsultacyjne związane z oprogramowanie komputerowym, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo dotyczące rozwijania
systemów komputerowych, Usługi doradztwa technicznego
dotyczące przetwarzania danych, Usługi doradcze związane
z oprogramowaniem używanym w obszarze handlu elektronicznego, Udzielanie porad technicznych związanych
ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, Usługi
projektowania, Projektowanie systemów informatycznych
związanych z finansami, Projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, Projektowanie systemów
komputerowych, Projektowanie systemów przetwarzania
danych.
(210)
(731)
(540)
(540)

537406
(220) 2021 12 07
SUSKI KONRAD TBS CONSULTING, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
TBSConsulting

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 35 Administrowanie testowaniem kompetencji
zawodowych, Administrowanie zaświadczeniami zawodowymi, Agencje zatrudnienia, Agencje zatrudnienia tymczasowego, Analiza pracy w celu określenia umiejętności
pracownika i innych wymagań względem tego pracownika, Dobór personelu [dla osób trzecich], Dobór personelu
za pomocą metod psychotechnicznych, Doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, Doradztwo profesjonalne
w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie
planowania kariery, Doradztwo w zakresie pośrednictwa
pracy, Doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, Doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, Doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, Doradztwo w zakresie zasobów ludzkich,
Doradztwo w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, Doradztwo związane z wyborem kadry kierowniczej,
Dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, Dostarczanie informacji na temat zatrudnienia za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Dostarczanie
informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej
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sieci komputerowej, Dostarczanie informacji o zatrudnieniu, Dostarczanie informacji w zakresie rekrutacji pracowników, Dostarczanie informacji w zakresie usług relokacji
pracowników, Gromadzenie i systematyzowanie informacji
w komputerowych bazach danych, Gromadzenie informacji na temat personelu, Informacje dotyczące kariery i usługi doradcze (inne niż doradztwo edukacyjne i szkoleniowe),
Kompilacja danych dla osób trzecich, Kompilacja informacji
w komputerowych bazach danych, Konsultacje dotyczące
wyboru personelu, Konsultacje w zakresie rekrutacji personelu, Konsultacje w zakresie zatrudnienia, Konsultacje
w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie rozwoju kadry
kierowniczej i przywódców, Leasing pracowniczy, Ocena
potrzeb personelu, Oferowanie porad z zakresu rekrutacji absolwentów, Ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji
personelu, Opracowywanie życiorysów dla osób trzecich,
Organizowanie i prowadzenie targów pracy, Organizowanie i prowadzenie targów rekrutacyjnych, Dobór personelu
za pomocą metod psychotechnicznych, Planowanie wykorzystania personelu, Pomoc w zakresie rekrutacji personelu
i obsadzania stanowisk, Pomoc w zarządzaniu personelem,
Profesjonalne usługi w zakresie rekrutacji, Prowadzenie rejestru pracowników [dla osób trzecich], Przeprowadzanie testów na potrzeby sprawdzenia kompetencji zawodowych,
Przeprowadzanie testów psychometrycznych w celu doboru personelu, Przeprowadzanie testów psychologicznych
w celu selekcji personelu, Przeprowadzanie testów w celu
określania umiejętności potrzebnych w pracy, Przesłuchiwanie wykonawców [rekrutacja personelu], Przydzielanie
stanowisk dla pracowników tymczasowych, Przydzielanie
stanowisk pracy, Przygotowywanie CV na rzecz innych,
Reklama rekrutacji personelu, Rekrutacja personelu, Rekrutacja personelu na czas nieokreślony, Rekrutacja personelu tymczasowego, Rekrutacja personelu wykonawczego,
Rekrutacja personelu wyższego szczebla kierowniczego,
Rekrutacja pracowników wspomagających prace biurowe,
Rekrutacja tymczasowego personelu technicznego, Rekrutacja personelu informatycznego, Rozpowszechnianie
informacji na temat rekrutacji absolwentów, Selekcja personelu, Tymczasowe wyznaczenie pracowników, Tymczasowy przydział personelu, Usługi agencji pośrednictwa
pracy i rekrutacji pracowników, Usługi biura pośrednictwa
pracy, Usługi doradcze dotyczące zatrudnienia, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie znajdowania zatrudnienia
dla personelu, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie
rekrutacji personelu, Usługi doradcze pośrednictwa pracy,
Usługi doradztwa w zakresie obsadzania stanowisk, Usługi
dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, Usługi dotyczące
znalezienia pracy dla kadry pracowniczej, Usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, Usługi konsultingowe związane z personelem, Usługi nawiązywania kontaktów zawodowych, Usługi planowania kariery,
Usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu, Usługi
rekrutacyjne, Usługi w zakresie obsadzania stanowisk pracy
dla asystentów osobistych, Usługi w zakresie obsadzania
stanowisk kierowniczych, Usługi w zakresie pośrednictwa
pracy, Usługi w zakresie pracowników tymczasowych, Usługi w zakresie przenoszenia pracowników, Usługi w zakresie
przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych [w celu rekrutacji personelu], Usługi w zakresie rejestrowania pracowników, Usługi w zakresie rekrutacji i przydzielania stanowisk
pracy, Usługi w zakresie rekrutacji personelu, Usługi w zakresie relokacji pracowników, Usługi w zakresie tymczasowego przydziału pracowników, Usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i personelu, Usługi w zakresie wyszukiwania i zatrudniania kadry kierowniczej, Usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i rekrutacji personelu,
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Usługi w zakresie wyszukiwania kadry kierowniczej, Usługi
w zakresie zatrudnienia personelu na czas określony, Usługi
w zakresie znajdowania zatrudnienia dla stażystów, Usługi
wyszukiwania i wybierania kadry kierowniczej, Usługi związane z personelem, Wybór kadr kierowniczych, Doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, Zarządzanie personelem, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji
personelu, Znajdowanie posady dla pracowników tymczasowych, Znajdowanie posady dla stałego personelu,
Znajdowanie zatrudnienia dla personelu zajmującego się
projektowaniem, Znajdowanie zatrudnienia dla personelu.
537417
(220) 2021 12 08
INTERNETOWE BIURO RACHUNKOWE TAXRJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) TAX RJ
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Nagrania audio
i wideo, Książki audio, Podcasty, E-booki, Biuletyny elektroniczne do pobrania, Edukacyjne materiały na zajęcia,
do pobrania, Publikacje w formie elektronicznej do pobrania, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach,
35 Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, Skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, Prowadzenie
księgowości przedsiębiorstwa, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, Doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], Planowanie podatkowe [rachunkowość], Przygotowywanie zeznań
podatkowych i doradztwo podatkowe, Pomoc w zakresie
działalności gospodarczej, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie rozliczeń, Usługi w zakresie sporządzania listy płac, Administrowanie listami płac na rzecz
osób trzecich, 36 Usługi finansowe, Usługi związane z podatkami [nie księgowość], Doradztwo finansowe dotyczące
podatków, Doradztwo finansowe dotyczące planowania
podatków, Ocena i wycena podatkowa, Konsultowanie zeznań podatkowych [nie dotyczy prowadzenia rachunków],
41 Nauczanie i szkolenia, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Pisanie
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Usługi nauki na odległość świadczone online,
Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej
bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Organizacja
webinariów.
(210)
(731)

537418
(220) 2021 12 08
INTERNETOWE BIURO RACHUNKOWE TAXRJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAX RJ Grow Your Future

(210)
(731)

Nr ZT03/2022

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.15.01, 26.04.09
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Nagrania audio i wideo, Książki audio, Podcasty, E-booki, Biuletyny elektroniczne
do pobrania, Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania,
Publikacje w formie elektronicznej do pobrania, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 35 Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, Skomputeryzowane prowadzenie
rachunkowości, Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa,
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, Doradztwo w zakresie zwrotu podatku
[rachunkowość], Planowanie podatkowe [rachunkowość],
Przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Administrowanie
działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie rozliczeń, Usługi w zakresie sporządzania listy płac, Administrowanie listami płac na rzecz osób trzecich, 36 Usługi finansowe, Usługi
związane z podatkami [nie księgowość], Doradztwo finansowe dotyczące podatków, Doradztwo finansowe dotyczące
planowania podatków, Ocena i wycena podatkowa, Konsultowanie zeznań podatkowych [nie dotyczy prowadzenia
rachunków], 41 Nauczanie i szkolenia, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Usługi nauki na odległość świadczone online,
Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej
bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Organizacja
webinariów.
(210) 537419
(220) 2021 12 08
(731) GRZEGORZEK ANGELIKA AMGRZEGORZEK, Kąty
(540) (znak słowny)
(540) mynaszlaku
(510), (511) 35 Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga,
Usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży, Reklama
za pomocą marketingu bezpośredniego, Publikowanie materiałów reklamowych online, Marketing internetowy, Marketing bezpośredni, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej
i poprzez Internet następujących towarów: materiały drukowane, kalendarze, kalendarze ścienne.
(210)
(731)
(540)
(540)

537420
(220) 2021 12 08
GRZEGORZEK ANGELIKA AMGRZEGORZEK, Kąty
(znak słowno-graficzny)
MYNASZLAKU

(531) 29.01.15, 27.05.01, 06.01.01, 01.05.04, 01.01.17
(510), (511) 35 Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga,
Usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży, Reklama
za pomocą marketingu bezpośredniego, Publikowanie materiałów reklamowych online, Marketing internetowy, Marketing bezpośredni, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej
i poprzez Internet następujących towarów: materiały drukowane, kalendarze, kalendarze ścienne.

Nr ZT03/2022
(210)
(731)
(540)
(540)
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537421
(220) 2021 12 08
WĘGLIŃSKI PAWEŁ, Dębno
(znak słowno-graficzny)
BROWAR DĘBNO

(531) 03.01.02, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 30 Drożdże do piwowarstwa, Drożdże do warzenia piwa, Ocet piwny, 31 Jęczmień do użytku w produkcji
piwa, Jęczmień na piwo, Słód dla piwowarstwa i gorzelni,
Słód do warzenia piwa, 32 Ale [rodzaj piwa angielskiego],
Ale o smaku kawy, Barley Wine [piwo], Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, Wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, Czarne piwo
[piwo ze słodu palonego], Drinki na bazie piwa, Ekstrakty
chmielowe do sporządzania napojów, Ekstrakty chmielu
do produkcji piwa, Imitacja piwa, Indyjskie piwa jasne ale
(IPA), Korzenne piwa, Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], Mineralizowane piwa, Napoje bezalkoholowe na bazie
miodu, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, Napoje na bazie piwa, Orszada, Piwa o małej zawartości alkoholu, Piwa
smakowe, Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie, Piwo jasne typu ale, Piwo o smaku kawy, Piwo pełne
jasne, Piwo pszeniczne, Piwo rzemieślnicze, Piwo słodowe,
Piwo typu koźlak, Piwo typu saison, Porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Shandy [napój składający się z piwa
i lemoniady], Stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Syrop
słodowy do napojów, 35 Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających
piwo, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą katalogów w związku z piwem, Usługi sprzedaży
detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z piwem,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów: drożdże do piwowarstwa, drożdże do warzenia piwa,
ocet piwny, jęczmień do użytku w produkcji piwa, jęczmień
na piwo, słód dla piwowarstwa i gorzelni, słód do warzenia
piwa, ale [rodzaj piwa angielskiego], ale o smaku kawy, Barley
Wine [piwo], bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg z chmielu
do wytwarzania piwa, czarne piwo [piwo ze słodu palonego], drinki na bazie piwa, ekstrakty chmielowe do sporządzania napojów, ekstrakty chmielu do produkcji piwa, imitacja
piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA), korzenne piwa, kwas
chlebowy [napoje bezalkoholowe], mineralizowane piwa,
napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje na bazie piwa, orszada, piwa
o małej zawartości alkoholu, piwa smakowe, piwo, piwo bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, piwo jasne typu
ale, piwo o smaku kawy, piwo pełne jasne, piwo pszeniczne,
piwo rzemieślnicze, piwo słodowe, piwo typu koźlak, piwo
typu saison, porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], stout [rodzaj
mocnego, ciemnego piwa], syrop słodowy do napojów.
(210) 537422
(220) 2021 12 08
(731) WOŹNIAK AGNIESZKA, Warszawa
(540) (znak słowny)

47

(540) PORTYK ARCHITEKCI
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi
w zakresie zarządzania nieruchomościami, Administrowanie
nieruchomościami, Dostarczanie informacji dotyczących
nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
Wynajem nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, Wycena finansowa
[ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Wycena nieruchomości, 37 Usługi budowlane, Zarządzanie projektem budowy, Usługi doradztwa budowlanego, Nadzór budowlany,
Udzielanie informacji budowlanych, 41 Nauczanie i szkolenia,
Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych,
Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Edukacja online z komputerowej
bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Publikowanie materiałów multimedialnych
online, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Zapewnianie
szkoleń online, Zapewnianie kursów szkoleniowych online,
Usługi nauki na odległość świadczone online, Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych
lub za pośrednictwem Internetu, Organizacja webinariów,
42 Usługi architektoniczne, Projektowanie architektoniczne,
Projektowanie budynków, Projektowanie wnętrz budynków,
Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, Usługi doradcze
w zakresie projektowania, Badania architektoniczne, Przygotowywanie raportów architektonicznych, Wzornictwo przemysłowe, Opracowywanie projektów technicznych do projektów budowlanych, Dostarczanie informacji w dziedzinie
projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony
internetowej.
(210) 537423
(220) 2021 12 08
(731) Colourfreak OÜ, Tallin, EE
(540) (znak słowny)
(540) ZIELONAMAPA
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Oprogramowanie do systemów rezerwacji, Nagrania audio i wideo, E-booki, 35 Reklama i marketing, Promocja [reklama] podróży, Usługi marketingowe w dziedzinie podróży, Usługi reklamowe w zakresie
turystyki i podróży, Badania opinii publicznej, Usługi porównywania cen, Gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych
usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klientom
wygodnego porównywania i kupowania tych usług, Reklama towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem
przewodnika online do przeszukiwania, Udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków elektronicznych oraz
globalnych sieci informacyjnych, 39 Usługi w zakresie podróży, Agenci zajmujący się organizowaniem podróży, Agencje
usługowe do planowania podróży, Doradztwo w zakresie
planowania trasy podróży, Planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, Organizowanie transportu i podróży, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu,
Udzielanie informacji o podróżowaniu za pośrednictwem
Internetu, Doradztwo w zakresie podróży, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące podróży, Skomputeryzowane usługi informacyjne związane z rezerwacjami podróży,
Udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji online na temat podróży, Usługi
przewodników turystycznych oraz informacja o podróży,
Udostępnianie danych związanych z transportem pasażerów, 41 Publikowanie przewodników, map turystycznych,
spisów i wykazów miast online i nie do pobrania, do użytku przez podróżnych, Publikowanie katalogów dotyczących
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podróży, Publikowanie recenzji, Wydawanie przewodników
turystycznych, Usługi pisania blogów, Udostępnianie informacji na temat rozrywki za pośrednictwem sieci komputerowych, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Usługi
edukacyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

537424
(220) 2021 12 08
LEWANDOWSKI ŁUKASZ, Jelenia Góra
(znak słowno-graficzny)
B BezPlamy

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25, 01.15.14
(510), (511) 37 Usługi sprzątania, Odśnieżanie.
537425
(220) 2021 12 08
MAKNITT-TUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wiele
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMAKI KASZUB
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 06.03.01, 05.01.07, 05.01.16
(510), (511) 29 Nabiał i substytuty nabiału, Mięso i wyroby
mięsne, Oleje i tłuszcze jadalne, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Ryby,
owoce morza i mięczaki, nieżywe, Zupy i wywary, ekstrakty
mięsne, Oleje i tłuszcze, Gotowe dania z mięsa, Gotowe dania
warzywne, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny, Gotowe posiłki
gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa,
Gotowe posiłki składające się głównie z dziczyzny, Gotowe
posiłki składające się głównie z owoców morza, Gotowe
posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, Gotowe
posiłki składające się głównie z ryb, Gotowe posiłki składające
się głównie z kaczki, Zupy, Bulion wołowy, Buliony, Warzywa
gotowane, Warzywa kapustne, przetworzone, Warzywa fermentowane, Warzywa konserwowane, Warzywa marynowane, Warzywa obrane ze skórki, Warzywa przetworzone, Warzywa w słoikach, Dżemy, Przetwory owocowe [dżemy], Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Owoce
konserwowane, Owoce konserwowane w słoikach, Kiszone
warzywa [kimchi], Pikle, Pasty do smarowania na bazie warzyw, Potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, Żywność przygotowywana z ryb, Konserwy rybne, Produkty serowarskie,
Ryby, Gotowane ryby, Ryby przetworzone, Ryby w słoikach,
Ryby wędzone, Galarety mięsne, Mięso konserwowane, Mięso w puszce [konserwy], Przyrządzone mięso konserwowe
w puszce, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, Smalec, Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec).
537429
(220) 2021 12 08
BOROWIK-STROJNY MAŁGORZATA CARRE
NIERUCHOMOŚCI, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT03/2022

(540) CARRĒ nieruchomości

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Administrowanie sprawami
finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje pośrednictwa w handlu
nieruchomościami, Doradztwo dotyczące inwestowania
w nieruchomości, Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości,
Doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Ocena i wycena nieruchomości, Ocena
nieruchomości [wycena], Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, Powiernictwo nieruchomości,
Pożyczki pod zastaw nieruchomości, Skomputeryzowane
usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Timesharing
nieruchomości, Ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości],
Ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, Ubezpieczenie
wyposażenia nieruchomości, Udzielanie gwarancji finansowych dotyczących zabezpieczeń na nieruchomościach,
Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości,
Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami, Dzierżawa nieruchomości
posiadanych na własność, Dzierżawa nieruchomości [tylko
nieruchomości], Finansowanie konsorcjalne nieruchomości,
Finansowanie nieruchomości, Finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, Inwestowanie kapitału
w nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Nabywanie nieruchomości
[dla osób trzecich], Nabywanie nieruchomości na rzecz osób
trzecich, Odbieranie długów z tytułu wynajmu nieruchomości, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], Organizowanie
finansowania zakupu nieruchomości, Organizowanie najmu
nieruchomości na wynajem, Organizowanie ograniczonej
własności nieruchomości, Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Organizowanie umów pożyczki
pod zastaw nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), Planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie
nieruchomości, Planowanie finansów w zakresie nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pobieranie
podatków od nieruchomości komercyjnych, Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji dotyczących wyceny
nieruchomości, Udzielanie informacji o nieruchomościach,
dotyczących majątku i ziemi, Usługi agencji nieruchomości
dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji
nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw,
Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu
budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji nieruchomości
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w zakresie dzierżawy ziemi, Usługi agencji pośrednictwa
nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie
dzierżawy nieruchomości, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, Usługi agencji w zakresie
komercyjnych nieruchomości, Usługi badawcze dotyczące
nabywania nieruchomości, Usługi bankowości inwestycyjnej
w zakresie nieruchomości, Usługi depozytowe w zakresie
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości,
Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi
doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, Usługi
doradcze dotyczące własności nieruchomości, Usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi
finansowania zakupu nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące
nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, Usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, Usługi finansowe w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe w zakresie zakupu nieruchomości,
Usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, Usługi
konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi kredytowania nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości,
Usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, Usługi ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości krytych strzechą, Usługi
w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie inwestowania
w nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości związane
z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, Usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, Usługi
w zakresie odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, Usługi
w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi
finansowe], Usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości,
Usługi w zakresie wyceny nieruchomości, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi
w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi wyceny
nieruchomości w celach fiskalnych, Usługi wyceny nieruchomości, Usługi wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów i mieszkań, Usługi zarządzania inwestycjami
w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem
nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami,
Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania
nieruchomościami w systemie timesharingu, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi,
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami
rozrywkowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, Usługi zarządzania
nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi,
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami
handlowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, Usługi zarządzania
nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie
kompleksów budynków, Usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, Wybór i nabywanie nieruchomości
[w imieniu osób trzecich], Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Wycena i zarządzanie
nieruchomościami, Wycena finansowa majątku osobistego
i nieruchomości, Wycena nieruchomości, Wycena nieruchomości [finansowa], Wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, Wyceny finansowe nieruchomości posiadanych
z tytułu własności nieograniczonej, Wyceny finansowe nieruchomości, Wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], Wynajem nieruchomości, Zabezpieczanie środków finansowych na zakup
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nieruchomości, Zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, Zapewnienie finansowania rozbudowy
nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości,
Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami.
537486
(220) 2021 12 08
NBHW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) jassmine
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, do pobrania, odnoszące się do muzyki jazzowej, 41 Usługi klubowe [rozrywka lub edukacja] w odniesieniu do muzyki jazzowej, Usługi
świadczone przez kluby nocne [rozrywka], Dostarczanie
elektronicznych publikacji online, nie do pobrania, w odniesieniu do muzyki jazzowej, Organizowanie i prowadzenie
koncertów, 43 Usługi kawiarni, usługi serwowania jedzenia
i napojów, Usługi barów kawowych, Usługi barowe, Usługi
restauracyjne, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Bary, Puby, Serwowanie napojów alkoholowych, Usługi cateringu, Usługi koktajlbarów,
dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Usługi w zakresie zakwaterowania,
Rezerwacja zakwaterowania dla turystów.
537493
(220) 2021 03 18
Systagenix Wound Management, Limited, Gatwick
Airport, GB
(540) (znak słowny)
(540) PROMOGRAN PRISMA
(510), (511) 5 Opatrunki do ran, Medyczne i chirurgiczne
materiały opatrunkowe, Bandaże, Plastry, materiały opatrunkowe, Chirurgiczne opatrunki antybakteryjne, Materiały
na opatrunki, Druciana (tkanina -), Preparaty farmaceutyczne
do ran, Preparaty farmaceutyczne do użytku w zatrzymywaniu upływu krwi w procedurach chirurgicznych i medycznych, Farmaceutyki, mianowicie czynnik wzrostu mający
udział w procesie gojenia się rany, Taśmy przylepne do użytku medycznego i chirurgicznego.
(210)
(731)

537497
(220) 2021 12 09
UNION JACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PICKUP Sensory English

(210)
(731)
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(531) 02.05.23, 26.07.25, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 41 Edukacja językowa, Kursy językowe, Nauczanie języków, Nauczanie języków obcych, Organizacja egzaminów [edukacja], Organizacja kursów językowych, Organizowanie indywidualnej nauki języków, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie lingwistyki, Usługi edukacyjne świadczone
przez szkoły w zakresie nauczania języków obcych, Usługi
edukacyjne w zakresie języków, Usługi edukacyjne związane
z nauką języków obcych, Usługi szkół w zakresie nauczania
języków obcych, Usługi w zakresie nauczania języków, Usługi
w zakresie nauczania języków obcych.
537508
(220) 2021 12 08
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) Neurocytal
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, Substancje dietetyczne do celów
leczniczych, Suplementy diety, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, Żywność dla
niemowląt, Zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, Wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków,
pianek, aerozoli, gum, lizaków.
(210)
(731)

Nr ZT03/2022

mody, Kredensy, Krzesła, Ławy [meble], Łóżka, Meble, Meble
biurowe, Meble metalowe, Meble ogrodowe, Nogi do mebli, Podpórki pod książki, Półki biblioteczne, Półki do kartotek [meble], Półki magazynowe, Przenośne biurka, Pulpity
[meble], Pulpity do pracy w pozycji stojącej, Stojaki, półki,
Stoliczki na kolana, Stoliki pod maszyny do pisania, Stoliki
ruchome pod komputery, Stoły, Stoły kreślarskie, Stoły metalowe, Stoły warsztatowe, Szafki zamykane, Szafy wnękowe,
Wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli,
Wyroby stolarskie, Zagłówki [meble], 35 Prowadzenie sklepu
internetowego, Usługi w zakresie sprzedaży, sprzedaży internetowej, telefonicznej oraz na podstawie takich form komunikacji jak email i czat, Usługi w zakresie reklamy, promocji
marketingu za pomocą Internetu.
537566
(220) 2021 12 10
AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Abilla
(510), (511) 5 Leki, w tym leki antyhistaminowe.

(210)
(731)

537653
(220) 2021 12 13
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(554) (znak przestrzenny)
(540) WYGLĄDASZ KWITNĄCO

(210)
(731)

537509
(220) 2021 12 08
BEVERAGES FILLING GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dodoni

(210)
(731)

(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], Napoje o smaku warzywnym, Soki warzywne [napoje], Soki warzywne, Napoje owocowe, Soki owocowe do użytku jako napoje, Napoje bezalkoholowe o smaku
owocowym, Wody mineralne i gazowane, Napoje owocowe
i soki owocowe, Napoje zawierające głównie soki owocowe,
Soki owocowe, Nektary owocowe, bezalkoholowe, Syropy
do wytwarzania napojów bezalkoholowych, Syropy i inne
preparaty do produkcji napojów, Napoje izotoniczne i energetyczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

537526
(220) 2021 12 09
FABRYKA MEBLI WUTEH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(znak słowno-graficzny)
SOVE

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 20 Biblioteczki [regały na książki], Blaty stołowe,
Dekoracje wiszące [ozdoby], Drzwi do mebli, Kartoteki [meble], Karty-klucze z tworzyw sztucznych, niekodowane, Ko-

(531) 19.08.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 Aperitify bezalkoholowe, Aromatyzowane
napoje gazowane, Bezalkoholowe aromatyzowane napoje
gazowane, Bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane
do sporządzania napojów, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje
gazowane, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Bezalkoholowe
wyciągi z owoców, Cydr bezalkoholowy, Ekstrakty z moszczu niesfermentowanego, Esencje do produkcji napojów, Esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych,
nie w postaci olejków eterycznych, Esencje do wytwarzania smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków
eterycznych], Gazowana woda mineralna, Gazowane soki
owocowe, Imitacja piwa, Koktajle bezalkoholowe, Koktajle
owocowe, bezalkoholowe, Koncentraty do sporządzania
napojów bezalkoholowych, Koncentraty do sporządzania
napojów owocowych, Koncentraty soków owocowych,
Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], Lemoniada, Mieszane soki owocowe, Mieszanki do sporządzania napojów
sorbetowych, Mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, Mineralne (wody -) [napoje], Moszcz, Moszcz
konserwowany, niesfermentowany, Mrożone napoje owo-
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cowe, Mrożone napoje gazowane, Napoje aromatyzowane
owocami, Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe
na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu,
Napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty,
Bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą,
Napój imbirowy, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty,
Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, Napoje bezalkoholowe o smaku
owocowym, Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych
owoców, Napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje
dla sportowców zawierające elektrolity, Napoje energetyzujące, Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje
funkcjonalne na bazie wody, Napoje gazowane (Proszek
do wytwarzania -), Napoje izotoniczne, Napoje mrożone
na bazie owoców, Napoje na bazie coli, Napoje na bazie
orzechów i soi, Napoje na bazie kokosu, Napoje na bazie
owoców lub warzyw, Napoje na bazie owsa [niebędące
substytutami mleka], Napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka,
Napoje na bazie ryżu brązowego, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie piwa, Napoje na bazie soku z imbiru,
Napoje orzeźwiające, Napoje na bazie wody zawierające
ekstrakty z herbaty, Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje proteinowe, Napoje składające się z mieszanki soków
owocowych i warzywnych, Napoje sportowe wzbogacane
proteinami, Napoje (Syropy do -), Napoje typu kola [napoje
bezalkoholowe], Napoje typu smoothie zawierające ziarna
i owies, Napoje warzywne, Napoje węglowodanowe, Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, Napoje z soku
warzywnego, bezalkoholowe, Napoje zawierające witaminy, Napoje z guaraną, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Oczyszczona woda pitna, Owoce (Bezalkoholowe napoje z soków -), Owocowe nektary, bezalkoholowe, Pastylki
do napojów gazowanych, Piwa o małej zawartości alkoholu,
Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwa smakowe, Pomidory (sok -)
[napój], Preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów,
Proszki do produkcji napojów bezalkoholowych, Proszki
do sporządzania napojów, Proszki stosowane do przygotowywania napojów na bazie wody kokosowej, Proszki stosowane do sporządzania napojów na bazie owoców, Shandy
[napój składający się z piwa i lemoniady], Skoncentrowane
soki owocowe, Słodkie napoje bezalkoholowe na bazie
soków owocowych, Smakowa woda mineralna, Soki, Soki
gazowane, Soki owocowe [napoje], Soki warzywne, Sorbety [napoje], Syropy do napojów, Napoje owocowe, Syropy
do napojów bezalkoholowych, Syropy do sporządzania
smakowych wód mineralnych, Syropy do wyrobu napojów,
Syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, Syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], Toniki [napoje nielecznicze], Warzywne napoje typu smoothie, Wody, Wody
gazowane, Wody mineralne, Wody o smaku owocowym,
Wyciągi do sporządzania napojów, Woda aromatyzowana,
Woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], Woda
mineralna, Woda niegazowana, Woda pitna, Woda pitna
z witaminami, Woda stołowa, Woda wzbogacona odżywczo, Woda źródlana, Napoje owocowo-warzywne, Soki
owocowo-warzywne, Owocowe napoje typu smoothie,
Owocowo-warzywne napoje typu smoothie.
(210) 537656
(220) 2021 12 14
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, BIELSKO-BIAŁA
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PONTE PORTUGAL Vinho Verde DOC WHITE
MEDIUM DRY

(531)

25.01.05, 25.01.09, 25.01.15, 26.01.03, 26.04.01, 26.04.09,
26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 Wino, które spełnia wymogi określone w specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia VINHO VERDE.
537663
(220) 2021 12 13
CIOŁEK PATRYK, PODSTAWKA ŁUKASZ ROGER THAT
FOODS SPÓŁKA CYWILNA, Strzeniówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROGER THAT FOODS

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Wołowina w plastrach, Wołowina gotowa
do spożycia, Wołowina, Wędliny, Szpik kostny zwierzęcy jadalny, Szaszłyki jagnięce, Szarpana wołowina, Suszone mięso,
Suszona wołowina w paskach, Suszona kiełbasa, Surowe kiełbasy, Steki z mięsa, Steki wołowe, Smażone mięso, Przetworzone produkty mięsne, Przekąski na bazie mięsa, Produkty
mięsne w formie burgerów, Produkty mięsne mrożone,
Paczkowane mięso, Niegotowane płaskie kotleciki hamburgerowe, Mięso świeże, Mięso solone, Mięso pokrojone w plastry, Mięso pieczone, Mięso mrożone, Mięso mielone [mięso
siekane], Mięso i wędliny, Mięso gotowe do spożycia, Mięsa
wędzone, Hamburgery, Burgery mięsne, Burgery, Befsztyk
z siekanej wołowiny (hamburger), Mięso i wyroby mięsne,
Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Flaki wołowe, Galaretki mięsne, Galarety mięsne, Jagnięcina, przetworzona, Jagnięcina pieczona, Kiełbasy, Kiełbasy wędzone, Liofilizowane
mięso, Mięso gotowane, Mięso liofilizowane, Mięso wędzone, Pastrami, Siekana wołowina peklowana, Steki wieprzowe, Szarpana wieprzowina, Gotowe posiłki z mięsa [mięso
jako główny składnik], Gotowe posiłki składające się głównie
z owoców morza, Mrożone gotowe posiłki składające się
głównie z warzyw, Gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], Posiłki chłodzone przygotowane z ryb, Gotowe
posiłki składające się głównie z dziczyzny, Gotowe posiłki
składające się głównie z kebaba, Mrożone posiłki składające
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się głównie z kurczaka, Mrożone posiłki składające się głównie z ryb, Gotowe posiłki składające się głównie z ryb, Mrożone posiłki składające się głównie z mięsa, Mrożone posiłki
składające się głównie z drobiu, Gotowe posiłki składające
się głównie z substytutów mięsa, Gotowe posiłki gotowane
składające się całkowicie lub głównie z mięsa, Gotowe posiłki
gotowane składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny,
Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, Steki z ryb, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Gotowane owoce morza, Przetworzone owoce morza,
Owoce morza [nieżywe], 35 Usługi w zakresie zamówień
online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos
oraz z dostawą na miejsce, Zarządzanie biznesowe restauracjami, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego
w zakresie otwierania restauracji i ich działalności, Wsparcie
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie działalności restauracji, Zarządzanie restauracjami dla osób trzecich,
Usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, Doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania restauracji, Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę
franczyzy, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania
żywności i napojów, Dokonywanie rezerwacji restauracji
i posiłków, Informacja o usługach restauracyjnych, Rezerwacja stolików w restauracjach, Usługi doradcze w dziedzinie
kateringu obejmującego żywność i napoje, Usługi rezerwacji
miejsc w restauracjach, Usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, Bary, Bary przekąskowe, Bary szybkiej obsługi
[snack-bary], Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia
i napojów], Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności
i napojów dla gości, Organizowanie bankietów, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności dla
innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z grillem, Serwowanie jedzenia
i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie
żywności i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi barów i restauracji, Usługi barowe, Usługi degustacji win (dostarczanie napojów),
Usługi mobilnych restauracji, Usługi obiektów gościnnych
[posiłki i napoje], Usługi ogródków piwnych, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji szybkiej
obsługi, Usługi restauracji, w których mięso przygotowuje
się na oczach klientów, Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Usługi świadczone przez
bary bistro, Usługi w zakresie bankietów, Usługi w zakresie
dostarczania napojów, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie
kantyn, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi
w zakresie restauracji [brasserie], Usługi w zakresie sprzedaży
posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos, Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi zaopatrzenia w żywność, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości,
Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Usługi
w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi snack-barów, Usługi restauracji z daniami ramen, Usługi restauracji washoku,
Usługi restauracji sprzedających sushi, Usługi restauracji
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serwujących tempurę, Usługi restauracji fast-food, Usługi
prywatnego klubu kolacyjnego, Usługi koktajlbarów, Usługi
klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi
doradców w zakresie win, Usługi bufetów w zakresie barów
koktajlowych, Usługi barów piwnych, Usługi barmanów,
Snack-bary, Koktajlbary, Usługi agencji w zakresie rezerwacji
restauracji, Udostępnianie opinii na temat restauracji i barów.
(551) wspólny znak towarowy
537665
(220) 2021 12 13
CIOŁEK PATRYK, PODSTAWKA ŁUKASZ ROGER THAT
FOODS SPÓŁKA CYWILNA, Strzeniówka
(540) (znak słowny)
(540) ROGER THAT FOODS
(510), (511) 29 Wołowina w plastrach, Wołowina gotowa
do spożycia, Wołowina, Wędliny, Szpik kostny zwierzęcy jadalny, Szaszłyki jagnięce, Szarpana wołowina, Suszone mięso,
Suszona wołowina w paskach, Suszona kiełbasa, Surowe kiełbasy, Steki z mięsa, Steki wołowe, Smażone mięso, Przetworzone produkty mięsne, Przekąski na bazie mięsa, Produkty
mięsne w formie burgerów, Produkty mięsne mrożone,
Paczkowane mięso, Niegotowane płaskie kotleciki hamburgerowe, Mięso świeże, Mięso solone, Mięso pokrojone w plastry, Mięso pieczone, Mięso mrożone, Mięso mielone [mięso
siekane], Mięso i wędliny, Mięso gotowe do spożycia, Mięsa
wędzone, Hamburgery, Burgery mięsne, Burgery, Befsztyk
z siekanej wołowiny (hamburger), Mięso i wyroby mięsne,
Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Flaki wołowe, Galaretki mięsne, Galarety mięsne, Jagnięcina, przetworzona, Jagnięcina pieczona, Kiełbasy, Kiełbasy wędzone, Liofilizowane
mięso, Mięso gotowane, Mięso liofilizowane, Mięso wędzone, Pastrami, Siekana wołowina peklowana, Steki wieprzowe, Szarpana wieprzowina, Gotowe posiłki z mięsa [mięso
jako główny składnik], Gotowe posiłki składające się głównie
z owoców morza, Mrożone gotowe posiłki składające się
głównie z warzyw, Gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], Posiłki chłodzone przygotowane z ryb, Gotowe
posiłki składające się głównie z dziczyzny, Gotowe posiłki
składające się głównie z kebaba, Mrożone posiłki składające
się głównie z kurczaka, Mrożone posiłki składające się głównie z ryb, Gotowe posiłki składające się głównie z ryb, Mrożone posiłki składające się głównie z mięsa, Mrożone posiłki
składające się głównie z drobiu, Gotowe posiłki składające
się głównie z substytutów mięsa, Gotowe posiłki gotowane
składające się całkowicie lub głównie z mięsa, Gotowe posiłki
gotowane składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny,
Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, Steki z ryb, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Gotowane owoce morza, Przetworzone owoce morza,
Owoce morza [nieżywe], 35 Usługi w zakresie zamówień
online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos
oraz z dostawą na miejsce, Zarządzanie biznesowe restauracjami, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego
w zakresie otwierania restauracji i ich działalności, Wsparcie
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie działalności restauracji, Zarządzanie restauracjami dla osób trzecich,
Usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, Doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania restauracji, Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę
franczyzy, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania
żywności i napojów, Dokonywanie rezerwacji restauracji
i posiłków, Informacja o usługach restauracyjnych, Rezerwacja stolików w restauracjach, Usługi doradcze w dziedzinie
(210)
(731)
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kateringu obejmującego żywność i napoje, Usługi rezerwacji
miejsc w restauracjach, Usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, Bary, Bary przekąskowe, Bary szybkiej obsługi
[snack-bary], Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia
i napojów], Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności
i napojów dla gości, Organizowanie bankietów, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności dla
innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z grillem, Serwowanie jedzenia
i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie
żywności i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi barów i restauracji, Usługi barowe, Usługi degustacji win (dostarczanie napojów),
Usługi mobilnych restauracji, Usługi obiektów gościnnych
[posiłki i napoje], Usługi ogródków piwnych, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji szybkiej
obsługi, Usługi restauracji, w których mięso przygotowuje
się na oczach klientów, Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Usługi świadczone przez
bary bistro, Usługi w zakresie bankietów, Usługi w zakresie
dostarczania napojów, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie
kantyn, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi
w zakresie restauracji [brasserie], Usługi w zakresie sprzedaży
posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos, Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi zaopatrzenia w żywność, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości,
Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Usługi
w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi snack-barów, Usługi restauracji z daniami ramen, Usługi restauracji washoku,
Usługi restauracji sprzedających sushi, Usługi restauracji
serwujących tempurę, Usługi restauracji fast-food, Usługi
prywatnego klubu kolacyjnego, Usługi koktajlbarów, Usługi
klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi
doradców w zakresie win, Usługi bufetów w zakresie barów
koktajlowych, Usługi barów piwnych, Usługi barmanów,
Snack-bary, Koktajlbary, Usługi agencji w zakresie rezerwacji
restauracji, Udostępnianie opinii na temat restauracji i barów.
(210)
(731)
(540)
(540)

537667
(220) 2021 12 14
KARPIŃSKA-SKONECZNA URSZULA, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
Miś Yoga

(531) 27.05.01, 03.01.14, 03.01.24, 03.01.25, 03.01.26
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paskami do jogi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z paskami do jogi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z bloczkami do jogi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
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z bloczkami do jogi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chustami do jogi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z chustami do jogi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z matami do jogi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z matami do jogi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.
537704
(220) 2021 12 14
SMART NANOTECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA,
Alwernia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGuscio

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 1 Środki chemiczne do produkcji ceramicznych wyrobów budowlanych i wykończeniowych, Środki
chemiczne do nadawania właściwości ceramicznym wyrobom budowlanym i wykończeniowym, Środki chemiczne
do nadawania właściwości biobójczych ceramicznym wyrobom budowlanym i wykończeniowym, Środki chemiczne do nadawania właściwości biobójczych powierzchniom
ceramicznych wyrobów budowlanych i wykończeniowych,
Preparaty do nadawani właściwości biobójczych powierzchniom ścian, posadzek i elewacji budynków, Wszystkie wymienione środki i preparaty również w postaci zawierającej
nanocząstki metali, 3 Środki do czyszczenia powierzchni
wyrobów ceramicznych, Środki do czyszczenia powierzchni, Środki do mycia powierzchni, Środki do konserwacji powierzchni, Środki do renowacji powierzchni, Środki do odtłuszczania, Środki do usuwania kamienia, Środki do nadawania połysku powierzchniom, Środki do pastowania,
Preparaty antystatyczne do użytku domowego, Wszystkie
wymienione środki i preparaty również w postaci zawierającej nanocząstki metali, 5 Środki biobójcze, Środki dezynfekcyjne, Płyny dezynfekcyjne, Żele dezynfekcyjne, Aerozole
dezynfekcyjne, Środki bakteriobójcze, Środki grzybobójcze,
Wszystkie wymienione środki również w postaci zawierającej nanocząstki metali.
(210) 537729
(220) 2021 12 15
(310) 90/845, 960
(320) 2021 07 23
(330) US
(731) ADP, Inc., Roseland, US
(540) (znak słowny)
(540) ADP EVALTA
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do pobrania do użytku w zarządzaniu zasobami ludzkimi, zarządzaniu kapitałem ludzkim (HCM), przetwarzaniu, przygotowywaniu i administrowaniu listami płac, zarządzaniu świadczeniami pracowniczymi i planami emerytalnymi, zarządzaniu odszkodowaniami dla bezrobotnych, zarządzaniu
talentami, prowadzeniu ewidencji czasu pracy i frekwencji
pracowników, planowaniu harmonogramów zatrudnienia
i zarządzaniu nieobecności pracowników, prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, leasingu pracowniczym, zarządzaniu i księgowości przedsiębiorstwa, 35 Zarządzanie zasobami ludzkimi, przetwarzanie, przygotowanie i administrowanie listami płac, Składanie i raportowanie podatków,
Prowadzenie ewidencji czasu pracy i obecności pracowni-
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ków, leasing pracowniczy, Elektroniczne przygotowywanie
podatku od wynagrodzeń, Usługi outsourcingowe w zakresie zasobów ludzkich, zarządzania kapitałem ludzkim
(HCM), rekrutacji i obsady stanowisk, Rekrutacja pracowników i konsultacje kadrowe, Usługi rekrutacji personelu,
Zarządzanie talentami, Usługi pomiaru czasu dla innych,
36 Usługi w zakresie obciążania podatku od wynagrodzeń, Administrowanie planami świadczeń pracowniczych
w zakresie ubezpieczeń i finansów, 41 Usługi edukacyjno-szkoleniowe w zakresie przetwarzania list płac, rozliczania
i ewidencjonowania podatków, ewidencji czasu pracy i frekwencji pracowników, ewidencji emerytalnej, leasingu pracowniczego, rozwoju kariery, 42 Zapewnianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego online
nie do pobrania na potrzeby usług związanych z pracownikami i personelem, mianowicie zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania kapitałem ludzkim (HCM), przetwarzania,
przygotowania i administrowania listami płac, zarządzania
świadczeniami pracowniczymi i planami emerytalnymi,
zarządzania odszkodowaniami dla bezrobotnych, kalkulacji i przygotowywania podatków od płac, monitorowania
zgodności z przepisami podatkowymi, elektronicznego
przetwarzania płac, rozliczanie i ewidencjonowania podatków, przetwarzania ewidencji czasu pracy i obecności
pracowników, planowania harmonogramów pracowników
i zarządzania nieobecnościami, leasingu pracowników, zarządzania rejestrowaniem i śledzeniem wydajności pracowników, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania do użytku w zarządzaniu
kapitałem ludzkim (HCM), mianowicie w celu zapewnienia
pracodawcom kompatybilnego interfejsu między oprogramowaniem do przetwarzania płac, oprogramowania
dla zasobów ludzkich i systemami finansowymi a oprogramowaniem do zarządzania finansami i zarządzania zasobami ludzkimi, Umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania komputerowego online nie do pobrania
w dziedzinie księgowości do przygotowywania i przetwarzania listy płac pracowników biznesowych dla pracodawców, Udostępnienie systemu internetowego i portalu
internetowego z oprogramowaniem nie do pobrania dla
brokerów świadczeń pracowniczych i konsultantów do wykorzystania w administrowaniu świadczeniami pracowniczymi, prowadzeniu ewidencji emerytalnej i zarządzaniu
odszkodowaniem dla bezrobotnych.

(531) 26.01.16, 26.13.25, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy dla rolnictwa, Chemiczne
środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, Adjuwanty,
nieprzeznaczone do celów medycznych lub weterynaryjnych, 5 Pestycydy, Pestycydy rolnicze, Pestycydy do celów
ogrodniczych.

(210) 537769
(220) 2021 12 16
(731) TOCZYŁOWSKI MICHAŁ, Suchowola
(540) (znak słowny)
(540) dr.Narine
(510), (511) 3 Kosmetyki dla zwierząt, 31 Karmy i pasze dla
zwierząt.

(210)
(731)

537770
(220) 2021 12 16
SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEMENTOR
(210)
(731)

537777
(220) 2021 12 16
TARGET SERVICE RADOSŁAW J.FRONC SPÓŁKA
JAWNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) AYALA
(510), (511) 16 Katalogi i menu potraw, Serwetki papierowe, Etykiety, Torebki i opakowania z papieru, tektury i folii
z tworzyw sztucznych, Druki do wypełniania, Grafiki, Ryciny,
Fotografie, w tym lokali i ukazujące potrawy, Materiały drukowane, Papierowe materiały biurowe, 35 Usługi w zakresie reklamy, promocji, przekazywania informacji handlowej
o restauracjach i barach, Rozpowszechnianie materiałów
reklamowych o restauracjach, Organizowanie prezentacji
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, 38 Przesyłanie informacji głosowych, tekstowych, obrazowych i danych
poprzez sieci informatyczne i telekomunikacyjne, Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Przydzielanie
dostępu do baz danych, Łączność poprzez terminale komputerowe, Łączność poprzez sieć światłowodów, Zapewnienie dostępu do portalu w Internecie, Usługi poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości
tekstowych, Przekazywanie danych przy pomocy terminali
komputerowych, usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów
komórkowych, Udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, Udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu
aparatu przenośnego, 43 Usługi gastronomiczne i hotelarskie świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie,
herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele
i motele, Przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, Usługi cateringowe, Udzielanie informacji
dotyczących barów i restauracji, Wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady.
(210)
(731)

537794
(220) 2021 12 15
COOL PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno
(540) (znak słowny)
(540) PODRÓŻE PO SKŁADNIKACH KOSMETYCZNYCH PODRÓŻE W DOBRYM SKŁADZIE
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kremy do twarzy i do ciała, emulsje
do twarzy i do ciała, płyny do twarzy i do ciała, żele do twarzy
i do ciała, pianki do twarzy i do ciała, oliwki i balsamy do skóry, Środki do mycia i kąpieli, Mydła toaletowe, mydła w płynie,
płatki mydlane, żele i płyny, pudry, Środki do mycia i pielęgnacji stóp, Środki do mycia i pielęgnacji włosów, Szampony, balsamy, odżywki, kremy, emulsje, płyny, żele, pianki, Środki perfumeryjne, Perfumy, Wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty
osobiste i antyperspiranty, Olejki eteryczne, Środki do makijażu, demakijażu i malowania twarzy, ust, oczu, brwi, paznokci,
fluidy, pudry, Środki do higieny intymnej zawarte w tej klasie,
Środki do opalania i chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym, Środki do samoopalania, Preparaty do depilacji,
Pudry higieniczne zawarte w tej klasie, Środki do pielęgna-
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cji zębów i jamy ustnej, Pasty, płyny, nitki czyszczące, Środki
do i po goleniu, Kremy, pianki, żele, balsamy, Proszki do prania,
płyny do prania, płyny do mycia naczyń, proszki do szorowania, płyny do mycia podłóg, płyny do mycia okien, 35 Usługi
reklamowe w zakresie turystyki i podróży, promocja (reklama)
podróży, usługi marketingowe w dziedzinie podróży.
537809
(220) 2021 12 16
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) CREDIT: Convenient, Ready, Everyday, Differentiating,
Innovative, Tasty
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, Doradztwo biznesowe.

(210)
(731)
(540)
(540)
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537817
(220) 2021 12 16
GORECKI KRZYSZTOF, Poznań
(znak słowno-graficzny)
inmarketing DIGITAL AGENCY

(210)
(731)

537810
(220) 2021 12 16
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) TAPE: Tasty, Amount, Price, Everyday
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, Doradztwo biznesowe.
(210)
(731)

537814
(220) 2021 12 16
EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) CA EFL
(510), (511) 35 Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Zarządzanie i doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Usługi aukcji
i aukcji odwrotnych, Organizowanie aukcji internetowych,
Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, Usługi sprzedaży pojazdów, Usługi sprzedaży online pojazdów za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
(w tym telefonów komórkowych), sieci teleinformatycznych
i komputerowych sieci komunikacyjnych typu Internet i intranet poprzez strony elektroniczne, Usługi w zakresie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, Wyceny handlowe, Usługi wyceny działalności
gospodarczej, Badania i analizy rynkowe, Audyt finansowy,
Analizy i raporty statystyczne, Usługi przetwarzania danych,
Zarządzanie bazami danych, Komputerowe zarządzanie
plikami, 36 Leasing finansowy, Leasing operacyjny, Finansowanie leasingu pojazdów, Faktoring, Gwarancje, ekspertyzy
i oceny ubezpieczeniowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi
ubezpieczeniowe związane z pojazdami mechanicznymi,
Usługi finansowe, Usługi bankowe, Wyceny i analizy finansowe, Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, 41 Organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu,
45 Usługi prawne, Usługi w zakresie mediacji, Usługi prawne
świadczone w ramach operacji bankowych, finansowych,
walutowych i dotyczących nieruchomości.
(210)
(731)

(531) 03.07.16, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.13, 27.05.17
(510), (511) 35 Usługi komunikacji korporacyjnej, Reklama
poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, Rozpowszechnianie reklam dla
osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, Usługi marketingowe, Marketing finansowy, Marketing dotyczący promocji, Marketing bezpośredni, Marketing
telefoniczny, Marketing internetowy, Marketing afiliacyjny,
Marketing ukierunkowany, Marketing cyfrowy, Reklama
i marketing, Badania rynkowe, Prowadzenie badań marketingowych, Usługi w zakresie marketingu produktów, Informacja marketingowa, Marketing referencyjny, Marketing imprez
i wydarzeń, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Usługi
w zakresie marketingu gospodarczego, Usługi w zakresie
marketingu baz danych, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu,
Udostępnianie raportów marketingowych, Przygotowywanie planów marketingowych, Pomoc w zakresie marketingu,
Administrowanie dotyczące marketingu, Planowanie strategii marketingowych, Oceny szacunkowe do celów marketingowych, Zarządzanie personelem zajmującym się marketingiem, Prognozy rynkowe, Analiza w zakresie marketingu,
Usługi agencji marketingowych, Opracowywanie ankiet
marketingowych, Analiza trendów marketingowych, Rozwój
planu marketingowego, Opracowanie koncepcji marketingowych, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące marketingu, Usługi marketingu telefonicznego
[z wyjątkiem sprzedaży], Ocena statystyczna danych marketingowych, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, Usługi
konsultacyjne w zakresie marketingu bezpośredniego, Usługi reklamowe i marketingowe online, Doradztwo w zakresie
marketingu biznesowego, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, Doradztwo w zakresie zarządzania
marketingowego, Doradztwo w zakresie marketingu, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego,
Badania rynku i badania marketingowe, Usługi planowania w celu badań marketingowych, Usługi marketingowe
za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Badania
w dziedzinie strategii marketingowych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych,
Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Porady
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące konsultacji
w zakresie zarządzania marketingowego, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo w dziedzinie zarządzania
działalnością gospodarczą i marketingu, Produkcja nagrań
wideo do celów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, Dostarczanie informacji
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych,
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Rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Usługi rozwoju w zakresie kreatywnego
planowania marketingowego, Dostarczanie biznesowych
informacji marketingowych, Informacja lub badania w zakresie działalności gospodarczej i marketingu, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Wynajmowanie
wszelkich materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, Usługi badawcze w zakresie reklamy
i marketingu, Usługi konsultingowe w zakresie marketingu
internetowego, Usługi doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego, Doradztwo w zakresie demografii do celów marketingowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pomocą mediów społecznościowych, Usługi marketingowe związane z imprezami w zakresie sportów elektronicznych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Opracowywanie i wdrażanie strategii
marketingowych na rzecz innych, Doradztwo marketingowe
w zakresie mediów społecznościowych, Usługi franczyzowe
związane z pomocą w zakresie marketingu, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych
na rzecz osób trzecich, Świadczenie doradczych usług marketingowych dla producentów, Profilowanie konsumentów
do celów komercyjnych lub marketingowych, Usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu, Usługi marketingowe w dziedzinie optymalizacji ruchu na stronie internetowej,
Usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące marketingu dla kampanii pozyskiwania funduszy,
Badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów
perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, Agencje
informacji handlowej [udostępnianie informacji dotyczących
działalności gospodarczej, na przykład marketingu lub danych demograficznych].
537822
(220) 2021 12 16
PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOLCETINO

(210)
(731)

(531)

25.01.10, 25.01.15, 25.01.25, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.10,
27.05.01
(510), (511) 33 Wino.

537823
(220) 2021 12 16
PHARM SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Vitreostill
(510), (511) 3 Kosmetyczne żele pod oczy, Płyny do oczu,
Żele pod oczy, Kosmetyki w formie żeli, 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Farmaceutyki i naturalne środki
lecznicze, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Kapsułki

Nr ZT03/2022

do celów leczniczych, Preparaty medyczne, Suplementy
wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne
stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów.
537828
(220) 2021 12 15
PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sensito
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 3 Chusteczki nawilżane do celów higienicznych
i kosmetycznych, Chusteczki nasączone olejkami eterycznymi do celów kosmetycznych, Chusteczki nasączane preparatami czyszczącymi, Nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, bawełniane płatki kosmetyczne, Patyczki z watą
do celów kosmetycznych, Waciki do celów kosmetycznych,
Wata do celów kosmetycznych, Chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki nasączane
preparatami czyszczącymi, Chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Nasączone chusteczki do demakijażu, Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego,
5 Podpaski, Wkładki higieniczne, Tampony, Intymne preparaty nawilżające, Środki do higieny intymnej dla kobiet,
16 Chusteczki celulozowe do celów kosmetycznych, Chusteczki higieniczne, Chusteczki papierowe do demakijażu,
Chusteczki toaletowe, Papier toaletowy, Ręczniki papierowe.
(210) 537830
(220) 2021 12 17
(731) MENTEL JOANNA CIASTA I KSIĄŻKI, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Book me a cookie
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 40 Produkcja rzemieślnicza na zamówienie i montowanie wykonanych elementów, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

537831
(220) 2021 12 17
MENTEL JOANNA CIASTA I KSIĄŻKI, Kraków
(znak słowno-graficzny)
BOOK ME A COOKIE

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.07.16, 20.07.01
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 40 Produkcja rzemieślnicza na zamówienie i montowanie wykonanych elementów, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe.

Nr ZT03/2022
(210)
(731)
(540)
(540)
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537850
(220) 2021 12 16
GMINA LUBLIN, Lublin
(znak słowno-graficzny)
lub tech

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Organizowanie targów handlowych, 41 Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie
i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów.
(210) 537852
(220) 2021 12 16
(731) NIEWĘGŁOWSKI JACEK, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) GOOD LUCK
(510), (511) 41 Kultura fizyczna, Prowadzenie zajęć fitness,
Sport (wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem pojazdów],
Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi trenerskie, Usługi
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Prowadzenie
siłowni i klubów fitness, 44 Usługi saun, Masaż.
537863
(220) 2021 12 17
TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE
POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) COLITINE
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne.
(210)
(731)

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

537865
(220) 2021 12 17
International Cosmetic Group Limited, Londyn, GB
(znak słowno-graficzny)
LAMEL

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe,
Perfumeryjne (produkty -), esencjonalne (olejki -), Bursztyn
[wyroby perfumeryjne], Antyperspiranty [przybory toaletowe], Preparaty antystatyczne do celów domowych, Aromaty do napojów [olejki eteryczne], Kadzidełka na patyczkach,
Aromaty [olejki eteryczne], Mieszaniny zapachowe potpourri, Balsamy, inne niż do celów medycznych, Olejek bergamotowy, Błyszczyki do ust, Esencja badianowa, Wazelina kosmetyczna, Wata do celów kosmetycznych, Waciki do celów
kosmetycznych, Soda wybielająca, Wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, Kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, Wosk do butów, Wosk do wąsów, Wosk
do depilacji, Preparaty ściągające do celów kosmetycznych,
Ściereczki nasączane detergentami do czyszczenia, Olejek
golteriowy, Żele do wybielania zębów, Heliotropina, Geraniol,
Kosmetyki do makijażu, Pomadki do ust, Dezodoranty dla
zwierząt, Woda perfumowana, Drewno zapachowe, Ekstrakty kwiatowe [perfumy], Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Esencje eteryczne, Olejki eteryczne z drzewa cedrowego, Cytrynowe olejki eteryczne, Cytronowe olejki eteryczne, Javelle (Woda -), Olejek jaśminowy, Tłuszcze do celów
kosmetycznych, Barwniki do celów kosmetycznych, Preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produk-
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cyjnych, Jonony [wyroby perfumeryjne], Kamień ałun [środek
ściągający], Węglik krzemu [materiał ścierny], Węgliki metali
[materiały ścierne], Kleje do przymocowywania sztucznych
rzęs, Kleje do przymocowywania sztucznych włosów, Kleje
do celów kosmetycznych, Preparaty kolagenowe do celów
kosmetycznych, Odżywki do włosów, Korund [materiał ścierny], Kosmetyki do brwi, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki dla
zwierząt, Maski kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Wosk krawiecki, Krem
do butów, Kremy wybielające do skóry, Pasty do skór, Kremy
do polerowania, Kremy kosmetyczne, Krochmal do nadawania połysku praniu, Krochmal do prania, Woda lawendowa,
Olejek lawendowy, Kadzidełka, Lakier do włosów, Lakiery
do paznokci, Płyny do pielęgnacji włosów, Balsamy do celów
kosmetycznych, Płyny po goleniu, Żele do masażu, inne niż
do celów medycznych, Świece do masażu do celów kosmetycznych, Olejek migdałowy, Mleczko migdałowe do celów
kosmetycznych, Soda krystaliczna do czyszczenia, Mydło
do golenia, Mydła do ożywiania koloru tkanin, Przeciwpotowe mydła, Mydła przeciwpotowe do stóp, Mydła, Piżmo
[wyroby perfumeryjne], Mięta do wyrobów perfumeryjnych, Esencja mięty [olejek eteryczny], Zestawy kosmetyków,
Szmergiel, Płótno szmerglowe, Papier ścierny szmerglowy,
Naklejane ozdoby do paznokci, Neutralizatory do trwałej ondulacji, Preparaty do odymiania [perfumy], Woda kolońska,
Ołówki do brwi, Kredki kosmetyczne, Olejki toaletowe, Olejki do perfum i zapachów, Olejki do celów kosmetycznych,
Oleje czyszczące, Olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], Płyny do płukania ust do celów niemedycznych,
Bazy do perfum kwiatowych, Środki ułatwiające suszenie
do zmywarek do naczyń, Mleczko oczyszczające do celów
kosmetycznych, Środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, Roztwory do szorowania, Produkty perfumeryjne, Pasty do pasków do ostrzenia brzytwy, Pumeks, Woda
utleniona do celów kosmetycznych, wosk do polerowania,
Papier do polerowania, Róż polerski, Kamień polerski, Pasta
do butów, Pomady do celów kosmetycznych, Środki zmiękczające do tkanin, Środki odświeżające powietrze [zapachowe], Preparaty do kąpieli, nielecznicze, Preparaty do usuwania rdzy, Preparaty do odbarwiania, Środki do usuwania
lakieru, Preparaty do golenia, Preparaty do depilacji, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Preparaty do kręcenia włosów,
Środki do namaczania prania, Preparaty do samoopalania
[kosmetyki], Preparaty do demakijażu, Preparaty do nadawania połysku, Preparaty odświeżające oddech do higieny
osobistej, Preparaty do polerowania protez dentystycznych,
Preparaty wygładzające [krochmal], Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, Dyfuzory z patyczkami zapachowymi, Puder
do twarzy, Zmywacze do paznokci, Chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, Terpentyna do odtłuszczania,
Paski wybielające zęby, Paski odświeżające oddech, Emulsje
chroniące przed promieniowaniem słonecznym, Preparaty
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Talk kosmetyczny, Terpeny [olejki eteryczne],
Łupki polerskie, Olejek różany, Tusze do rzęs, Farby do brody,
Farby do włosów, Barwniki kosmetyczne, Preparaty fitokosmetyczne, Etui na szminkę, Henna [barwnik kosmetyczny],
Szampony, Wosk szewski, Papier ścierny, Kamienie wygładzające, Środki ścierne i polerskie, Rzęsy sztuczne, Sztuczne paznokcie, Dezodoranty dla ludzi, Mydło dezodoryzujące, Suche szampony, Płukanki do oczu, nie do celów medycznych,
Mydło migdałowe, Mydła toaletowe w formie babeczek lub
ciast, Preparaty do prostowania włosów, Palety z kosmetykami do makijażu oczu, Kosmetyki, 21 Grzebienie elektryczne,
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Grzebienie, Gąbki do makijażu, Gąbki ścierne do szorowania
skóry, Gąbki toaletowe, Urządzenia dezodoryzujące do użytku osobistego, Pędzle kosmetyczne, Pędzle do golenia,
Przyrządy do demakijażu, Puderniczki [puste], Rozpylacze
do perfum, Puszki do pudru, Rękawiczki ścierne do peelingu
skóry, Szczotki i artykuły szczotkarskie, Pędzle za wyjątkiem
pędzli malarskich, Szczoteczki do brwi, Szczoteczki do rzęs,
Szczoteczki do paznokci.
(210) 537872
(220) 2021 12 18
(731) TOCZKO KAMIL, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Murem za Polskim Mundurem
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Bielizna
damska, Bielizna osobista, Bielizna wchłaniająca pot, Biustonosze, Gorsety, Majtki, Halki, półhalki, Slipy męskie, figi
damskie, Kąpielówki, Kostiumy kąpielowe, Stroje plażowe,
Płaszcze kąpielowe, Bluzki, Bezrękawniki, Garnitury, Kamizelki, Koszule, Podkoszulki, Pulowery, Spodnie, Spódnice, Swetry, Kombinezony, Bluzy sportowe, Sukienki damskie, Żakiety
męskie, Żakiety z dzianiny, Koszulki z krótkim lub z długim
rękawem, Koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, T-shirty z krótkim rękawem, Odzież
z imitacji skóry, Etole [futra], Szale i etole, Kurtki, Peleryny [narzutki], Płaszcze, Prochowce, Bielizna nocna, Piżamy, Koszule
nocne, Szlafroki, Rękawiczki, Szale, Szaliki, Chustki na głowę, Getry, Legginsy, Skarpetki, Rajstopy, Pończochy, Pasy
do pończoch dla mężczyzn, Paski, Krawaty, Odzież sportowa,
Kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, Odzież dla
kolarzy, Odzież skórzana dla motocyklistów, Odzież wodoodporna, Czapki dziane, Czapki wełniane, Czapki futrzane, Kapelusze, Turbany, Woalki, welony, Kaptury, Nauszniki [odzież],
Obuwie sportowe, Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe,
Pantofle do baletu, Sandały, Kalosze, Buty sznurowane, Liberie, Wyprawki dziecięce [odzież], 35 Organizowanie promocji imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy na cele
dobroczynne, Promocja, Badania rynku i analizy biznesowe, Analiza danych biznesowych, Usługi reklamowe w celu
zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii społecznych, Opracowywanie kampanii promocyjnych, Reklama
i marketing, Badania i analizy marketingowe, Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, broszur,
ulotek informacyjnych i próbek], Pisanie tekstów reklamowych i ich publikacja, Wynajem powierzchni reklamowej,
Pokazy towarów, Organizowanie wystaw i targów dla celów
handlowych lub reklamowych, Sondaż opinii publicznej, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Gromadzenie danych,
36 Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, Usługi funduszu
dobroczynnego, Usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących, Organizacja zbiórek
charytatywnych, Udzielanie informacji związanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, Gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych,
Pomoc finansowa, Usługi w zakresie sponsoringu finansowego, Przydzielanie stypendiów naukowych, Usługi w zakresie
dotacji finansowych, Usługi inwestycyjne, Pośrednictwo
inwestycyjne, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Doradztwo inwestycyjne, Usługi ubezpieczeniowe, Doradztwo
ubezpieczeniowe, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Agencje
nieruchomości, Wycena nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Usługi kredytowe, Doradztwo kredytowe,
Faktoring, Leasing finansowy, 41 Organizowanie loterii, Organizowanie koncertów, Organizowanie festiwali, Organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, Edukacja
zawodowa, Doradztwo zawodowe, Organizowanie szkoleń,
Organizowanie kursów, Organizowanie konferencji, Organi-
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zowanie kongresów, Organizowanie seminariów, Organizowanie sympozjów, Organizowanie zjazdów, Organizowanie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie
wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, Publikowanie ulotek,
Nauczanie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna.
537875
(220) 2021 12 18
PHARM SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Vitreoclear
(510), (511) 3 Preparaty toaletowe, Ściereczki nasączone
preparatem czyszczącym do czyszczenia okularów, Środki
czyszczące do szkła, Środki do mycia szkła, 5 Płyny do przemywania oczu, Preparaty higieniczne do celów medycznych,
Preparaty higieniczne do użytku medycznego, Środki sanitarne do celów medycznych, Farmaceutyki i naturalne środki
lecznicze, Suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(210)
(731)

537878
(220) 2021 12 19
GRUPA SPOTTED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Faku
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Usługi reklamowe, Usługi marketingowe, Usługi public relations, Promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama korespondencyjna, Reklama
typu „płać za kliknięcie”, Produkcja filmów reklamowych, Telemarketing, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach
wydawania oprogramowania, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych
lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zamieszczanie ogłoszeń
dla osób trzecich, Usługi przetwarzania danych online, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Reklama zewnętrzna,
Rozwijanie koncepcji reklamowych, Pisanie scenariuszy
do celów reklamowych, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, Rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, Optymalizacja
stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów
promocji dodatkowej, Badania opinii publicznej, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
Poszukiwania w zakresie patronatu, Usługi przeglądu prasy,
Usługi relacji z mediami, Doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Obróbka tekstów, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Profilowanie
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych,
Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Uaktualnianie
materiałów reklamowych, Wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, 38 Agencje informacyjne,
Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, Elektroniczna transmisja danych, Usługi elektronicznej
transmisji danych, Zapewnianie użytkownikom dostępu
do wyszukiwarek, Zapewnianie dostępu do globalnych
sieci komputerowych, Zapewnianie dostępu do baz danych, Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń,
Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej,
Usługi w zakresie przekierowywania do stron internetowych,
(210)
(731)
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Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych,
Udostępnianie forów internetowych online, Przesyłanie wiadomości, Wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, 42 Zarządzanie stronami internetowymi
na rzecz osób trzecich, Projektowanie stron internetowych,
Administrowanie bazami komputerowymi (sieciowymi), Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Aktualizowanie stron internetowych, Tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych, Przechowywanie danych online, Analizy
systemów komputerowych, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Świadczenie usług dotyczących
uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii
jednorazowego logowania dla aplikacji online, Usługi graficzne, Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych,
Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Hosting stron
internetowych.
537879
(220) 2021 12 19
EKOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) EKOME
(510), (511) 3 Olejki nielecznicze, Olejki eteryczne, Zmieszane olejki eteryczne, Olejki mineralne [kosmetyki], Olejki
do ciała, Olejki do włosów, Roślinne olejki eteryczne, Olejki
do twarzy, Aromaty [olejki aromatyczne], Olejki do masażu, nielecznicze, Olejki do ciała [kosmetyki], Esencje i olejki
eteryczne, Olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym,
5 Olejki lecznicze, Olejki do pielęgnacji skóry [lecznicze], Suplementy witaminowe dla zwierząt, Białkowe suplementy
dla zwierząt, Suplementy diety dla zwierząt, Mineralne suplementy diety dla zwierząt, Suplementy do żywności dla
zwierząt (lecznicze), 35 Usługi sprzedaży detalicznej i/lub
hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji
następujących towarów: olejki nielecznicze, olejki eteryczne,
zmieszane olejki eteryczne, olejki mineralne [kosmetyki],
olejki do ciała, olejki do włosów, roślinne olejki eteryczne,
olejki do twarzy, aromaty [olejki aromatyczne], olejki do masażu, nielecznicze, olejki do ciała [kosmetyki], esencje i olejki
eteryczne, olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym,
olejki lecznicze, olejki do pielęgnacji skóry [lecznicze], suplementy witaminowe dla zwierząt, białkowe suplementy dla
zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, mineralne suplementy diety dla zwierząt, suplementy do żywności dla zwierząt (lecznicze), 44 Aromaterapia.
(210)
(731)

537885
(220) 2021 12 20
CONSTANS GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIZNES CENTRUM POLSKA 13

(210)
(731)
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 26.03.16, 26.03.17
(510), (511) 35 Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Analiza marketingowa nieruchomości, Aukcje nieruchomości, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości,
Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, Administrowanie dotyczące marketingu, Administrowanie dotyczące planowania
działalności gospodarczej, Administrowanie działalnością
gospodarczą firm zagranicznych, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa
związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, Administrowanie w zakresie oceny przedsiębiorstw, Administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, Doradztwo związane z zarządzaniem, Tymczasowe zarządzanie
przedsiębiorstwem, Zarządzanie administracyjne hotelami,
Zarządzanie biznesowe centrami konferencyjnymi, Zarządzanie biznesowe hotelami, Zarządzanie biznesowe restauracjami, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
handlu, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie
hotelami, Zarządzanie hotelami na rzecz osób trzecich,
36 Dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność,
Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Administrowanie nieruchomościami, Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje nieruchomości, Agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, Doradztwo finansowe związane
z inwestowaniem w nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Doradztwo związane z kredytami hipotecznymi
na nieruchomości mieszkaniowe, Dostarczanie informacji
dotyczących nieruchomości, Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, Finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, Inwestowanie
kapitału w nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości,
Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Nabywanie nieruchomości
na rzecz osób trzecich, Ocena i wycena nieruchomości, Ocena nieruchomości [wycena], Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Odbieranie długów z tytułu wynajmu
nieruchomości, Organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości,
Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Organizowanie umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Oszacowania majątku
nieruchomego (nieruchomości), Planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, Planowanie inwestycji
w nieruchomości, Planowanie finansów w zakresie nieruchomości, Pobieranie podatków od nieruchomości komercyjnych, Pomoc w zakupie nieruchomości, Pomoc w zakresie
nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, Pośrednictwo ubezpieczeniowe
w zakresie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Powiernictwo nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji
dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie gwarancji finansowych dotyczących zabezpieczeń na nieruchomościach, Ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, Ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, Ubezpieczenia ma-
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jątkowe [nieruchomości], Timesharing nieruchomości,
Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Pożyczki pod zastaw nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy,
Usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, Usługi
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości krytych strzechą, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości,
Usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Usługi
nabywania nieruchomości, Usługi kredytowania nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, Usługi finansowe w zakresie zakupu nieruchomości, Usługi finansowe
w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, Usługi finansowe dotyczące nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące własności
nieruchomości, Usługi finansowania zakupu nieruchomości,
Usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości,
Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi
doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, Usługi
doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi depozytowe
w zakresie nieruchomości, Usługi bankowości inwestycyjnej
w zakresie nieruchomości, Usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, Usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi agencji w zakresie sprzedaży
nieruchomości za prowizję, Usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, Usługi agencji
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi
agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży
i wynajmu budynków, Udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, Udzielanie informacji
dotyczących wyceny nieruchomości, Udzielanie informacji
dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, Usługi w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi finansowe], Usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości, Usługi w zakresie wyceny nieruchomości,
Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami,
Usługi wyceny nieruchomości w celach fiskalnych, Usługi
wyceny nieruchomości, Usługi wykazów nieruchomości
związanych z wynajmem domów i mieszkań, Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi
zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu,
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami
biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane
z obiektami rozrywkowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, Usługi
zarządzania nieruchomościami związane z budynkami
mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, Usługi
zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie
osiedli mieszkaniowych, Usługi zarządzania nieruchomościa-
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mi w zakresie kompleksów budynków, Usługi związane
ze współwłasnością nieruchomości, Wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], Wycena finansowa
majątku osobistego i nieruchomości, Wycena finansowa
[ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Wycena nieruchomości, Wycena nieruchomości [finansowa], Wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, Wyceny finansowe nieruchomości
posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, Wyceny finansowe nieruchomości, Wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, Wynajem nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajmowanie pomieszczeń
biurowych [nieruchomości], Zabezpieczanie środków finansowych na zakup nieruchomości, Zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, Zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami
w nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie portfelem nieruchomości,
Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, 41 Organizowanie konferencji związanych z biznesem, Organizowanie
konferencji związanych z handlem, Organizowanie konferencji związanych z reklamą, Organizowanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie konferencji dotyczących szkoleń,
Organizowanie konferencji dotyczących edukacji, Organizowanie konferencji, Organizowanie konferencji dotyczących
działalności kulturalnej, Organizowanie konferencji w celach
rekreacyjnych, Organizowanie konferencji związanych
ze szkoleniem zawodowym, Organizowanie konferencji
i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, Organizowanie
i prowadzenie konferencji i kongresów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie konferencji
dotyczących handlu, Organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, Konferencje (Organizowanie i prowadzenie -), Organizacja konferencji edukacyjnych,
Organizowanie corocznych konferencji związanych z nabywaniem, Organizowanie corocznych konferencji związanych
z logistyką, Organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, Organizowanie dorocznych konferencji dotyczących
telekomunikacji, Organizowanie i obsługa konferencji, Organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, Organizowanie konferencji związanych z rozrywką, Organizowanie
konferencji dotyczących rozrywki, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizowanie konferencji w celach
edukacyjnych, Organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie seminariów i konferencji, Organizowanie spotkań i konferencji, Planowanie konferencji w celach edukacyjnych, Prowadzenie
konferencji biznesowych, Prowadzenie konferencji edukacyjnych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji,
Usługi w zakresie konferencji, Udostępnianie obiektów
i sprzętu rozrywkowego w hotelach, Usługi rozrywkowe
świadczone przez hotele, 43 Udostępnianie obiektów
i sprzętu na konferencje, Udostępnianie obiektów i sprzętu
na konferencje, wystawy i spotkania, Udostępnianie sal konferencyjnych, Usługi kateringowe dla centrów konferencyjnych, Wypożyczanie mebli na konferencje, Wynajmowanie
sal konferencyjnych, Organizowanie posiłków w hotelach,
Organizowanie zakwaterowania w hotelach, Informacja hotelowa, Informacja na temat hoteli, Hotelowe usługi kateringowe, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Przedstawianie informacji dotyczących
hoteli za pośrednictwem strony internetowej, Świadczenie
usług przez hotele i motele, Świadczenie usług rezerwacji
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pokojów oraz rezerwacji hoteli, Świadczenie usług w zakresie
rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych, Udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, Usługi biur
podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelu,
Usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Usługi agencji podróży w zakresie dokonywania rezerwacji hotelowych, Udzielanie informacji w zakresie hoteli, Udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego
w hotelach, Usługi restauracyjne świadczone przez hotele,
Usługi restauracji hotelowych, Usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, Usługi hotelowe, Usługi doradcze
w zakresie sprzętu i obiektów hotelowych, Usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, Usługi rezerwacji hoteli
świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie
rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Usługi w zakresie
rezerwacji pokojów hotelowych, Usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, Wycena zakwaterowania w hotelach, Zapewnianie zakwaterowania w hotelach, Zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach.
537886
(220) 2021 12 07
MAZURSKA MANUFAKTURA SPÓŁKA AKCYJNA,
Szczytno
(540) (znak słowny)
(540) Krak
(510), (511) 32 Piwo, 33 Alkohole wysokoprocentowe.
(210)
(731)

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

537888
(220) 2021 12 20
BELOW ADAM, Gąski
(znak słowno-graficzny)
BALTIC-STAR

(531)

01.15.24, 07.01.16, 19.01.04, 14.09.01, 26.13.25, 27.05.01,
24.17.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Usługi w zakresie zakwaterowania, Wynajem
domków letniskowych, Usługi hotelowe.
(210) 537892
(220) 2021 12 20
(731) FUNDACJA AULA POLSKA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Aula Polska
(510), (511) 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi
rekrutacji personelu, Administrowanie konkursami w celach
reklamowych, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych
lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, Doradztwo
w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, Dostarczanie biznesowych i handlowych informacji
kontaktowych za pośrednictwem internetu, Negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Organizacja działalności gospodarczej, Organizowanie i prowadzenie spotkań
biznesowych, Organizowanie prezentacji osób w celach
biznesowych, Organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Planowanie
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działalności gospodarczej, Pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, Usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Prezentacja
firm oraz ich towarów i usług w internecie, Reklama i marketing, Udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów społecznościowych, Nadzór nad działalnością
gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu, Usługi online z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, Organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
41 Organizacja szkoleń, Organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Organizowanie warsztatów, Prowadzenie kursów,
Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi,
Organizacja webinariów, Edukacja, rozrywka i sport, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizowanie
i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród, Doradztwo
szkoleniowe w zakresie zarządzania, Doradztwo w zakresie
szkoleń biznesowych, Organizowanie gier i konkursów.
(210) 537893
(220) 2021 12 20
(731) FUNDACJA AULA POLSKA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Aulery
(510), (511) 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi
rekrutacji personelu, Administrowanie konkursami w celach
reklamowych, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych
lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, Doradztwo
w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, Dostarczanie biznesowych i handlowych informacji
kontaktowych za pośrednictwem internetu, Negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Organizacja działalności gospodarczej, Organizowanie i prowadzenie spotkań
biznesowych, Organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych, Organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Planowanie działalności gospodarczej, Pomoc biznesowa przy prowadzeniu
przedsiębiorstw, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Prezentacja firm oraz
ich towarów i usług w internecie, Reklama i marketing, Udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów
społecznościowych, 41 Organizacja szkoleń, Organizacja
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Opracowywanie
materiałów edukacyjnych, Organizowanie warsztatów, Prowadzenie kursów, Administrowanie [organizacja] usługami
rozrywkowymi, Organizacja webinariów, Edukacja, rozrywka
i sport, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród,
Doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, Doradztwo
w zakresie szkoleń biznesowych.
(210)
(310)
(731)
(540)

537895
(220) 2021 08 06
UK00003600230 (320) 2021 02 24
(330) GB
Nicoventures Holdings Limited, Londyn, GB
(znak słowno-graficzny)
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(540) KNOW YOUR VAPE

(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.05.06, 10.01.05, 10.01.10
(510), (511) 41 Usługi w zakresie oświaty [nauczanie],
Szkolenia i kursy, Usługi edukacyjne, udzielanie informacji
i nauczanie, związane z następującymi produktami: tytoń,
substytuty tytoniu, nikotyna, substytuty nikotyny, papierosy elektroniczne, produkty grzewcze, waporyzatory, snus
i tabaka, produkty na bazie oleju cbd, Usługi doradcze, konsultingowe i informacyjne dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług.
(210)
(731)
(540)
(540)

537896
(220) 2021 12 17
FAM - M. GABRYOŁEK SPÓŁKA JAWNA, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
Horyzont

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 18 Plecaki, torby, nosidełka [plecaki] do noszenia
niemowląt, kije trekkingowe, 20 Karimaty, materace kempingowe, poduszki, 21 Termosy, butelki, kubki, garnki, 22 Namioty, liny, 24 Śpiwory.
(210) 537900
(220) 2021 12 20
(731) GALANT DARIA, Długosiodło
(540) (znak słowny)
(540) Medytacja konna Daria Galant
(510), (511) 41 Nauczanie i szkolenia, Usługi szkoleniowe
w zakresie jazdy konnej, Doradztwo zawodowe i coaching,
Trening rozwoju osobistego, Edukacja, 44 Psychoterapia.
(210) 537901
(220) 2021 12 20
(731) GALANT DARIA, Długosiodło
(540) (znak słowny)
(540) Metoda Holy Equus Daria Galant
(510), (511) 41 Nauczanie i szkolenia, Usługi szkoleniowe
w zakresie jazdy konnej, Doradztwo zawodowe i coaching,
Trening rozwoju osobistego, Edukacja, 44 Psychoterapia.
(210)
(731)
(540)
(540)

537902
(220) 2021 12 20
KEMPKO DOROTA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
ANIMALKINGDOM follow your nature

Nr ZT03/2022

(531) 03.07.21, 27.05.01
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Kamienie szlachetne i półszlachetne, Perły, Metale szlachetne i półszlachetne, ich stopy oraz imitacje, Monety, ozdoby, posągi
oraz figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami i ich imitacjami, Przyrządy do mierzenia
czasu, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Akcesoria
do w/w wyrobów nie ujęte w innych klasach, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej prowadzone w punktach sprzedaży, sklepach, sieciach sklepów, salonach oraz na stronach
web następujących towarów: biżuteria i wyroby jubilerskie,
kamienie szlachetne i półszlachetne, perły, metale szlachetne i półszlachetne, ich stopy oraz imitacje, Usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej prowadzone w punktach sprzedaży,
sklepach, sieciach sklepów, salonach oraz na stronach web
następujących towarów: pudełka na biżuterię i pudełka
na zegarki, akcesoria do wyrobów jubilerskich, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Promocja sprzedaży dla
osób trzecich.
(210)
(731)
(540)
(540)

537903
(220) 2021 12 17
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Zielony Fundusz dla Warszawy

(531) 05.03.11, 26.01.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Reklama, 36 Inwestycje finansowe, Inwestycje kapitałowe.
(210) 537906
(220) 2021 12 20
(731) Loewe IP Holding Ltd., Nicolaides Sea View City, CY
(540) (znak słowny)
(540) AURA
(510), (511) 7 Automaty do wydawania żywności i napojów
o regulowanej temperaturze w postaci automatów sprzedających, Generatory prądu, Roboty stosowane w przemyśle,
Maszyny do zamiatania ulic, maszyny do czyszczenia dywanów, maszyny do prania i czyszczenia odzieży, Maszyny wykorzystujące ruch obrotowy do wysokoenergetycznego wykańczania powierzchni i obróbki materiałów, Maszyny do wytwarzania półprzewodników i podłoży półprzewodnikowych,
Automatyczne maszyny do dystrybucji betonu, mianowicie
wysięgniki do układania betonu, Automaty do wydawania
napojów będące automatami sprzedającymi, Pistolety do kleju, elektryczne, Elektroniczne podajniki karmy dla zwierząt,
Automaty do gumy balonowej, Automaty sprzedające z chłodzeniem, Automaty sprzedające obsługiwane licznikiem, Automaty sprzedające uruchamiane kodem cyfrowym, Prądnice
prądu stałego, Dynamo rowerowe, Elektryczne generatory
prądu do użytku w nagłych wypadkach, Generatory energii
słonecznej, Przenośne generatory prądu elektrycznego, Zrobotyzowane urządzenia do czyszczenia podłóg, Zrobotyzowane urządzenia do czyszczenia i polerowania podłóg, Zrobotyzowane urządzenia do czyszczenia i odkurzania podłóg,
Zrobotyzowane urządzenia do czyszczenia podłóg do użytku domowego, Przemysłowe zrobotyzowane maszyny
do szycia, Zrobotyzowane piły ręczne z silnikiem, Zrobotyzowane mechanizmy do przetwarzania warzyw, Zrobotyzowane mechanizmy do przetwarzania owoców, Zrobotyzowane

Nr ZT03/2022
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odkurzacze, Odkurzacze, Pistolety natryskowe [maszyny]
do wyciskania kitu, Prasownice i maglownice, Urządzenia
do oczyszczania i mycia terenów zewnętrznych, mianowicie
myjki ciśnieniowe, zamiatarki przemysłowe, rozsiewacze soli
i piachu, maszyny do pielęgnacji parków z siedziskiem, Ręcznie napędzane maszyny do czyszczenia ulic, Dmuchawy
do śniegu, Prasownice, Maszyny do prasowania artykułów
włókienniczych, Elektryczne prasownice do ubrań, Maszyny
do prasowania ubrań, mianowicie magle, Obrotowe prasy parowe, przenośne, do tkanin, Pralnicze urządzenia do prasowania, Krajalnice do jaj, Elektryczne krajalnice do żywności, Elektryczne noże do chleba, Elektryczne wyciskarki soku z owoców, Elektryczne wyciskarki do owoców i warzyw, Elektryczne wyciskarki do soku pomarańczowego, Elektryczne noże
rzeźnicze, Elektryczne krajalnice do mięsa do użytku kuchennego, Elektryczne maszynki do mielenia mięsa, Elektryczne
wyciskacze do owoców, Elektryczne prasy do owoców
do użytku domowego, Elektryczne noże do warzyw, Elektryczne obieraczki do warzyw, Elektryczne młynki do przypraw, Elektryczne spieniacze do kawy, Elektryczne młynki
do kawy, Elektryczne wyciskacze do czosnku, Elektryczne
urządzenia kuchenne do przygotowywania żywności, mianowicie blendery, elektryczne urządzenia kuchenne do ubijania śmietany, Elektryczne roboty kuchenne do przetwarzania
żywności dla niemowląt, Elektryczne urządzenia kuchenne
do siekania, mieszania, wytłaczania, Elektryczne urządzenia
kuchenne do wytwarzania bitej śmietany, Elektryczne noże
kuchenne, Elektryczne siekacze do żywności, Elektryczne
urządzenia stosowane w kuchni do mielenia, Elektryczne maszyny kuchenne do krojenia żywności, Elektryczne wyciskarki
do owoców, Elektryczne kruszarki do lodu, Elektryczne roboty kuchenne do użytku domowego, Elektryczne spieniacze
do mleka, Elektryczne młynki kuchenne, Elektryczne obieraczki do owoców, Elektryczne młynki do pieprzu, Elektryczne tarki, Elektryczne ubijaczki, Elektryczne młynki do soli,
Elektryczne trzepaczki do użytku domowego, Elektryczne
krajalnice do użytku kuchennego, Elektryczne obieraczki
do użytku w przygotowywaniu żywności, Elektryczne ugniatarki do ciasta, Elektryczne makaroniarki do użytku domowego, Elektryczne młynki do przygotowywania żywności, Urządzenia do przygotowywania napojów, elektromechaniczne,
Urządzenia do przygotowywania żywności, elektromechaniczne, Elektryczne wydrążacze do warzyw, Sokowirówki,
Elektryczne obieraczki do ziemniaków, Elektryczne tłuczki
do ziemniaków, Elektryczne ugniatacze kuchenne, Elektryczne krajalnice do mięsa do użytku w gospodarstwie domowym, Elektryczne maszynki do mielenia mięsa do użytku
w gospodarstwie domowym, Elektryczne blendery kuchenne, Tarki do warzyw, Aparaty do wytwarzania napojów gazowanych, Aparaty do wytwarzania wody gazowanej, Młynki
do ziarna, Urządzenia do mycia warzyw, Młynki do użytku
domowego, inne niż ręczne, Elektryczne miksery kuchenne,
Młynki do pieprzu, inne niż ręczne, Elektryczne krajalnice
do pizzy, Kuchenne elektryczne osuszacze do sałaty, Roboty
kuchenne, Krajalnice do korzeni, Urządzenia do czyszczenia
parą do użytku domowego, Maszyny do czyszczenia parą,
Elektryczne urządzenia ssące do czyszczenia do użytku domowego, Elektryczne maszyny do polerowania woskiem
do użytku domowego, Maszyny i urządzenia do polerowania
woskiem, elektryczne, Elektryczne maszyny do czyszczenia
parą, Odkurzacze elektryczne, Elektryczne aplikatory szamponu do dywanów, Elektryczne urządzenia do polerowania
woskiem do parkietów, Elektryczne wentylatory do odkurzaczy, Elektryczne urządzenia do czyszczenia i polerowania
obuwia, Elektryczne maszyny i urządzenia czyszczące, Elektryczne urządzenia do mycia okien, Filtry i worki do odkurzaczy, Elektryczne maszyny do pielęgnacji podłóg, do polero-

63

wania, Kosze na przybory kuchenne do zmywarek, Elektryczne trzepaczki do dywanów, Elektryczne pralki do użytku domowego, Zmywarki do naczyń, Urządzenia do mycia ciśnieniowego, Odkurzacze przemysłowe do czyszczenia, Zamiatarki bezprzewodowe, Worki z tworzyw sztucznych do odkurzaczy, Odkurzacze do pracy na mokro i sucho, Wymienne
worki papierowe do odkurzaczy, Suszarki do prania bez podgrzewania, Zmywarki do garnków, Maszyny do szczotkowania dywanów, Nieogrzewane suszarki wirowe do użytku domowego, Pralki posiadające funkcję suszenia do użytku domowego, Roboty kuchenne z funkcją mieszania, krojenia,
siekania, granulowania, rozgniatania i ważenia, 8 Przybory higieniczne i kosmetyczne dla ludzi i zwierząt, mianowicie
przybory do manicure i pedicure, ręczne przyrządy do kręcenia włosów, elektryczne ręczne przyrządy do wykonywania
tatuażu, Przybory do cięcia i usuwania włosów, mianowicie
nożyczki do cięcia włosów, brzytwy fryzjerskie, golarki fryzjerskie, Narzędzia do manicure i pedicure, mianowicie szczoteczki do higieny paznokci, narzędzia do odpychania skórek,
nożyczki do skórek, cążki, pilniki do paznokci, bloki polerujące
do paznokci, małe pędzelki, Żelazka płaskie, Żelazka elektryczne, Żelazka elektryczne parowe, Żelazka elektryczne
do układania włosów, Prostownice elektryczne do włosów,
Elektryczne karbownice do włosów, Lokówki do włosów,
Ręczne pompki do rozpylania środków owadobójczych, Elektryczne i nieelektryczne maszynki do strzyżenia włosów
do użytku osobistego, Maszynki do golenia, Maszynki
do strzyżenia brody, Nożyce do strzyżenia zwierząt, Elektryczne maszynki do strzyżenia włosów, Elektryczne trymery
do brody, Elektryczne maszynki do strzyżenia włosów
do użytku osobistego, Elektryczne trymery do włosów
w uszach, Elektryczne trymery do włosów w nosie, Maszynki
do strzyżenia włosów do użytku osobistego, elektryczne
i nieelektryczne, Przyrządy do depilacji, elektryczne i nieelektryczne, Trymery do wąsów i brody, Golarki elektryczne, Etui
na maszynki do golenia, Ostrza do maszynek elektrycznych,
Golarki nieelektryczne, Maszynki do golenia z wibrującymi
ostrzami, Żyletki, Wkłady zawierające żyletki, Zestawy do golenia w futerale, Maszynki do golenia [zmniejszające ryzyko
skaleczenia], Żyletki do maszynek do golenia, Dozowniki żyletek do maszynek do golenia, Elektryczne żelazka płaskie z regulacją temperatury, 11 Instalacje klimatyzacyjne, Suszarki
do odzieży, Instalacje grzewcze, Wyciągi kuchenne, Urządzenia do grzania, wytwarzania pary i gotowania, mianowicie
kuchenki elektryczne, kuchenki gazowe, piekarniki, patelnie,
frytownice, grille, opiekacze, Urządzenia do rozmrażania
i podgrzewania, mianowicie podgrzewacze wody, grzałki
nurnikowe, wolnowary, kuchenki mikrofalowe, gofrownice,
elektryczne urządzenia do gotowania jaj, frytownice elektryczne, Elektryczne urządzenia do parzenia kawy i herbaty,
Elektryczne ekspresy do kawy, Elektryczne automaty do kawy,
Aparaty chłodnicze, w szczególności chłodziarki, zamrażarki
skrzyniowe, szafy chłodnicze, aparaty do chłodzenia napojów, chłodziarko-zamrażarki, zamrażarki, maszyny i aparaty
do lodu, Urządzenia do suszenia, mianowicie suszarki wirowe,
suszarki do ubrań, suszarki do rąk i suszarki do włosów, Lampy
na podczerwień, nie do celów medycznych, Poduszki i maty
grzejące, nie do celów medycznych, Koce, elektryczne,
nie do celów medycznych, Urządzenia do wentylacji, mianowicie wentylatory wyciągowe, Filtry do okapów wyciągowych, Okapy wentylacyjne i okapy wentylacyjne do pieców
i kuchenek, Urządzenia klimatyzacyjne i instalacje do uzdatniania powietrza, Nawilżacze, Urządzenia elektryczne do dezodoryzacji powietrza, Oczyszczacze powietrza, Podgrzewacze wody, akumulacyjne podgrzewacze wody i przepływowe ogrzewacze wody, Zlewozmywaki kuchenne, Pompy
cieplne, Urządzenia do wydawania napojów chłodzonych,
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Maszyny do suchego lodu, Elektryczne narzędzia ręczne
do użytku podczas gotowania na grillu, Elektryczne urządzenia kuchenne do gotowania.
(210)
(731)
(540)
(540)

537913
(220) 2021 12 20
RYMARZ ANNA RYMKI, Majdan Stary
(znak słowno-graficzny)
rymki

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Odzież damska, Odzież męska, Odzież
sportowa, Odzież treningowa, Bluzki, Koszule, Topy, T-shirty
z krótkim rękawem, Koszulki bez rękawów, Koszulki z nadrukami, Bluzy dresowe, Bluzy z kapturem, Spódnice, Spodnie,
Szorty, Spódnico-spodnie, Nakrycia głowy, Odzież medyczna
męska, Odzież medyczna damska, Bluzki medyczne, Bluzy
medyczne, Spodnie medyczne, Spódnice medyczne, Sukienki
medyczne, Czepki medyczne, Fartuchy medyczne, 35 Usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z odzieżą, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą medyczną, Usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Reklama, Reklama zewnętrzna, Reklama banerowa, reklama w czasopismach, reklama na billboardach elektronicznych, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Reklama i usługi
reklamowe, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci
komputerowej, Reklama towarów i usług sprzedawców online
za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania,
Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online
dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne,
Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach.
(210) 537915
(220) 2021 12 20
(731) SYNGENTA CROP PROTECTION AG, Basel, CH
(540) (znak słowny)
(540) THERAZO
(510), (511) 1 Środki chemiczne stosowane w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie, Biostymulatory roślin, Preparaty
do wzmacniania roślin, Chemiczne i/lub biologiczne preparaty do zarządzania stresem u roślin, Preparaty do regulacji
wzrostu roślin, Środki chemiczne do zaprawiania nasion, Adjuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych lub weterynaryjnych, Nawozy, 5 Preparaty do niszczenia szkodników,
Insektycydy, Fungicydy, Herbicydy, Nematocydy.
537923
(220) 2021 12 20
SZCZYPKA ANDRZEJ CALLISTO SYSTEMS,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CALSYS
(210)
(731)
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.06, 26.01.19
(510), (511) 42 Usługi w zakresie projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich,
Analizy komputerowe, Analizy systemów komputerowych,
Badania dotyczące przetwarzania danych, Badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie wydajności systemów
komputerowych, Badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie efektywności systemów komputerowych,
Badania techniczne dotyczące komputerów, Badania technologiczne dotyczące komputerów, Badania w dziedzinie
komputerów, Badania w dziedzinie sztucznej inteligencji,
Badania w dziedzinie technologii informacyjnej, Badania
w dziedzinie technologii przetwarzania danych, Badania
z zakresu skomputeryzowanej automatyzacji procesów
technicznych, Badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów administracyjnych, Badania związane
ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, Diagnozowanie problemów ze sprzętem komputerowym przy użyciu oprogramowania, Doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa danych, Integracja systemów i sieci komputerowych, Inżynieria komputerowa, Konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, Monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, Opracowywanie komputerów,
Opracowywanie sieci komputerowych, Opracowywanie
sprzętu komputerowego, Opracowywanie systemów
do przesyłania danych, Opracowywanie systemów komputerowych, Opracowywanie systemów przechowywania danych, Opracowywanie systemów przetwarzania danych,
Opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, Planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych online
na rzecz osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie
urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych, Projektowanie i opracowywanie aparatury, przyrządów i sprzętu
do bezprzewodowej transmisji danych, Projektowanie
i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, Projektowanie i opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, Projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, Projektowanie i opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, Projektowanie
komputerów i oprogramowania komputerowego do analiz
i sprawozdawczości handlowej, Projektowanie systemów
magazynowania danych, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, Projektowanie urządzeń
do przetwarzania danych, Przygotowywanie programów
komputerowych do przetwarzania danych, Rozwiązywanie
problemów w postaci diagnozowania problemów z elektroniką użytkową, Systemy komputerowe (Analizy -), Tworzenie
i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe,
Tworzenie platform komputerowych na rzecz osób trzecich,
Udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych,
Umożliwianie tymczasowego użytkowania narzędzi
do opracowywania oprogramowania dostępnych online
nie do pobrania, Usługi diagnostyki komputerowej, Usługi
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inżynieryjne w zakresie komputerów, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie komputerowych urządzeń peryferyjnych, Usługi komputerowe do analizy danych, Usługi konfiguracji sieci komputerowych, Usługi technologiczne w zakresie komputerów, Usługi w zakresie badań komputerowych, Usługi w zakresie projektowania i programowania
komputerów, Usługi w zakresie sieci komputerowej, Wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogramowaniu
komputerowym, Zarządzanie projektami informatycznymi
w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych [EDP],
Zarządzanie projektami komputerowymi, Zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, Zarządzanie
techniczne sprzętem gospodarstwa domowego i sprzętem
komputerowym, Zdalne administrowanie serwerem, Badania w zakresie projektowania komputerów, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, Doradztwo
w projektowaniu stron internetowych, Opracowywanie
i projektowanie cyfrowych nośników dźwięku i obrazu,
Opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, Opracowywanie, projektowanie i aktualizacja
stron głównych, Projektowanie graficzne w celu kompilacji
stron w Internecie, Projektowanie graficzne, Projektowanie
graficzne ilustracji, Projektowanie graficzne logo reklamowych, Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych,
Projektowanie grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, Projektowanie i opracowywanie sieci, Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, Projektowanie
i opracowywanie produktów multimedialnych, Projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych
elektronicznych, Projektowanie i opracowywanie baz danych, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia
stron WWW, Projektowanie i projektowanie graficzne
do tworzenia stron WWW w Internecie, Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego, Projektowanie i wdrażanie
stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla
osób trzecich, Projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i utrzymywanie witryn internetowych dla osób trzecich, Projektowanie komputerów, Projektowanie komputerowych stron internetowych,
Projektowanie komputerowych konfiguracji klastrowych,
Projektowanie komputerowych baz danych, Projektowanie
sieci komputerowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie
specyfikacji komputerowych, Projektowanie sprzętu
do przetwarzania sygnałów cyfrowych, Projektowanie sprzętu do magazynowania i przywoływania danych multimedialnych, Projektowanie sprzętu do przetwarzania i dystrybucji
treści multimedialnych, Projektowanie sprzętu do konwertowania danych i treści multimedialnych z i na inne protokoły,
Projektowanie sprzętu komputerowego, Projektowanie
sprzętu komputerowego dla przemysłu wytwórczego, Projektowanie sprzętu przeznaczonego do kompresji i dekompresji treści multimedialnych, Projektowanie stron domowych i stron internetowych, Projektowanie stron głównych,
Projektowanie stron głównych i witryn internetowych, Projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, Projektowanie systemów elektronicznych, Projektowanie systemów elektrycznych, Projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami, Projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, Projektowanie systemów komputerowych, Projektowanie systemów przetwarzania danych, Projektowanie wspomagane komputerowo
dla procesów produkcyjnych, Renderowanie grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa obrazów), Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach interneto-
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wych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie
i projektowanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób trzecich, Tworzenie i uaktualnianie
stron głównych do sieci komputerowych, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie
platform internetowych do handlu elektronicznego, Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych,
Tworzenie stron elektronicznych, Tworzenie stron głównych
dla osób trzecich, Tworzenie stron głównych do sieci komputerowych, Tworzenie stron internetowych, Tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, Tworzenie witryn
internetowych, Tworzenie zapisanych elektronicznie stron
internetowych dla usług online i Internetu, Udostępnianie
strony internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji
wnętrz, Usługi doradcze w dziedzinie projektowania systemów informacyjnych, Usługi doradcze w zakresie projektowania systemów komputerowych, Usługi doradcze w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, Usługi graficzne,
Usługi projektowania dotyczące narzędzi testowych do przesyłania danych, Usługi projektowania graficznego wspomaganego komputerowo, Usługi projektowania grafiki komputerowej, Usługi projektowania narzędzi do przetwarzania
danych, Usługi projektowania narzędzi testowych do przetwarzania danych, Usługi projektowania systemów przetwarzania danych, Usługi projektowania systemów komputerowych, Usługi projektowania technicznego wspomaganego
komputerowo, Usługi projektowania w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi projektowania w odniesieniu
do komputerów, Usługi projektowania w odniesieniu do systemów komputerowych, Usługi projektowania w zakresie
procesorów danych, Usługi projektowania w zakresie tworzenia sieci, Usługi projektowe w dziedzinie sprzętu i programów komputerowych, Usługi w zakresie grafiki komputerowej, Usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, Usługi w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, Usługi w zakresie projektowania wspomaganego
komputerowo, Usługi w zakresie projektowania stron internetowych, Usługi w zakresie projektowania komputerowego, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie
oprogramowania komputerowego, Rozwój sprzętu komputerowego, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych,
usługi kodowania danych, Hosting, oprogramowanie jako
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, Cyfrowe rozproszone magazynowanie, Aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja i projektowanie oprogramowania
komputerowego, Aktualizacja i ulepszanie oprogramowania
komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego
na rzecz osób trzecich, Aktualizacja oprogramowania
do przetwarzania danych, Aktualizacja oprogramowania
do smartfonów, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Badania związane
z opracowywaniem oprogramowania komputerowego, Badania w zakresie oprogramowania komputerowego, Badania
związane z opracowywaniem programów i oprogramowania komputerowego, Doradztwo specjalistyczne dotyczące
oprogramowania komputerowego, Doradztwo techniczne
związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania
komputerowego, Doradztwo w sprawach oprogramowania
komputerowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania
oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie
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projektowania i opracowywania oprogramowania komputerowego, Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania do dostępu do Internetu, Instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Instalacje oprogramowania komputerowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja sieci komputerowych za pomocą oprogramowania, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Opracowywanie, aktualizacja
i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego
i baz danych, Opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, Opracowywanie
oprogramowania komputerowego, Opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, Opracowywanie sprzętu komputerowego i oprogramowania, Pisanie
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Pisanie
i projektowanie oprogramowania komputerowego, Pisanie
na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, Pisanie
oprogramowania komputerowego, Programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania, Programowanie
oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, Programowanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, Programowanie oprogramowania do platform internetowych, Programowanie oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie, Programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, Programowanie
oprogramowania do elektronicznego przetwarzania danych
[EDP], Projektowanie, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych,
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do przetwarzania tekstów, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania
zapasami, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania
sprzętowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do pobierania danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do przetwarzania
obrazu, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania
systemowego, Projektowanie i rozwój oprogramowania
komputerowego, Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania, Projektowanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja
oprogramowania komputerowego, Projektowanie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania,
Projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie oprogramowania
do przetwarzania obrazów, Projektowanie oprogramowania
komputerowego, Projektowanie oprogramowania do smartfonów, Projektowanie oprogramowania komputerowego
na zamówienie, Projektowanie oprogramowania do przetwarzania tekstu, Projektowanie oprogramowania kompute-
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rowych baz danych, Projektowanie, rysunek i tekst na zamówienie do oprogramowania komputerowego, Projektowanie
sprzętu komputerowego i oprogramowania, Projektowanie
systemów oprogramowania graficznego, Świadczenie usług
informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie
oprogramowania komputerowego, Tworzenie, utrzymywanie i adaptacja oprogramowania komputerowego, Udostępnianie online oprogramowania nie do pobrania, Udostępnianie oprogramowania w globalnej sieci komputerowej, Ulepszanie oprogramowania komputerowego, Udzielanie informacji w dziedzinie opracowywania oprogramowania komputerowego, Udzielanie informacji w dziedzinie projektowania oprogramowania komputerowego.
537924
(220) 2021 12 20
SZCZYPKA ANDRZEJ CALLISTO SYSTEMS,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) CALSYS
(510), (511) 42 Usługi w zakresie projektowania, Usługi
w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Aktualizowanie stron internetowych dla osób
trzecich, Analizy komputerowe, Analizy systemów komputerowych, Badania dotyczące przetwarzania danych, Badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie wydajności systemów komputerowych, Badania przy użyciu analiz
porównawczych w zakresie efektywności systemów komputerowych, Badania techniczne dotyczące komputerów,
Badania technologiczne dotyczące komputerów, Badania
w dziedzinie komputerów, Badania w dziedzinie sztucznej
inteligencji, Badania w dziedzinie technologii informacyjnej, Badania w dziedzinie technologii przetwarzania danych, Badania z zakresu skomputeryzowanej automatyzacji
procesów technicznych, Badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów administracyjnych, Badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, Diagnozowanie problemów ze sprzętem komputerowym przy użyciu oprogramowania, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Integracja
systemów i sieci komputerowych, Inżynieria komputerowa,
Konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych,
Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, Opracowywanie komputerów, Opracowywanie sieci komputerowych, Opracowywanie sprzętu komputerowego, Opracowywanie systemów do przesyłania danych, Opracowywanie systemów komputerowych, Opracowywanie systemów
przechowywania danych, Opracowywanie systemów przetwarzania danych, Opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, Planowanie, projektowanie i rozwój stron
internetowych online na rzecz osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych, Projektowanie i opracowywanie aparatury,
przyrządów i sprzętu do bezprzewodowej transmisji danych, Projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania
i przechowywania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych, Projektowanie
i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, Projektowa(210)
(731)
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nie i opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, Projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, Projektowanie i opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, Projektowanie komputerów i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości
handlowej, Projektowanie systemów magazynowania danych, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, Projektowanie urządzeń do przetwarzania
danych, Przygotowywanie programów komputerowych
do przetwarzania danych, Rozwiązywanie problemów
w postaci diagnozowania problemów z elektroniką użytkową, Systemy komputerowe (Analizy -), Tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, Tworzenie platform komputerowych na rzecz osób trzecich,
Udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych,
Umożliwianie tymczasowego użytkowania narzędzi
do opracowywania oprogramowania dostępnych online
nie do pobrania, Usługi diagnostyki komputerowej, Usługi
inżynieryjne w zakresie komputerów, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie komputerowych urządzeń peryferyjnych, Usługi komputerowe do analizy danych, Usługi
konfiguracji sieci komputerowych, Usługi technologiczne
w zakresie komputerów, Usługi w zakresie badań komputerowych, Usługi w zakresie projektowania i programowania
komputerów, Usługi w zakresie sieci komputerowej, Wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogramowaniu
komputerowym, Zarządzanie projektami informatycznymi
w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych [EDP],
Zarządzanie projektami komputerowymi, Zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, Zarządzanie techniczne sprzętem gospodarstwa domowego
i sprzętem komputerowym, Zdalne administrowanie serwerem, Badania w zakresie projektowania komputerów,
Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
Doradztwo w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, Doradztwo w projektowaniu stron internetowych,
Opracowywanie i projektowanie cyfrowych nośników
dźwięku i obrazu, Opracowywanie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, Opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron głównych, Projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, Projektowanie
graficzne, Projektowanie graficzne ilustracji, Projektowanie
graficzne logo reklamowych, Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, Projektowanie i opracowywanie sieci, Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie produktów
multimedialnych, Projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, Projektowanie i opracowywanie baz danych, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW
w Internecie, Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego, Projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla
osób trzecich, Projektowanie i wdrażanie sieciowych stron
internetowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
Projektowanie i utrzymywanie witryn internetowych dla
osób trzecich, Projektowanie komputerów, Projektowanie
komputerowych stron internetowych, Projektowanie komputerowych konfiguracji klastrowych, Projektowanie komputerowych baz danych, Projektowanie sieci komputerowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie specyfikacji
komputerowych, Projektowanie sprzętu do przetwarzania
sygnałów cyfrowych, Projektowanie sprzętu do magazyno-
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wania i przywoływania danych multimedialnych, Projektowanie sprzętu do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, Projektowanie sprzętu do konwertowania danych i treści multimedialnych z i na inne protokoły, Projektowanie sprzętu komputerowego, Projektowanie sprzętu
komputerowego dla przemysłu wytwórczego, Projektowanie sprzętu przeznaczonego do kompresji i dekompresji
treści multimedialnych, Projektowanie stron domowych
i stron internetowych, Projektowanie stron głównych, Projektowanie stron głównych i witryn internetowych, Projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, Projektowanie systemów elektronicznych, Projektowanie systemów elektrycznych, Projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami, Projektowanie systemów
informatycznych dotyczących zarządzania, Projektowanie
systemów komputerowych, Projektowanie systemów przetwarzania danych, Projektowanie wspomagane komputerowo dla procesów produkcyjnych, Renderowanie grafiki
komputerowej (obróbka cyfrowa obrazów), Tworzenie
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach
internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne],
Tworzenie i projektowanie stron internetowych dla osób
trzecich, Tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych
(stron internetowych) na rzecz osób trzecich, Tworzenie
i uaktualnianie stron głównych do sieci komputerowych,
Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, Tworzenie platform internetowych do handlu
elektronicznego, Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie
stron internetowych, Tworzenie stron elektronicznych,
Tworzenie stron głównych dla osób trzecich, Tworzenie
stron głównych do sieci komputerowych, Tworzenie stron
internetowych, Tworzenie witryn internetowych na rzecz
osób trzecich, Tworzenie witryn internetowych, Tworzenie
zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług
online i Internetu, Udostępnianie strony internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz, Usługi doradcze
w dziedzinie projektowania systemów informacyjnych,
Usługi doradcze w zakresie projektowania systemów komputerowych, Usługi doradcze w zakresie projektowania
sprzętu komputerowego, Usługi graficzne, Usługi projektowania dotyczące narzędzi testowych do przesyłania danych, Usługi projektowania graficznego wspomaganego
komputerowo, Usługi projektowania grafiki komputerowej,
Usługi projektowania narzędzi do przetwarzania danych,
Usługi projektowania narzędzi testowych do przetwarzania
danych, Usługi projektowania systemów przetwarzania danych, Usługi projektowania systemów komputerowych,
Usługi projektowania technicznego wspomaganego komputerowo, Usługi projektowania w odniesieniu do sprzętu
komputerowego, Usługi projektowania w odniesieniu
do komputerów, Usługi projektowania w odniesieniu
do systemów komputerowych, Usługi projektowania w zakresie procesorów danych, Usługi projektowania w zakresie
tworzenia sieci, Usługi projektowe w dziedzinie sprzętu
i programów komputerowych, Usługi w zakresie grafiki
komputerowej, Usługi w zakresie projektowania i tworzenia
witryn internetowych, Usługi w zakresie projektowania
sprzętu komputerowego, Usługi w zakresie projektowania
wspomaganego komputerowo, Usługi w zakresie projektowania stron internetowych, Usługi w zakresie projektowania komputerowego, Doradztwo, konsultacje i informacja
w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Rozwój sprzętu komputerowego, Usługi w zakresie kopiowania
i konwersji danych, usługi kodowania danych, Hosting,
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie sieci
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i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, Cyfrowe rozproszone magazynowanie, Aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja
i projektowanie oprogramowania komputerowego, Aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja
oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich,
Aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych,
Aktualizacja oprogramowania do smartfonów, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania
komputerowego, Badania związane z opracowywaniem
oprogramowania komputerowego, Badania w zakresie
oprogramowania komputerowego, Badania związane
z opracowywaniem programów i oprogramowania komputerowego, Doradztwo specjalistyczne dotyczące oprogramowania komputerowego, Doradztwo techniczne
związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania
komputerowego, Doradztwo w sprawach oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania
oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie
projektowania i opracowywania oprogramowania komputerowego, Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania do dostępu do Internetu, Instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Instalacje oprogramowania komputerowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja
sieci komputerowych za pomocą oprogramowania, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz danych, Opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania komputerowego dla osób
trzecich, Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania
komputerowego, Opracowywanie sprzętu komputerowego i oprogramowania, Pisanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowego, Pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, Pisanie oprogramowania komputerowego, Programowanie komputerów i projektowanie
oprogramowania, Programowanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, Programowanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, Programowanie oprogramowania do platform internetowych, Programowanie oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie, Programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii
chatów i forów internetowych, Programowanie oprogramowania do elektronicznego przetwarzania danych [EDP],
Projektowanie, aktualizacja i konserwacja oprogramowania
komputerowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych,
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, Projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego
do przetwarzania tekstów, Projektowanie i opracowywanie
oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, Projekto-
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wanie i opracowywanie oprogramowania rzeczywistości
wirtualnej, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania zapasami, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania sprzętowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do pobierania danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do przetwarzania obrazu, Projektowanie
i opracowywanie oprogramowania systemowego, Projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego, Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania, Projektowanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja
oprogramowania komputerowego, Projektowanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, Projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogramowania komputerowego,
Projektowanie oprogramowania do przetwarzania obrazów,
Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie oprogramowania do smartfonów, Projektowanie
oprogramowania komputerowego na zamówienie, Projektowanie oprogramowania do przetwarzania tekstu, Projektowanie oprogramowania komputerowych baz danych, Projektowanie, rysunek i tekst na zamówienie do oprogramowania komputerowego, Projektowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania, Projektowanie systemów oprogramowania graficznego, Świadczenie usług informacyjnych,
konsultacyjnych i doradczych w zakresie oprogramowania
komputerowego, Tworzenie, utrzymywanie i adaptacja
oprogramowania komputerowego, Udostępnianie online
oprogramowania nie do pobrania, Udostępnianie oprogramowania w globalnej sieci komputerowej, Ulepszanie oprogramowania komputerowego, Udzielanie informacji w dziedzinie opracowywania oprogramowania komputerowego,
Udzielanie informacji w dziedzinie projektowania oprogramowania komputerowego.
537930
(220) 2021 12 20
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE POLSIRHURT
BORYS TADEUSZ BORYS JERZY SPÓŁKA JAWNA,
Sieradz
(540) (znak słowny)
(540) HINOL
(510), (511) 16 Grafitowe wkłady do ołówków automatycznych, Linijki, Kątowniki [linijki] do kreślenia, Ekierki, Ekierki
do rysowania, Cyrkle, Cyrkle kreślarskie, Kątomierze [do użytku papierniczego i biurowego], Temperówki, Piórniki pudełka na przybory do pisania, Piórniki, Piórniki rolowane,
Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Pudełka z farbami
[artykuły szkolne], Pojemniki do archiwizacji dokumentów
[segregatory], Skoroszyty i segregatory, Segregatory [artykuły biurowe], Teczki [artykuły biurowe], Teczki [artykuły
papiernicze], Teczki do użytku biurowego, Teczki na akta,
Teczki na dokumenty, Notatniki [notesy], Notesy na zapiski,
Pojemniki na karteczki do notowania, Zestawy rysunkowe
[komplety kreślarskie], Bloczki do pisania, Arkusze papieru
[artykuły papiernicze], Bloczki do notowania, Czyste kartki
do notowania, Kartki papieru [wkłady], Karton, Papier do kopiowania, Czyste papierowe zeszyty, Pudełka kartonowe lub
papierowe, Artykuły do pisania i stemplowania, Materiały
do rysowania, Przyrządy do rysowania, Artystyczne i rzemieślnicze zestawy do malowania, Zestawy do malowania
dla dzieci, Książki do malowania, Glina do modelowania,
Masy specjalne do modelowania, Materiały do modelowania, Przyrządy do pisania, Papier do pisania [listowy], Bloki
(210)
(731)
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do pisania, Artykuły papiernicze do pisania, Pióra i długopisy
[artykuły biurowe], Wkłady do długopisów, Mazaki, Flamastry, Kreślaki kątowe [przyrządy kreślarskie], Łukowate szablony [przyrządy kreślarskie], Ograniczniki kątowe [przyrządy
kreślarskie], Pantografy [przyrządy kreślarskie], Taśmy klejące
do celów papierniczych, Taśmy klejące do pakowania, Artykuły biurowe, Biurowe artykuły papiernicze, Kredki do kolorowania, Kredki ołówkowe, Kredki świecowe, Pastele [kredki], Kleje do użytku biurowego, Akwarele, Atramenty, Tusze
do znakowania do celów biurowych, Tusze do pieczątek,
Zbiorniczki z tuszem do wiecznych piór, Zbiorniki z tuszem,
Korektory w piórze, Korektory w płynie [artykuły biurowe],
Korektory w taśmie [artykuły biurowe], Gumki do ścierania,
Gumki do wymazywania tekstu pisanego, Modelina polimerowa, Zszywki biurowe, Dziurkacze biurowe, Rozszywacze,
Zszywacze do użytku biurowego, Pinezki, Spinacze biurowe, Markery, pisaki, Ołówki, Ołówki automatyczne, Ołówki
akwarelowe, Ołówki dla artystów, Ołówki kolorowe, Ołówki
z gumkami do wycierania, Pojemniki na ołówki, Podstawki na długopisy i ołówki, Wkłady do gumek do wycierania
na ołówki, Pudełka na pióra i ołówki.
537932
(220) 2021 12 20
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE POLSIRHURT
BORYS TADEUSZ BORYS JERZY SPÓŁKA JAWNA,
Sieradz
(554) (znak przestrzenny)
(540) Klej sztyft Glue stick Hinol Glue stick
(210)
(731)
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otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych, karmy i pasze
dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, spożywcze
pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty do tuczenia
zwierząt.
537957
(220) 2021 12 20
SANO - NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) (znak słowny)
(540) Prela 3.5
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty witaminowe, 29 Mleko, mleczne produkty, 31 Drób (preparaty zwiększające niesienie się), makuchy,
otręby zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych, karmy i pasze
dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, spożywcze
pasze wzmacniające dla zwierząt, produkty do tuczenia
zwierząt.
(210)
(731)

(210) 537959
(220) 2021 12 21
(731) N.V. Nutricia, Zoetermeer, NL
(540) (znak słowny)
(540) DIASIP
(510), (511) 5 Żywność do specjalnych zastosowań medycznych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych,
Żywność dla dzieci, niemowląt i chorych, Żywność dla
dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi, Mleko dla
dzieci i niemowląt, Odżywcze suplementy diety do celów
leczniczych, Niemleczne i na bazie roślin mleka dla dzieci
i niemowląt, mianowicie mleka otrzymywane z roślin, warzyw, zbóż, ziaren, orzechów, nasion, roślin strączkowych
i owoców, Produkty odżywcze do zastosowań medycznych, Produkty zbożowe dla niemowląt, Preparaty witaminowe, Żywność dietetyczna dla kobiet ciężarnych, kobiet
z laktacją i karmiących piersią, Mleko dietetyczne dla kobiet
ciężarnych, kobiet z laktacją i karmiących piersią, Suplementy odżywcze, Żywność dietetyczna do celów medycznych, Błonnik pokarmowy.
538010
(220) 2021 12 22
FUNDACJA IMPERIUM TECHNIKI IM. NIKOLI TESLI,
Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHEMIA NIE GRYZIE wideopodręcznik

(210)
(731)
(531)

26.15.03, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 20.01.17, 25.01.18,
29.01.13
(510), (511) 16 Artykuły biurowe, Kleje do użytku biurowego.
(210) 537933
(220) 2021 12 20
(731) MALINOWSKI MARCIN IMPERIO, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) fitself
(510), (511) 25 Odzież.

537955
(220) 2021 12 20
SANO- NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) (znak słowny)
(540) Lactoma orbi
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty witaminowe, 29 Mleko, mleczne produkty, 31 Drób (preparaty zwiększające niesienie się), makuchy,
(210)
(731)

(531) 19.11.04, 16.03.13, 02.09.04, 02.09.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 38 Usługi transmisyjne, Emisja filmów za pośrednictwem Internetu, Transmisja wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu do stron internetowych, 41 Usługi edukacyjne,
Publikacja materiałów edukacyjnych, Usługi prezentacji au-

70

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

diowizualnych do celów edukacyjnych, Produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, Opracowywanie materiałów edukacyjnych.
538015
(220) 2021 12 22
ALLIUM PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowny)
(540) ALLIUM PHARMA
(510), (511) 5 Odżywcze suplementy diety, Białkowe suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy
diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety zawierające olej lniany,
Suplementy diety zawierające mleczko pszczele, Suplementy diety zawierające siemię lniane, Suplementy diety
ze sproszkowanym białkiem, Suplementy diety zawierające
pyłek sosnowy, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy
diety zawierające pyłek kwiatowy, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone
głównie z witamin, Suplementy diety ze sproszkowanymi
jagodami acai, Suplementy diety dla osób ze specjalistycznymi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowe suplementy
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych,
Zioła lecznicze, Olejek migdałowy do celów farmaceutycznych, Olejek z kopru do celów leczniczych, Olejek z wiesiołka
do użytku medycznego, Suplementy żywnościowe, Żywność dla diabetyków, Suplementy dietetyczne i odżywcze,
Mieszanki do picia będące suplementami diety, Mieszanki
do picia w proszku będące suplementami diety, Zdrowotne
suplementy diety, Tabletki witaminowe, Błonnik pokarmowy,
kapsułki witaminowe, 29 Oleje zimno-tłoczone, Oleje organiczne, Pestki, Suszone owoce, Oleje jadalne z ryb [inne niż
tran], Produkty wegetariańskie takie jak: mieszanki białkowe,
koncentraty białka serwatkowego, 30 Zioła przetworzone,
Zioła suszone, Zioła do celów spożywczych, Esencje herbaciane, Esencje do gotowania, Mąki i skrobie BIO, makarony
BIO, Naturalne produkty żywnościowe takie jak: miody, słody, melasy, syropy smakowe, bakalie, produkty pszczele, bezglutenowe przekąski zbożowe, bezglutenowe mąki i kasze,
Produkty wegetariańskie takie jak: wysokobiałkowe batoniki
i ciasteczka, 31 Nieprzetworzone zioła, Zioła świeże, Świeże
zioła organiczne, Zioła jednorodne i mieszane, Nasiona, Ziarna naturalne, 35 Usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące żywność ekologiczną, naturalną, produkty farmaceutyczne i suplementy diety, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, Sprzedaż
hurtowa lub detaliczna środków farmaceutycznych, Sprzedaż hurtowa lub detaliczna zdrowej żywności.

(210)
(731)
(540)
(540)
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538019
(220) 2021 12 22
NOWAK RENATA, Brzoza
(znak słowno-graficzny)
pump. machine

(210)
(731)

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

538016
(220) 2021 12 22
SZCZYPIŃSKI ANDRZEJ EXTREME RIDE, Łęczyca
(znak słowno-graficzny)
Asix motors

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, 25 Części odzieży,
obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.

(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 Urządzenia do ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia], Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, Maszyny
do ćwiczeń fizycznych wyposażone w ciężarki, Pasy na talię,
do ćwiczeń, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Taśmy do ćwiczeń, Urządzenia do wzmacniania ciała [ćwiczenia], Zestawy prętów sprężynowych do rozciągania do użytku podczas ćwiczeń fizycznych, Ręcznie obsługiwane obręcze do ćwiczeń oporowych na górne i dolne partie ciała,
Sprzęt do ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie, Ciężarki
na nadgarstki i kostki do ćwiczeń, Obciążniki na nadgarstki,
do ćwiczeń, Obciążniki na nogi [artykuły sportowe], Treningowe obciążniki na nogi.
(210) 538021
(220) 2021 12 22
(731) MARCHEWA JANUSZ, Konstantynów Łódzki
(540) (znak słowny)
(540) Wytwórnia filmów wartościowych Janusz Marchewa
(510), (511) 41 Studia filmowe, Obsługa studia filmowego,
Montaż wideo, Produkcja nagrań wideo, Produkcja filmów
wideo.
(210) 538023
(220) 2021 12 22
(731) KOŁODZIEJ GRZEGORZ WELLGREENS, Bartoszowiny
(540) (znak słowny)
(540) Lord Frank
(510), (511) 30 Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Cukry,
naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Ziarna
przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty
do pieczenia i drożdże, Lody, Lody spożywcze, Jogurt mrożony [lody spożywcze], Sorbety [lody], Pizze mrożone, Lizaki
mrożone, Ciasta mrożone, Wyroby cukiernicze mrożone, Mrożone wyroby piekarnicze, Mrożone ciasta i torty jogurtowe,
Mrożone napoje [frappe], Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone posiłki składające się głównie z ryżu, Mrożone
posiłki składające się głównie z makaronu, Mrożone produkty
z ciasta nadziewane mięsem, Mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, Kawa, Kawa mrożona, Napoje na bazie kawy, Herbata, Herbata mrożona, Napoje na bazie herbaty, Napoje na bazie czekolady, Wyroby cukiernicze, Wyroby
piekarnicze, Ciasta, Słodycze, Batony zbożowe i energetyczne,
Chleb, Cukierki, batony i guma do żucia, Wyroby cukiernicze,
ciasta, tarty i ciasteczka, Dania gotowe suche lub w płynie,
zawierające głównie ryż, Gotowe dania z ryżu, Dania na bazie
ryżu, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy
na bazie ryżu, Gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Kanapki, Naleśniki, Pizza,
Sushi, Krakersy, Knedle, Produkty zbożowe, Słodycze [cukierki],
Owocowe (galaretki -) [słodycze], Słodycze bez cukru, Słodycze nielecznicze, Słodycze owocowe, 35 Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet, sklepów detalicznych
i hurtowych, barów, kawiarni i restauracji mięs i wędlin, ryb,
owoców morza i mięczaków [nieżywe], nabiału i substytu-
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tów nabiału, jaj ptasich i produktów z jaj, olejów i tłuszczy
jadalnych, przetworzonych owoców, warzyw i grzybów
(w tym orzechów i nasion roślin strączkowych), zup i wywarów, ekstraktów mięsnych, naturalnych i sztucznych osłonek
do kiełbas, przetworzonych owadów i larw, kiełbas, wyrobów z mięsa, wyrobów garmażeryjnych na bazie mięsa, wyrobów na bazie mięsa, wyrobów wędliniarskich, pasztetów,
słonin, wędzonek, podrobów, wyrobów podrobowych, konserw, flaków, galaretek, zup, rosołów, filetów rybnych, krokietów, past rybnych do kanapek, past rybnych, konserw mięsnych i rybnych, Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji,
sieci Internet, sklepów detalicznych i hurtowych, barów, kawiarni i restauracji dań gotowych do spożycia, w tym na bazie: mięs, podrobów, nabiału, ryb, warzyw, jarzyn, owoców,
przypraw, Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci
Internet, sklepów detalicznych i hurtowych, barów, kawiarni
i restauracji sałatek warzywnych, jarzynowych, owocowych
i rybnych, Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci
Internet, sklepów detalicznych i hurtowych, barów, kawiarni
i restauracji dań gotowych i wytrawnych przekąsek na bazie
ziaren, zbóż, mąki i sezamu, Sprzedaż za pośrednictwem
radia, telewizji, sieci Internet, sklepów detalicznych i hurtowych, barów, kawiarni i restauracji potraw na bazie makaronu, ryżu i zbóż, Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet, sklepów detalicznych i hurtowych, barów,
kawiarni i restauracji krakersów, klusek, knedli, naleśników,
ciast i ciastek, słodyczy, słodyczy bez cukru, słodyczy nieleczniczych, słodyczy owocowych, galaretek owocowych,
kanapek i pizzy, sajgonek i sajgonek z wodorostów, bułeczek
gotowanych na parze, potraw z tortilli, sushi, soli, przypraw
i dodatków smakowych, wypieków, wyrobów cukierniczych,
czekolad i deserów, cukrów, naturalnych słodzików, polew
cukierniczych i nadzienia, produktów pszczelich, lodów, lodów spożywczych, mrożonych jogurtów i sorbetów, kawy,
herbat, kakao i namiastek tych towarów, ziaren przetworzonych, skrobi, wyrobów z tych towarów, preparatów do pieczenia i drożdży, lizaków mrożonych, ciast mrożonych, wyrobów cukierniczych mrożonych, mrożonych wyrobów piekarniczych, mrożonych ciast i tortów jogurtowych, mrożonych
napojów [frappe], mrożonych mlecznych wyrobów cukierniczych, mrożonych posiłków składających się głównie z ryżu,
mrożonych posiłków składających się głównie z makaronu,
mrożonych produktów z ciast nadziewanych mięsem, mrożonych produktów z ciast nadziewanych warzywami, kawy
mrożonej, napojów na bazie kawy, herbat mrożonych, napojów na bazie herbaty, napojów na bazie czekolady, wyrobów
cukierniczych, wyrobów piekarniczych, chleba, dań gotowych do spożycia, Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet, sklepów detalicznych i hurtowych, barów,
kawiarni i restauracji oraz na zamówienie gotowych do spożycia gotowych dań, Sprzedaż za pośrednictwem radia,
telewizji, sieci Internet, sklepów detalicznych i hurtowych,
barów, kawiarni i restauracji oraz na zamówienie gotowych
do spożycia dań o określonej liczbie kalorii służących redukcji
wagi lub utrzymania sylwetki oraz prowadzeniu zdrowego
trybu życia, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu,
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur).
538039
(220) 2021 12 22
SAILY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomaszów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

71

(540) SAILY PL

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 39 Czarterowanie jednostek pływających, jachtów, statków, łodzi i pojazdów wodnych, Dokowanie statków,
Czarter statków wodnych, Organizowanie i rezerwowanie
wycieczek jednodniowych, Organizowanie i rezerwowanie
podróży w ramach wakacji zorganizowanych, Organizowanie
i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, Organizowanie
podróży i rejsów, Organizowanie podróży i wycieczek statkami, Organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem [transport], Pilotowanie statków, Przechowywanie jednostek pływających,
jachtów, łodzi i pojazdów wodnych, Rejsy łodzią, Udostępnianie miejsc i sprzętu do cumowania, Usługi czarterowania
jachtów i łodzi, Usługi przystani dla łodzi [obsługa doków],
Usługi przystani jachtowej, Wynajem statków, Wypożyczanie
łodzi motorowych, Wypożyczanie kombinezonów do nurkowania, Wypożyczanie żaglówek, 41 Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], Informacja o rekreacji, Obozy
sportowe (organizowanie -), Szkolenia sportowe, Organizowanie imprez sportowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Usługi trenerskie, Organizowanie imprez
sportowych, Edukacja sportowa, Organizowanie warsztatów
zawodowych i kursów szkoleniowych, Szkolenia żeglarskie,
Organizowanie obozów sportowych, Organizacja zawodów
żeglarskich.
538050
(220) 2021 05 17
CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CPK
(510), (511) 16 Publikacje, Gazety, Czasopisma, Druki, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, Wyroby z papieru, Wyroby z tektury, Czasopisma dla pasażerów linii lotniczych, Czasopisma dla pasażerów kolei, 18 Skóra i imitacje
skóry, wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach,
Walizy i torby podróżne, Parasolki i parasole przeciwsłoneczne, 21 Wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, 25 Odzież,
Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry i zabawki, Artykuły sportowe i gimnastyczne, 35 Usługi reklamowe, Usługi marketingowe, Usługi promocyjne, 37 Usługi budowlane, Budowa infrastruktury lotniczej, Budowa lotnisk, Zarządzanie projektami
budowlanymi, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji
w zakresie budowy instalacji dla lotnisk, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy obiektów
lotniskowych, Budowa infrastruktury kolejowej, Budowa węzłów kolejowych, dworców kolejowych i stacji kolejowych,
Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie
budowy infrastruktury kolejowej, Zarządzanie projektami
na miejscu inwestycji w zakresie budowy dworców i stacji
kolejowych, Nadzór budowlany, Usługi w zakresie organizowania i prowadzenia projektów budowlanych, 41 Usługi
edukacyjne, Usługi rozrywkowe, Usługi sportowe, Organizowanie imprez rozrywkowych, Organizowanie pokazów lotniczych, Rozrywka w formie pokazów lotniczych, Organizowanie i prowadzenie widowisk lotniczych, Usługi publikowania
tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, 42 Planowanie i projektowanie obiektów budowlanych i infrastruktury, Planowanie
i projektowanie lotnisk i infrastruktury lotniczej, Planowanie
i projektowanie dworców i stacji kolejowych oraz infrastruk(210)
(731)
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tury kolejowej, Projektowanie analiz wykonalności w zakresie
projektów, Projektowanie architektoniczne, Projektowanie
budowlane, Projektowanie konstrukcyjne, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
Restauracje, Bary, Punkty sprzedaży żywności i napojów,
Usługi gastronomiczne na lotnisku, Usługi gastronomiczne
na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi gastronomiczne
świadczone w pociągach, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi biur zakwaterowania, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie zakwaterowania w hotelach, Organizowanie zakwaterowania
w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania, Rezerwacja zakwaterowania hotelowego, Udostępnianie obiektów na imprezy
i tymczasowych biur, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego.
538058
(220) 2021 12 23
TREND SPIRITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowny)
(540) Czarny koń
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wódka, Likiery, Whisky, Wina.
(210)
(731)

538060
(220) 2021 12 23
TREND SPIRITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowny)
(540) Pikador
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wódka, Likiery, Whisky, Wina.
(210)
(731)

(210) 538061
(220) 2021 12 23
(731) LACH AGATA DECOCHATA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Tom Horn
(510), (511) 3 Kosmetyki.
538071
(220) 2021 12 23
F.R.B. INTER-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FABRYCZNA 13
(210)
(731)

(531) 26.11.08, 26.11.13, 27.05.05, 27.05.17, 27.07.17
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Agencje
nieruchomości, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Wynajem budynków, Wynajem mieszkań, studio i pokoi,
Wynajem powierzchni biurowej, Wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, Wynajem pomieszczeń handlowych, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie budynkami: Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi
finansowe, pieniężne i bankowe, Usługi inwestycyjne, Usługi
udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę,
Finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomo-
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ści, 39 Parkowanie i przechowywanie pojazdów, Udostępnianie obiektów parkingowych, Udostępnianie parkingów
i usługi związane z parkowaniem samochodów, Wynajmowanie garaży, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Organizowanie
imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych,
Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, Organizacja imprez
kulturalnych i artystycznych, Centra rozrywki, Imprezy kulturalne, Organizacja i prezentacja widowisk, Udostępnianie
obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, Udostępnianie
pomieszczeń do celów rozrywkowych, Pływalnie [baseny],
Usługi fitness klubów, Usługi siłowni, Usługi placów zabaw,
Usługi świadczone przez muzea, Prowadzenie muzeów,
Zapewnianie sprzętu, obiektów i usług muzealnych, Usługi
galerii sztuki, Usługi związane z wystawami sztuki, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
Usługi w zakresie wystaw dla celów rozrywkowych, Organizowanie widowisk historycznych w plenerze, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi barów i restauracji,
Restauracje samoobsługowe, Usługi restauracji hotelowych,
Kafeterie [bufety], Lodziarnie, Pizzerie, Stołówki, Puby, Usługi
ogródków piwnych, Winiarnie, Usługi w zakresie sprzedaży
posiłków na wynos, Tymczasowe zakwaterowanie, Hotele,
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej,
Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy
i spotkania, Udostępnianie obiektów i sprzętu na targi i wystawy, Wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie .
538086
(220) 2021 12 25
TPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NIVEL
(510), (511) 9 Przyrządy do pomiarów geodezyjnych, Niwelatory, Lasery do celów pomiarowych, Teodolity, Dalmierze
laserowe, Poziomice [przyrządy do ustalania linii poziomej],
Wskaźniki pionu, Taśmy miernicze, Drogomierze [hodometry], Czujniki laserowe, Statywy [do urządzeń geodezyjnych],
Łaty pomiarowe, Łaty niwelacyjne [przyrządy geodezyjne].
(210)
(731)

538087
(220) 2021 12 25
TPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIVEL

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Przyrządy do pomiarów geodezyjnych, Niwelatory, Lasery do celów pomiarowych, Teodolity, Dalmierze
laserowe, Poziomice [przyrządy do ustalania linii poziomej],
Wskaźniki pionu, Taśmy miernicze, Drogomierze [hodometry], Czujniki laserowe, Statywy [do urządzeń geodezyjnych],
Łaty pomiarowe, Łaty niwelacyjne [przyrządy geodezyjne].
(210)
(731)

538088
(220) 2021 12 25
TPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIVEL

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 9 Przyrządy do pomiarów geodezyjnych, Niwelatory, Lasery do celów pomiarowych, Teodolity, Dalmierze
laserowe, Poziomice [przyrządy do ustalania linii poziomej],
Wskaźniki pionu, Taśmy miernicze, Drogomierze [hodometry], Czujniki laserowe, Statywy [do urządzeń geodezyjnych],
Łaty pomiarowe, Łaty niwelacyjne [przyrządy geodezyjne].
538089
(220) 2021 12 25
AWZ DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWY PORT
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08
(510), (511) 35 Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Analiza marketingowa nieruchomości, Usługi
reklamowe dotyczące nieruchomości, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, Wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
Usługi agencji importowych, Agencja public relations, Usługi
agencji reklamowych, Usługi agencji zakupu, Księgowość,
Badania rynku i badania marketingowe, Badania rynku i analizy biznesowe, Usługi doradcze w zakresie administrowania przedsiębiorstwem, Wsparcie w dziedzinie zarządzania
przedsiębiorstwem i planowania, Administrowanie działalnością gospodarczą, Pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, Zarządzanie mieszkaniami, 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Finansowanie projektów deweloperskich,
Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem
i sprzedażą budynków, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi zarządzania
majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie
nieruchomości, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Dzierżawa budynków, Dzierżawa biur, Dzierżawa pomieszczeń sklepowych, Wynajem nieruchomości i majątku,
Organizowanie kredytów, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Powiernictwo nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, Pobieranie czynszu, Wynajem mieszkań i pomiesz-
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czeń biurowych, Wynajem mieszkań, studio i pokoi, Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Nabywanie gruntów
przeznaczonych do dzierżawy, Nabywanie nieruchomości
[dla osób trzecich], Agencje nieruchomości, Finansowanie
inwestycji budowlanych, Organizowanie wynajmu mieszkań, Timesharing nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Usługi zarządzania
majątkiem i nieruchomościami, Wynajem sal wystawowych,
Zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, Zarządzanie budynkami, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, Nadzór budowlany, Remont
nieruchomości, Remontowanie budynków, Nadzór nad remontami budynków, Konserwacja i naprawa budynków, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa budynków
mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków na zamówienie, Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa
fundamentów budynków, Wznoszenie budynków i innych
konstrukcji, Udzielanie informacji związanych ze wznoszeniem, naprawą i konserwacją budynków, Budowa instalacji
wodociągowych, Budowa obiektów do celów rekreacyjnych,
Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, Zarządzanie
projektem budowy, Wznoszenie obszarów mieszkalnych,
Budownictwo mieszkaniowe, Konstruowanie budynków
mieszkalnych i handlowych, Usługi tynkowania, 42 Usługi
architektoniczne i planowania urbanistycznego, Opracowywanie projektów budowlanych, Opracowywanie projektów
technicznych do projektów budowlanych, Planowanie budowy nieruchomości, Usługi w zakresie planowania osiedli
mieszkaniowych, Usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Usługi projektowania architektonicznego,
Planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, Usługi
inżynieryjne i w zakresie architektury, Usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, Usługi doradcze w zakresie
architektury, Opracowywanie badań technicznych, Pomiary
geodezyjne, Pomiary inżynieryjne, Pomiary gruntów i dróg,
Pomiary lub badania geologiczne, Usługi projektowania
wnętrz budynków, Usługi w zakresie projektowania budynków, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Usługi hotelowe, Udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, Kafeterie [bufety], Usługi kawiarni, Usługi restauracyjne, Usługi
restauracji hotelowych, Wynajmowanie sal konferencyjnych,
Wynajmowanie sal na zebrania, Usługi w zakresie wynajmu
pokojów, Zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni
biurowej, Usługi agencji wynajmu mieszkań [time share],
Wynajmowanie pokoi, Wynajmowanie kwater, Udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia.
(210)
(731)
(540)
(540)

538090
(220) 2021 12 25
DEYNA TOMASZ, Tczew
(znak słowno-graficzny)
mimii

74

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 28 Baseny do zabawy, Baseny do zabawy wypełnione piłeczkami, Suche baseny do zabawy wykonane
z gąbki, Baseny do zabawy wykonane z gąbki wypełnione
piłeczkami, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: baseny do zabawy, baseny do zabawy
wypełnione piłeczkami, suche baseny do zabawy wykonane
z gąbki, baseny do zabawy wykonane z gąbki wypełnione
piłeczkami.
(210)
(731)
(540)
(540)

538091
(220) 2021 12 25
KOWALIK-KOCISZEWSKA DOROTA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
ISCRA

(531) 05.05.20, 27.05.01
(510), (511) 37 Nadzór nad renowacją budynków, Naprawa
i renowacja budynków, Odnawianie i renowacja budynków,
Renowacja dzieł architektonicznych, Udzielanie informacji
związanych z renowacją budynków, Konserwacja budynków,
Konserwacja i naprawa budynków, Konserwacja i naprawa
wyposażenia budynków, Konserwacja i odnowa dzieł sztuki,
Usługi konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki, Konserwacja i naprawa części i akcesoriów budynków, Czyszczenie
pomników, Usługi odnawiania obrazów, Restaurowanie dzieł
sztuki, 41 Edukacja, Zapewnianie kursów szkoleniowych
online, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów,
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikowanie książek edukacyjnych,
Publikowanie drogą elektroniczną, Publikacja materiałów
dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu,
Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Organizacja webinariów.
538099
(220) 2021 12 23
POMAGACZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skierniewice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POMAGACZ

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 26.11.22, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej,
Sprzedaż hurtowa energii elektrycznej, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu usług
rozrywkowych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych
dla osób trzecich do zakupu usług telekomunikacyjnych,
Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich
do zakupu treści multimedialnych, Sprzedaż detaliczna kart
przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży, Zarządzanie planami dotyczącymi przedpłaconej opieki medycz-
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nej, Doradztwo biznesowe, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo związane z zarządzaniem, Doradztwo
związane z audytem, Doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, Wsparcie i doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą i jej organizacji, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Doradztwo w zakresie analizy biznesowej, Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością handlową, Doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo związane
z rozwojem wizerunku firmy, Doradztwo biznesowe w zakresie transformacji cyfrowej, Prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Usługi aukcyjne świadczone za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Usługi
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, Negocjowanie i zawieranie transakcji
handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów
telekomunikacji, Organizacja i przeprowadzanie aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednictwem komputera i sieci telekomunikacyjnych, Gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych
usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klientom
wygodnego porównywania i kupowania tych usług, Abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych baz danych,
Pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego
przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, Usługi
w zakresie rozliczeń świadczone w sektorze energetycznym, 38 Telefoniczne usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem przedpłaconych kart telefonicznych,
Usługi telekomunikacyjne, Telekomunikacja, Telekomunikacja informacyjna, Informacja o telekomunikacji, Usługi
światłowodowej telekomunikacji, Usługi telekomunikacji satelitarnej, Interaktywne usługi telekomunikacyjne, Telekomunikacyjne usługi dostępowe, Użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, Dzierżawa linii telekomunikacyjnych, Użytkowanie
systemów telekomunikacyjnych, Udostępnianie instalacji
telekomunikacyjnych, Wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, Usługi sieci telekomunikacyjnych, Usługi informacyjne
dotyczące telekomunikacji, Doradztwo w dziedzinie telekomunikacji, Usługi dostępu do telekomunikacji, Udzielanie
informacji dotyczących telekomunikacji, Wynajem routerów
telekomunikacyjnych, Użytkowanie satelitów telekomunikacyjnych, Wynajem urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Łączność poprzez
sieci komputerowe i dostęp do Internetu, Dostarczanie
i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego,
Telefonia komórkowa, Usługi w zakresie komórkowych sieci
telekomunikacyjnych, Usługi komunikacyjne za pośrednictwem telefonii komórkowej, Łączność za pomocą telefonii
komórkowej, Usługi łączności telefonii komórkowej, Usługi
telefonii komórkowej, Usługi w zakresie bezprzewodowych
telefonów komórkowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

538110
(220) 2021 12 23
MAJEWSKI TOMASZ TM GROUP POLSKA, Łomianki
(znak słowno-graficzny)
Legalne Wałki

(531) 11.01.22, 27.05.01
(510), (511) 21 Przybory kuchenne, Przybory kuchenne
nieelektryczne, Foremki do ciastek z metali nieszlachetnych, Foremki do ciastek z materiałów niemetalowych,
Jednorazowe akcesoria kartonowe do pieczenia, Formy
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do pieczenia, Maty do pieczenia, Naczynia do pieczenia,
Przybory do pieczenia, Wałki do ciasta, Wałki do ciasta domowe, Foremki, Foremki kuchenne, Foremki do wycinania ciasteczek, Foremki aluminiowe do żywności, Foremki do lodu, Formy, foremki [przybory kuchenne], Foremki
do pieczenia muffinów, Silikonowe foremki do babeczek,
Papierowe foremki do pieczenia, Formy i foremki [przybory kuchenne], Gąbki kuchenne, Pędzle kuchenne, Pipety
kuchenne, Tłuczki kuchenne, Szpikulce kuchenne, Ruszty
[kuchenne], Lejki kuchenne, Tarki kuchenne, Rękawice kuchenne, Pojemniki kuchenne, Dzbanki kuchenne, Utensylia
kuchenne, Sitka kuchenne, Garnki kuchenne, Skrobaki (akcesoria kuchenne), Naczynia kuchenne ceramiczne, Deski
do krojenia kuchenne, Pałeczki [sprzęt kuchenny], Łopatki
[sprzęt kuchenny], Komplety puszek kuchennych, Łopatki
do użytku kuchennego, Moździerze do użytku kuchennego, Tarki do celów kuchennych, Ceramika do użytku kuchennego, Łyżki durszlakowe [przybory kuchenne], Stojaki
na ręczniki kuchenne, Przybory kuchenne z silikonu, Łyżki
do polewania, kuchenne, Tłuczki do użytku kuchennego,
Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Blachy
do pieczenia [nieelektryczny sprzęt kuchenny], Przybory
kuchenne lub do gospodarstwa domowego, Drewniane
deski do krojenia do użytku kuchennego, Blachy do pieczenia wykonane z aluminium, Pieczątki kosmetyczne, sprzedawane puste, Formy do pieczenia ciasta, Blaszane wyroby do pieczenia, 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami kuchennymi, Usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie urządzeń kuchennych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z następującymi towarami: wałki do ciasta, wałki do ciasta domowe,
foremki, foremki kuchenne, foremki do wycinania ciasteczek, foremki aluminiowe do żywności, foremki do lodu,
formy, foremki [przybory kuchenne], foremki do pieczenia
muffinów, silikonowe foremki do babeczek, papierowe foremki do pieczenia, formy i foremki [przybory kuchenne],
foremki do ciastek z metali nieszlachetnych, foremki do ciastek z materiałów niemetalowych, jednorazowe akcesoria
kartonowe do pieczenia, przybory kuchenne, przybory kuchenne nieelektryczne, gąbki kuchenne, pędzle kuchenne,
pipety kuchenne, tłuczki kuchenne, szpikulce kuchenne,
ruszty [kuchenne], lejki kuchenne, tarki kuchenne, rękawice
kuchenne, pojemniki kuchenne, dzbanki kuchenne, utensylia kuchenne, sitka kuchenne, garnki kuchenne, skrobaki (akcesoria kuchenne), naczynia kuchenne ceramiczne,
deski do krojenia kuchenne, pałeczki [sprzęt kuchenny],
łopatki [sprzęt kuchenny], komplety puszek kuchennych,
łopatki do użytku kuchennego, moździerze do użytku kuchennego, tarki do celów kuchennych, ceramika do użytku
kuchennego, łyżki durszlakowe [przybory kuchenne], stojaki na ręczniki kuchenne, przybory kuchenne z silikonu, łyżki
do polewania, kuchenne, tłuczki do użytku kuchennego,
zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, blachy
do pieczenia [nieelektryczny sprzęt kuchenny], przybory
kuchenne lub do gospodarstwa domowego, drewniane
deski do krojenia do użytku kuchennego, formy do pieczenia, maty do pieczenia, naczynia do pieczenia, przybory
do pieczenia, blachy do pieczenia wykonane z aluminium,
pieczątki kosmetyczne, sprzedawane puste, formy do pieczenia ciasta, blaszane wyroby do pieczenia .
(210) 538119
(220) 2021 12 27
(731) ŁOSYK WOJCIECH ARCHIKLIK, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
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(531) 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 42 Architektura, Wspomagane komputerowo
usługi projektowe związane z architekturą.
(210) 538139
(220) 2021 12 27
(731) DUBIEL IWONA, Bestwina
(540) (znak słowny)
(540) AINIS
(510), (511) 25 Odzież, 28 Artykuły i sprzęt sportowy, Deski
snowboardowe, 37 Naprawa sprzętu sportowego.
(210) 538165
(220) 2021 12 24
(731) SIEWIERSKI ELIGIUSZ ELEK INVEST, Zakopane
(540) (znak słowny)
(540) ELKOWE DOMKI
(510), (511) 36 Agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania], Agencje mieszkaniowe [mieszkania], Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje nieruchomości, Biura
pośrednictwa handlu nieruchomościami, Biuro wynajmu
mieszkań, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości,
Doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Dzierżawa biur, Dzierżawa budynków, Dzierżawa domów, Dzierżawa gruntu, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa lub wynajem
budynków, Dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Inwestowanie kapitału w nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, inwestycje majątkowe [nieruchomości], Nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, Nabywanie
nieruchomości [dla osób trzecich], Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Organizowanie najmu nieruchomości
na wynajem, Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Organizowanie najmu mieszkań, Organizowanie
wynajmu nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pobieranie czynszu, Pomoc w zakresie nabywania
nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Powiernictwo nieruchomości, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące
nieruchomości, Timesharing nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji
dotyczących zarządzania ziemią, Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu,
Udzielanie informacji w zakresie dzierżawy ziemi, Udzielanie
informacji związanych z wynajmem budynków, Usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, Usługi
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem
i sprzedażą ziemi, Usługi agencji nieruchomości w zakresie
wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji
w zakresie dzierżawy nieruchomości, Usługi agencji w za-

76

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

kresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, Usługi agencji
w zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi agencyjne
lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, Usługi
doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, Usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi nabywania
gruntu, Usługi nabywania gruntu [w imieniu osób trzecich],
Usługi nabywania nieruchomości, Usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, Usługi w zakresie zakwaterowań,
Usługi wynajmu mieszkań, Usługi zarządzania inwestycjami
w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem
nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Wybór
i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], Wynajem biur do coworkingu, Wynajem budynków, Wynajem
domów, Wynajem domów do wynajęcia, Wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, Wynajem mieszkań, Wynajem
mieszkań i pomieszczeń biurowych, Wynajem mieszkań, studio i pokoi, Wynajem nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajem pomieszczeń biurowych, Wynajem
pomieszczeń handlowych, Wynajem powierzchni biurowej,
Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Wynajmowanie
pomieszczeń biurowych [nieruchomości], Zakwaterowanie
(Zapewnienie stałego -), Zapewnianie stałego zakwaterowania, Zapewnianie stałego zamieszkania, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie
powiernicze nieruchomościami, 43 Biura zakwaterowania
[hotele, pensjonaty], Domy turystyczne, Hostele (schroniska),
Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej,
Motele, Oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako
część pakietów pobytowych, Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie zakwaterowania
dla turystów, Organizowanie zakwaterowania w hotelach,
Organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, Organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, Organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Ośrodki wypoczynkowe,
Pensjonaty, Pensjonaty, domy gościnne, Świadczenie usług
przez hotele i motele, Tymczasowe zakwaterowanie, Tymczasowy wynajem pokoi, Udostępnianie zakwaterowania
tymczasowego, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla gości, Udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, Udostępnianie informacji o usługach
tymczasowego zakwaterowania, Udostępnianie informacji
na temat zakwaterowania przez Internet, Udostępnianie
informacji o tymczasowym zakwaterowaniu za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, Usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania
[time share], Usługi agencji w zakresie rezerwowania tymczasowego zakwaterowania, Usługi agencji podróży w zakresie dokonywania rezerwacji hotelowych, Usługi agencji
w zakresie rezerwacji zakwaterowania na wakacje, Usługi
agencji wynajmu mieszkań [time share], Usługi biur zakwaterowania, Usługi biura turystycznego związane z rezerwacją
zakwaterowania tymczasowego, Usługi hosteli dla turystów,
Usługi hotelowe, Usługi hotelowe dla uprzywilejowanych
klientów, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie
zakwaterowania tymczasowego, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Usługi pensjonatów, Usługi recepcji
na potrzeby tymczasowego zakwaterowania [wydawanie
kluczy], Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi rezerwacji pokojów, Usługi rezerwacji zakwaterowania na waka-
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cje, Usługi rezerwacji zakwaterowania [time share], Usługi
w zakresie kwater wczasowych, Usługi w zakresie obozów
turystycznych [zakwaterowanie], Usługi w zakresie obozów
wakacyjnych [zakwaterowanie], Usługi w zakresie rezerwacji
zakwaterowania, Usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, Usługi w zakresie wymiany zakwaterowania [time share], Usługi
w zakresie wynajmu pokojów, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Usługi w zakresie zakwaterowania, Usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, Usługi
w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych,
Usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, Wynajem domów letniskowych, Wynajem domków letniskowych, Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, Wynajem
zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach
wakacyjnych, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pokoi,
Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zakwaterowanie
na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt
czasowy, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego,
Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach
i mieszkaniach, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach wakacyjnych, Zapewnianie zakwaterowania
tymczasowego w mieszkaniach wakacyjnych, Zapewnianie
zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach.
538166
(220) 2021 12 24
GĄSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gotkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GG GĄSKA

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 7 Aparaty wiążące, Bębny [części maszyn], Blachy
odrzutnika, Cepy, Ciągniki ogrodowe jednoosiowe, Cylindry
(tłoki -), Cylindry do maszyn, Cylindry do silników, Części kombajnów zbożowych, Części pras kostkujących, Części wariatora, Czopy (łożyska dla -), Czopy [części maszyn], Czółenka
[części maszyn], Darń (pługi do zdejmowania -), Dławnice
[części maszyn], Dłuta [przecinaki] do maszyn, Filtry [części
maszyn lub silników], Filtry [wkłady] do maszyn filtrujących,
Filtry powietrza chłodnic silników, Formowanie maszynowe (maszyny do -), Formy [części maszyn], Gaźniki, Głowice
cylindrów do silników, Głowice wiertnicze [części maszyn],
Grabie do zgrabiarek, Hamulcowe (klocki -) inne niż do pojazdów, Hamulcowe (okładziny -) inne niż do pojazdów,
Hamulcowe (szczęki -) inne niż do pojazdów, Hydrauliczne
(silniki -), Hydrauliczne (turbiny -), Iglice, Imaki do narzędzi
[części maszyn], Klepiska, Koła maszyn, Koła pasowe (pasy
do -), Koła zamachowe (maszynowe -), Koła zębate [zespoły]
maszynowe, Kołowroty, Kombajny zbożowe, Korby [części
maszyn], Kosiarki, Kosiarki - snopowiązałki, Kosiarki (ostrza do
-), Kosiarki ogrodowe [maszyny], Krajalnice [maszyny], Krajarki
do roślin okopowych [maszyny], Kultywatory [maszyny], Lemiesze pługów, Linki sterownicze do maszyn lub silników,
Łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, Łożyska [części maszyn], Łożyska do wałów transmisyjnych, Łożyska kulkowe, Łożyska kulkowe (koszyczki do -), Łożyskowe
(kozły -) do maszyn, Łuskarki ziarna, Maszyn (koła -), Maszyny
(koła zamachowe -), Młocarnie, Młotki [części maszyn], Mły-
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ny zbożowe, Napęd (mechanizmy -) inne niż do pojazdów
lądowych, Napędowe (łańcuchy -) inne niż do pojazdów
lądowych, Narzędzia (imaki do -)[części maszyn], Narzędzia
[części maszyn], Noże [części maszyn], Ogrodowe (ciągniki -) jednoosiowe, Oplatarki [maszyny], Osie do maszyn,
Osłony maszyn, Ostrza [części maszyn], Ostrza do kosiarek,
Ostrza do sieczkarni, Ostrzarki narzędziowe [maszyny], Palce, Panewki, Paski napędowe do wentylatorów silników, Pasy
do kół pasowych, Pasy do maszyn, Pasy do prądnic, Pasy
do przenośników, Pasy do silników, Pasy napędowe do podnośników, Pasza (prasy do -), Pielenie (maszyny do -), Pierścienie smarowe [części maszyn], Pierścienie tłokowe, Pługi,
Pługi (lemiesze do -), Podajniki [części maszyn], Podnośniki
zębatkowe, Podstawy [statywy] maszyn, Pokrywy [części
maszyn], Pompy (membrany do -), Pompy [części maszyn lub
silników], Prasy [maszyny do celów przemysłowych], Prowadnice do maszyn, Przekładnie do maszyn, Przekładnie zębate
inne niż do pojazdów lądowych, Regulatory [części maszyn],
Roboty [maszyny], Rolnicze (maszyny -), Separatory para-olej
[odolejacze pary], Sieczkarnia (ostrza do -), Sieczkarnie, Siewniki [maszyny], Sita [maszyny lub części maszyn], Smarownice [części maszyn], Snopowiązałki, Sortownice, Sprężyny
[części maszyn], Sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych,
Sprzęgła stałe [złącza] inne niż do pojazdów lądowych,
Szczotki [części maszyn], Świece zapłonowe do silników spalinowych, Targańce, Tłoki [części maszyn lub silników], Tłoki
do cylindrów, Tłoki silników, Tłumiki do silników, Tłumiki wydechu do silników, Ubijaki [maszyny], Uchwyty [części maszyn], Uchwyty do ostrzy [części maszyn], Walcarki, Walcarki
(walce do -), Wały (sprzęgła stałe -) [maszyny], Wały korbowe,
Wały transmisyjne (łożyska do -), Wały transmisyjne inne niż
do pojazdów lądowych, Wentylatory do silników, Wialnie,
Wiązarki do siana, Wtryskiwacze do silników, Wydech (tłumiki -) do silników, Zawijanie (maszyny do -) [pakowanie], Zawory [części maszyn lub silników], Zawory [części maszyn],
Zawory klapowe [części maszyn], Zębate (koła -) [zespoły]
maszynowe, Zębatki, Zgrabiarki, Ziarno (dmuchawy lub
wentylatory do sprężania, zasysania i transportu), Ziarno (łuskarki -), Ziarno (oczyszczalnie złożone -) [łuszczarki], Złącza
[części silników], Żniwiarki, 8 Bagnety, Chwasty (narzędzia
do niszczenia -) ręczne, Kosiarki, Kosiarki ogrodowe ręczne
[narzędzia], Kosy, Kosy (osełki do -), Motyki, Motyki, grace [narzędzia], Ogrodnictwo (narzędzia do -) ręczne, uruchamiane
ręcznie, Ostrza kos, Sierpy, Żyletki, 12 Hamulcowe (człony -)
do pojazdów, Hamulcowe (klocki, szczęki -) do pojazdów,
Hamulcowe (okładziny -) do pojazdów, Hydrauliczne (obwody -) do pojazdów, Klocki hamulcowe do pojazdów, Korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części silników,
Łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, Łańcuchy
sterownicze do pojazdów lądowych, Napędowe (wały -)
do pojazdów lądowych, Obręcze do piast kół, Obudowy,
części pojazdów lądowych inne niż silników, Osie pojazdów, Osie pojazdów (czopy -), Piasty kół (obręcze do -), Piasty kół pojazdów, Przekładnie bezstopniowe do pojazdów
lądowych, Przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych,
Przekładnie zębate do pojazdów lądowych, Przetworniki
momentu obrotowego do pojazdów lądowych, Silniki (łańcuchy napędowe do -) do pojazdów lądowych, Sprzęgła
do pojazdów lądowych, Szczęki hamulcowe do pojazdów,
Szyby do pojazdów, Traktory, ciągniki, Turbiny do pojazdów
lądowych, Wały napędowe do pojazdów lądowych, Złącza
do pojazdów lądowych, Złącza do przyczep do pojazdów.
(210) 538171
(220) 2021 12 24
(731) SIEWIERSKI ELIGIUSZ ELEK INVEST, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ELEK INVEST

(531) 26.03.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 Agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania], Agencje mieszkaniowe [mieszkania], Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje nieruchomości, Biura
pośrednictwa handlu nieruchomościami, Biuro wynajmu
mieszkań, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości,
Doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Dzierżawa biur, Dzierżawa budynków, Dzierżawa domów, Dzierżawa gruntu, Dzierżawa
i wynajem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa lub wynajem budynków, Dzierżawa nieruchomości posiadanych
na własność, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Finansowanie inwestycji budowlanych, Finansowanie
nieruchomości, Finansowanie projektów budowlanych, Finansowanie projektów deweloperskich, Finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, Inwestowanie kapitału w nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Nabywanie
gruntów przeznaczonych do dzierżawy, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Nabywanie nieruchomości
na rzecz osób trzecich, Opieka nad inwestycjami, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Organizowanie inwestycji, Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem,
Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości,
Organizowanie wynajmu mieszkań, Organizowanie wy najmu nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pobieranie czynszu, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, Powiernictwo nieruchomości, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Timesharing nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących zarządzania
ziemią, Udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, Udzielanie informacji w zakresie dzierżawy ziemi, Udzielanie informacji związanych z wynajmem
budynków, Usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, Usługi agencji nieruchomości dotyczące
sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, Usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą
ziemi, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, Usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości,
Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, Usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości,
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Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, Usługi
doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi nabywania gruntu, Usługi nabywania gruntu [w imieniu osób
trzecich], Usługi nabywania nieruchomości, Usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości,
Usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem
inwestycjami w majątek nieruchomy, Usługi w zakresie zakwaterowań, Usługi wynajmu mieszkań, Usługi zarządzania
inwestycjami w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania
majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie
nieruchomości, Usługi związane z majątkiem nieruchomym,
Wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], Wynajem biur do coworkingu, Wynajem budynków,
Wynajem domów, Wynajem domów do wynajęcia, Wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, Wynajem mieszkań, Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, Wynajem mieszkań, studio i pokoi, Wynajem nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajem pomieszczeń
biurowych, Wynajem pomieszczeń handlowych, Wynajem
powierzchni biurowej, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], Zakwaterowanie (Zapewnienie stałego - ), Zapewnianie
stałego zakwaterowania, Zapewnianie stałego zamieszkania, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, 37 Budowa biur, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków
na zamówienie, Budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa domów, Budowa domów na zamówienie,
Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych,
Budowa nieruchomości przemysłowych, Budowa obiektów
wypoczynkowych, Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, Budowa stropów, Bagrowanie [pogłębianie gruntu], Betonowanie, Brukarstwo i kafelkowanie, Budowa fundamentów, Budowa fundamentów budynków, Budowa
fundamentów dla konstrukcji inżynierii wodno-lądowej,
Budowa infrastruktury, Budowa obiektów publicznych, Budowa podłóg, Budowa pomieszczeń, Budowa przeszklonych pomieszczeń, Budowa przybudówek, Budowa schodów z drewna, Budowa ścian, Budowa ścian działowych
we wnętrzach, Budowa ścianek działowych, Budowa sklepów, Budowa utwardzanych miejsc parkingowych, Budowa
z zastosowaniem ciężkiego sprzętu, Budowanie domów,
Budowanie konstrukcji żelbetowych przy wykorzystaniu
szalunków przesuwnych i wznoszących, Budowanie nieruchomości, Budowlana (Informacja - ), Budownictwo, Budownictwo komercyjne, Budownictwo lądowe, Budownictwo mieszkaniowe, Ciesielstwo, Dekarstwo (Usługi - ), Drenaż gruntu, Impregnacja wodoodporna budynków podczas
budowy, Instalacja izolacji termicznej w budynkach, Instalacja materiałów izolacyjnych, Instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, Instalacja
pokryć dachowych, Instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, Instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, Instalacja systemów do odprowadzania wody deszczowej, Instalacja systemów
do gromadzenia wody deszczowej, Instalowanie okien, Instalowanie oszklonych konstrukcji budowlanych, Instalowanie rynien, Izolacja dachów, Izolacja ścian wewnętrznych
i zewnętrznych, sufitów i dachów, Izolacja ścian zewnętrznych, Izolacja termiczna budynków, Izolowanie budynków
gotowych, Izolowanie budynków, Izolowanie budynków
w trakcie budowy, Konserwacja i naprawa budynków, Kon-
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serwacja i naprawy budynków, Konserwacja nieruchomości,
Kopanie ziemi, Kruszenie betonu, Malowanie budynków,
Malowanie, Malowanie domów, Montaż deskowania do betonowania, Montaż belkowania dachu, Montaż płyt ściennych, Montaż podłóg drewnianych, Montaż rusztowań, Murarstwo, Nakładanie farb ochronnych na budynki, Nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie budynków, Nakładanie powłok w celu naprawy powierzchni budynków, Naprawa budynków, Naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych, Naprawa i renowacja budynków, Naprawy budynków, Odnawianie i renowacja budynków, Przekopywanie
[wykopywanie], Przygotowywanie terenu pod budowę, Remont nieruchomości, Renowacja budynków, Rozbiórka budynków, Usługi budowlane, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi budowlane i naprawy budynków, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Usługi malarskie, Usługi odnawiania budynków, Usługi rozbiórkowe,
Usługi tynkowania, Usługi w zakresie remontów budynków,
Usługi w zakresie stawiania ogrodzeń, Uszczelnianie budynków, Wznoszenie budynków prefabrykowanych, Wznoszenie szalunków do celów budowlanych i konstrukcyjnych,
Zbrojenie budynków, 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Domy turystyczne, Hostele (schroniska), Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne,
Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, Motele,
Oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów pobytowych, Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie zakwaterowania
tymczasowego, Organizowanie zakwaterowania dla turystów, Organizowanie zakwaterowania w hotelach, Organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, Organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, Organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Ośrodki wypoczynkowe, Pensjonaty, Pensjonaty, domy gościnne, Świadczenie usług
przez hotele i motele, Tymczasowe zakwaterowanie, Tymczasowy wynajem pokoi, Udostępnianie zakwaterowania
tymczasowego, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla gości, Udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, Udostępnianie informacji o usługach
tymczasowego zakwaterowania, Udostępnianie informacji
na temat zakwaterowania przez Internet, Udostępnianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, Usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania
[time share], Usługi agencji w zakresie rezerwowania tymczasowego zakwaterowania, Usługi agencji podróży w zakresie dokonywania rezerwacji hotelowych, Usługi agencji
w zakresie rezerwacji zakwaterowania na wakacje, Usługi
agencji wynajmu mieszkań [time share], Usługi biur zakwaterowania, Usługi biura turystycznego związane z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego, Usługi hosteli dla turystów, Usługi hotelowe, Usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji
w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Usługi pensjonatów,
Usługi recepcji na potrzeby tymczasowego zakwaterowania
[wydawanie kluczy], Usługi recepcyjne dla tymczasowego
zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami],
Usługi rezerwacji pokojów, Usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, Usługi rezerwacji zakwaterowania [time share], Usługi w zakresie kwater wczasowych, Usługi w zakresie
obozów turystycznych [zakwaterowanie], Usługi w zakresie
obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Usługi w zakresie
rezerwacji zakwaterowania, Usługi w zakresie rezerwacji
miejsc hotelowych, Usługi w zakresie rezerwacji zakwatero-
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wania w hotelach, Usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, Usługi w zakresie wymiany zakwaterowania [time
share], Usługi w zakresie wynajmu pokojów, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Usługi w zakresie
zakwaterowania, Usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, Usługi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach
wypoczynkowych, Usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, Wynajem domów letniskowych, Wynajem domków
letniskowych, Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, Wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, Wynajmowanie kwater,
Wynajmowanie pokoi, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zapewnianie
zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie zakwaterowania
tymczasowego w domach i mieszkaniach, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach wakacyjnych, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w mieszkaniach
wakacyjnych, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego
w pensjonatach.
(210) 538176
(220) 2021 12 24
(731) SIEWIERSKI ELIGIUSZ ELEK INVEST, Zakopane
(540) (znak słowny)
(540) ELKOWE APARTAMENTY
(510), (511) 36 Agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania], Agencje mieszkaniowe [mieszkania], Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje nieruchomości, Biura
pośrednictwa handlu nieruchomościami, Biuro wynajmu
mieszkań, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości,
Doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Dzierżawa biur, Dzierżawa budynków, Dzierżawa domów, Dzierżawa gruntu, Dzierżawa
i wynajem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa lub wynajem budynków, Dzierżawa nieruchomości posiadanych
na własność, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Inwestowanie kapitału w nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, inwestycje majątkowe [nieruchomości], Nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy,
Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Nabywanie
nieruchomości na rzecz osób trzecich, Organizacja najmu
nieruchomości handlowych, Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Organizowanie umów dzierżawy
i najmu nieruchomości, Organizowanie najmu mieszkań,
Organizowanie wynajmu nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pobieranie czynszu, Pomoc
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów
finansowych w nieruchomościach, Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Powiernictwo nieruchomości, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Timesharing nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących zarządzania ziemią,
Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości
za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji w zakresie dzierżawy ziemi, Udzielanie informacji związanych
z wynajmem budynków, Usługi agencji lub pośrednictwo
w zakresie wynajmu gruntów, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą
ziemi, Usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu
budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji nieruchomości
w zakresie dzierżawy ziemi, Usługi agencji pośrednictwa
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nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie
dzierżawy nieruchomości, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, Usługi agencji w zakresie
komercyjnych nieruchomości, Usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące
własności nieruchomości, Usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi nabywania gruntu,
Usługi nabywania gruntu [w imieniu osób trzecich], Usługi
nabywania nieruchomości, Usługi powiernicze w zakresie
nieruchomości, Usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami
w majątek nieruchomy, Usługi w zakresie zakwaterowań,
Usługi wynajmu mieszkań, Usługi zarządzania inwestycjami
w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem
nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Wybór
i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], Wynajem biur do coworkingu, Wynajem budynków, Wynajem
domów, Wynajem domów do wynajęcia, Wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, Wynajem mieszkań, Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, Wynajem mieszkań, studio i pokoi, Wynajem nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajem pomieszczeń biurowych,
Wynajem pomieszczeń handlowych, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości],
Zakwaterowanie (Zapewnienie stałego -), Zapewnianie stałego zakwaterowania, Zapewnianie stałego zamieszkania,
Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, 43 Biura
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Domy turystyczne,
Hostele (schroniska), Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, Motele, Oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów pobytowych,
Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego,
Organizowanie zakwaterowania dla turystów, Organizowanie zakwaterowania w hotelach, Organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, Organizowanie zakwaterowania dla
wczasowiczów, Organizowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy, Ośrodki wypoczynkowe, Pensjonaty, Pensjonaty,
domy gościnne, Świadczenie usług przez hotele i motele, Tymczasowe zakwaterowanie, Tymczasowy wynajem
pokoi, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego,
Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla gości,
Udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, Udostępnianie informacji o usługach tymczasowego zakwaterowania, Udostępnianie informacji na temat
zakwaterowania przez Internet, Udostępnianie informacji
o tymczasowym zakwaterowaniu za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, Usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania [time share], Usługi agencji w zakresie rezerwowania tymczasowego
zakwaterowania, Usługi agencji podróży w zakresie dokonywania rezerwacji hotelowych, Usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania na wakacje, Usługi agencji
wynajmu mieszkań [time share], Usługi biur zakwaterowania, Usługi biura tury stycznego związane z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego, Usługi hosteli dla turystów,
Usługi hotelowe, Usługi hotelowe dla uprzywilejowanych
klientów, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usługi obiektów
gościnnych [zakwaterowanie], Usługi pensjonatów, Usługi
recepcji na potrzeby tymczasowego zakwaterowania [wy-
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dawanie kluczy], Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi rezerwacji pokojów, Usługi rezerwacji zakwaterowania
na wakacje, Usługi rezerwacji zakwaterowania [time share],
Usługi w zakresie kwater wczasowych, Usługi w zakresie
obozów turystycznych [zakwaterowanie], Usługi w zakresie
obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Usługi w zakresie
rezerwacji zakwaterowania, Usługi w zakresie rezerwacji
miejsc hotelowych, Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Usługi w zakresie rezerwacji pokojów
hotelowych, Usługi w zakresie wymiany zakwaterowania
[time share], Usługi w zakresie wynajmu pokojów, Usługi
w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Usługi w zakresie zakwaterowania, Usługi w zakresie zakwaterowania
wakacyjnego, Usługi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, Usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, Wynajem domów letniskowych, Wynajem
domków letniskowych, Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, Wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pokoi, Wynajmowanie
pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie
zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach,
Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach
wakacyjnych, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w mieszkaniach wakacyjnych, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach.
538287
(220) 2021 12 30
XD PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STUDIO P7 THE NEXT LEVEL

(210)
(731)

Nr ZT03/2022

538288
(220) 2021 12 30
XD PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) P7
(510), (511) 41 Usługi klubów [dyskotek], Usługi klubów
nocnych, Usługi klubów nocnych [rozrywka], Usługi klubowe [rozrywka], Dyskoteki, Prowadzenie dyskotek, 43 Usługi
klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], Usługi klubów
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi w zakresie pubów, Puby, Oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi barów i restauracji.
(210)
(731)

538294
(220) 2021 12 30
PKB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEC

(210)
(731)

(531) 26.04.22, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 1 Chemikalia do użytku w przemyśle motoryzacyjnym, Dodatki chemiczne do oleju silnikowego, Dodatki chemiczne do paliw silnikowych, Dodatki chemiczne
do układów chłodzenia silnika, Mieszanki uszczelniające
[chemiczne] do uszczelniania silników, Utleniacze [dodatki
chemiczne do paliwa silnikowego], Dodatki detergentowe
do użytku z olejami silnikowymi, Środki chemiczne do usuwania osadu węglowego z silników.
538295
(220) 2021 12 30
PKB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEC
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24,
27.07.01, 27.07.03, 27.07.11, 27.07.21, 27.07.24, 01.01.01,
01.01.05, 01.01.10, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.13, 26.04.17,
26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 41 Usługi klubów [dyskotek], Usługi klubów
nocnych, Usługi klubów nocnych [rozrywka], Usługi klubowe [rozrywka], Dyskoteki, Prowadzenie dyskotek, 43 Usługi
klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], Usługi klubów
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi w zakresie pubów, Puby, Oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, Usługi barów i restauracji.

(531) 26.04.22, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 1 Chemikalia do użytku w przemyśle motoryzacyjnym, Dodatki chemiczne do oleju silnikowego, Dodatki chemiczne do paliw silnikowych, Dodatki chemiczne
do układów chłodzenia silnika, Mieszanki uszczelniające
[chemiczne] do uszczelniania silników, Utleniacze [dodatki
chemiczne do paliwa silnikowego], Dodatki detergentowe
do użytku z olejami silnikowymi, Środki chemiczne do usuwania osadu węglowego z silników.
538317
(220) 2021 12 31
DIGITAL PATHOLOGY TEAM WITOLD REZNER
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT03/2022
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(540) DIGITAL PATHOLOGY TEAM

29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.12, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.09
(510), (511) 9 Oprogramowanie diagnostyczne i do rozwiązywania problemów, Oprogramowanie, Oprogramowanie wspomagające, Oprogramowanie komputerowe
związane z dziedziną medyczną, Oprogramowanie jako
urządzenie medyczne [SaMD], do pobrania, Oprogramowanie komputerowe do wykorzystania w systemach wspomagających podejmowanie decyzji medycznych, Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do edukacji medycznej,
Przyrząd laboratoryjny do wykrywania patogenów i toksyn
w próbce biologicznej, stosowany w badaniach naukowych, 41 Usługi edukacji medycznej, Medyczne usługi
edukacyjne, Prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, Publikowanie tekstów
medycznych, Nauczanie praktyk medytacyjnych, Szkolenia
w dziedzinie medycyny, Szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, Kursy szkoleniowe związane z medycyną,
Organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk
medycznych, 42 Usługi diagnostyki komputerowej, Usługi
testowania diagnostycznego wspomagane komputerowo, Projektowanie i opracowywanie medycznej aparatury
diagnostycznej, Projektowanie i opracowywanie aparatury
diagnostycznej, Badania i rozwój w dziedzinie preparatów
diagnostycznych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku z technologią medyczną, Udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie
zaburzeń medycznych i ich leczenia, Udzielanie informacji
i danych związanych z badaniami i rozwojem medycznym
i weterynaryjnym, Udzielanie informacji na temat badań
medycznych i naukowych w dziedzinie farmaceutyków
i badań klinicznych, Pisanie programów komputerowych
do zastosowań medycznych, Programowanie komputerów
w dziedzinie medycyny, 44 Usługi w zakresie diagnostyki
chirurgicznej, Analizy medyczne do diagnostyki i leczenia
ludzi, Obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, Badania medyczne w celach diagnostycznych lub
leczenia, Usługi medyczne do celów diagnostyki chorób
ciała człowieka, Usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria
medyczne, Usługi w zakresie patologii, Usługi w zakresie
patologii związane z leczeniem osób, Usługi medyczne,
Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], Usługi analiz
medycznych związane z diagnozowaniem raka, Usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem
chorób, Usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, Analizy
RNA lub DNA w zakresie diagnozowania i prognozowania
zagrożenia nowotworami, Zdalne monitorowanie danych
medycznych do diagnozowania medycznego i leczenia,
Udostępnianie informacji on-line dotyczących onkologii,
Udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki
zdrowotnej.
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538322
(220) 2021 12 31
MIEDZYBŁOCKA KRYSTYNA KAWIARNIA CZTERY
PORY ROKU, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kawiarnia Cztery Pory Roku

(210)
(731)

(531)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.24, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 30 Ciasta, Ciasta czekoladowe, Ciasta [słodkie lub
słone], Ciasteczka, Ciasta z kremem, Ciasta z bakaliami, Ciasta
zawierające mięso, Ciastka, Kawałki ciast, Kruche ciastka (herbatniki), Makaroniki (ciastka), Wyroby ciastkarskie z makiem,
Wyroby ciastkarskie z owocami, Wyroby cukiernicze, ciasta,
tarty i ciasteczka, Batoniki cukiernicze, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze],
Produkty cukiernicze uformowane z czekolady, Słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze płynne, Desery lodowe, Desery
z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], Lody
jadalne, Lody wodne [sorbety], 43 Kawiarnie, Usługi kawiarni,
Usługi cateringu zewnętrznego, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach.
538325
(220) 2021 12 31
NCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) (znak słowny)
(540) innova expert
(510), (511) 9 Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia
i przyrządy laboratoryjne.
(210)
(731)

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

(531)

538331
(220) 2021 12 31
ZABRZYCKA MONIKA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
PSIAKI i KOCIAKI WIERZYMY W KARMĘ

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 03.01.06, 03.01.08,
03.01.23, 03.01.24, 03.01.26, 03.01.28, 26.04.02,
26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.15
(510), (511) 31 Karma dla kotów, Karma dla psów, Karma dla
zwierząt domowych.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

536924, 537704, 537770, 537915, 538294, 538295

3

534788, 534945, 535711, 536039, 536307, 536308, 536310, 536311, 537128, 537194, 537704, 537769, 537794,
537823, 537828, 537865, 537875, 537879, 538061

4

526429, 536095, 536924

5

522723, 531829, 535103, 535214, 535933, 536307, 536308, 536420, 536472, 536486, 536489, 536490, 536494,
536499, 536500, 536504, 536508, 536511, 536514, 536515, 537128, 537237, 537238, 537493, 537508, 537566,
537704, 537770, 537823, 537828, 537863, 537875, 537879, 537915, 537955, 537957, 537959, 538015

6

500867, 535948, 537039

7

533408, 537177, 537236, 537906, 538166

8

514011, 537194, 537906, 538166

9

500867, 516989, 530428, 534681, 535083, 535936, 536095, 536105, 536108, 536937, 537195, 537395, 537417,
537418, 537423, 537486, 537729, 538086, 538087, 538088, 538317, 538325

10

516989, 535103, 537194

11

514011, 533130, 533131, 533408, 535791, 535936, 537167, 537906

12

500047, 533408, 536937, 538016, 538166

13

535090, 535936

14

515598, 537902

16

500047, 511253, 530428, 531829, 534681, 534712, 536105, 536108, 537260, 537777, 537828, 537930, 537932,
538050

17

514011, 537177

18

531829, 537896, 538050

19

500867, 514011, 535948, 536924

20

537526, 537896

21

511253, 531829, 537194, 537865, 537896, 538050, 538110

22

500047, 531829, 537896

24

537896

25

500047, 516989, 531829, 535815, 536105, 536108, 536548, 536614, 536679, 536912, 536913, 536954, 536971,
537872, 537913, 537933, 538016, 538050, 538139

26

536548, 537194

28

531829, 536105, 536108, 538019, 538050, 538090, 538139

29

524992, 534957, 534961, 536420, 536540, 536543, 536545, 537425, 537663, 537665, 537955, 537957, 538015

30

524992, 530786, 536540, 536543, 536545, 537421, 538015, 538023, 538322

31

536420, 537421, 537769, 537955, 537957, 538015, 538331

32

500969, 534018, 534020, 536540, 536543, 536545, 536743, 537421, 537509, 537653, 537886

33

536545, 537656, 537822, 537886, 538058, 538060

35

500047, 500867, 511253, 526429, 530428, 531176, 531829, 534550, 534681, 535090, 535103, 535676, 535681,
535711, 535941, 535987, 536039, 536095, 536105, 536108, 536193, 536307, 536308, 536548, 536614, 536912,
536913, 536924, 536937, 536954, 536971, 537039, 537167, 537194, 537195, 537204, 537236, 537249, 537260,
537406, 537417, 537418, 537419, 537420, 537421, 537423, 537526, 537663, 537665, 537667, 537729, 537777,
537794, 537809, 537810, 537814, 537817, 537830, 537831, 537850, 537872, 537878, 537879, 537885, 537892,
537893, 537902, 537903, 537913, 538015, 538023, 538050, 538089, 538090, 538099, 538110

Nr ZT03/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

83

1

2

36

500867, 515598, 530428, 531176, 532533, 532534, 535676, 535681, 535941, 536095, 536193, 536937, 537417,
537418, 537422, 537429, 537729, 537814, 537872, 537885, 537903, 538071, 538089, 538165, 538171, 538176

37

500867, 515598, 530428, 533130, 533131, 533408, 535920, 535921, 536924, 536937, 537167, 537177, 537194,
537201, 537422, 537424, 538050, 538089, 538091, 538139, 538171

38

511253, 530428, 534681, 536105, 536108, 537777, 537878, 538010, 538099

39

500867, 530428, 533616, 535946, 536095, 536924, 536937, 537239, 537249, 537423, 538039, 538071

40

500867, 536095, 536614, 537039, 537177, 537830, 537831

41

530428, 533876, 534681, 535676, 535681, 535783, 535936, 535941, 535946, 535987, 536105, 536108, 536954,
536971, 537039, 537174, 537195, 537239, 537260, 537417, 537418, 537422, 537423, 537486, 537497, 537729,
537814, 537830, 537831, 537850, 537852, 537872, 537885, 537892, 537893, 537895, 537900, 537901, 538010,
538021, 538039, 538050, 538071, 538091, 538287, 538288, 538317

42

500867, 530428, 531176, 533408, 534550, 534681, 534932, 534935, 535676, 535681, 536105, 536108, 536614,
537039, 537195, 537228, 537236, 537260, 537395, 537422, 537729, 537878, 537923, 537924, 538050, 538089,
538119, 538317

43

500867, 514147, 524992, 526116, 534018, 534020, 536540, 536543, 536545, 537039, 537193, 537196, 537239,
537240, 537486, 537663, 537665, 537777, 537885, 537888, 538050, 538071, 538089, 538165, 538171, 538176,
538287, 538288, 538322

44

505399, 511253, 530428, 533876, 535267, 536614, 537174, 537194, 537227, 537239, 537242, 537852, 537879,
537900, 537901, 538317

45

530428, 531176, 537260, 537814

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

Abilla
ADP EVALTA
aerotech
AGuscio
AINIS
ALLIUM PHARMA
ANIMALKINGDOM follow your nature
ARCHIKLIK
arlen
ARMGUN
Asix motors
Aula Polska
Aulery
AURA
AYALA
B BezPlamy
BALTIC-STAR
Bar mleczny TUMSKA
BIG CITY BROKER NIERUCHOMOŚCI
Biocellfix
Bionicare
BIURO DEWELOPERA BIG CITY BROKER
BIZNES CENTRUM POLSKA 13
Book me a cookie
BOOK ME A COOKIE
BR Bel Mon RESORT
BROWAR 1896 KROTOSZYN TWÓJ BROWAR
BROWAR DĘBNO
BS Berry SPA
BUDOTEKA
BUM BOBA
CA EFL
CALSYS
CALSYS
Care by Sweden
CARRE nieruchomości
CBD SKIN EXPERT
CERTYFIKAT ECJIP
CHEMIA NIE GRYZIE wideopodręcznik
Ciacho Café
CITI PAYLITE
COLITINE
CPK
CREDIT: Convenient, Ready, Everyday,
Differentiating, Innovative, Tasty

537566
537729
535791
537704
538139
538015
537902
538119
516989
535090
538016
537892
537893
537906
537777
537424
537888
537193
532533
536307
536310
532534
537885
537830
537831
537239
536743
537421
537242
535920
524992
537814
537923
537924
536937
537429
536039
537260
538010
514147
536193
537863
538050
537809

Czarny koń
DAZBARIQ
DEMENTOR
DEPEPSIT
DERMINA
DEWONIT WAPNO NAWOZOWE
DIAM Daave Intelligent Automatic
Measurements
DIASIP
DIGITAL PATHOLOGY TEAM
dodoni
DOLCETINO
dr.Narine
DUSALM
DYSTODIP
ÉCLAT Salon PIĘKNOŚCI
EKOME
ELEK INVEST
ELKOWE APARTAMENTY
ELKOWE DOMKI
Estedentis Centrum Stomatologii
Estetycznej
FABRYCZNA 13
Faku
Firma jubilerska DOMAŃSCY
FIRMA ŻeMP
fitself
Fizzco
FNT FUNDUSZ NISKOEMISYJNEGO
TRANSPORTU
futbolsport.pl
Gauth Expert
GEMMO TERAPIK MŁODOŚCI
GG GĄSKA
GLAPSITAN
GLYZVADIR
GOOD LUCK
Govee
HEATMAX
HINOL
HL HYDROLIDER Hydraulic components
Horyzont
HYDRAL
inmarketing DIGITAL AGENCY
innova expert

538058
536511
537770
536499
533876
536924
537228
537959
538317
537509
537822
537769
536494
536508
535267
537879
538171
538176
538165
537227
538071
537878
515598
535948
537933
536308
500047
531829
537195
534788
538166
537237
536490
537852
537236
514011
537930
533408
537896
500867
537817
538325

Nr ZT03/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

ISCRA
jassmine
JML
Kawiarnia Cztery Pory Roku
każda puszka cenna
Klej sztyft Glue stick Hinol Glue stick
KNOW YOUR VAPE
KokiLoki FOR HER HAIR
Krak
LABORATORIUM BADAWCZE UZNANE
PRZEZ UDT
LABORATORIUM BADAWCZE UZNANE
PRZEZ UDT
Lactoma orbi
LAMEL
Legalne Wałki
Lepsza dieta Catering dietetyczny
LH Lili HOTEL
LL LELiXiA FASHION
Lord Frank
lub tech
LUPIO wentylacja
MANIANA
Medytacja konna Daria Galant
memoro
mental health at work
Metoda Holy Equus Daria Galant
mimii
Miód
Miś Yoga
MLECZARNIA MICHÓW M
Hipokryta Ser z kurkami
MLECZARNIA MICHÓW M
Hipokryta Ser z orzechami włoskimi
Mocznik 50% REGENERATION Urea serum
MULTIBOX
Murem za Polskim Mundurem
mynaszlaku
MYNASZLAKU
NARODOWY TAŃCZY
NARODOWY TAŃCZY
Neurocytal
Niss-sept
NIVEL
NIVEL
NIVEL
novelmed
NOWY PORT
P7
Parus
PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna
PICKUP Sensory English

2

538091
537486
535083
538322
537039
537932
537895
511253
537886
534932
534935
537955
537865
538110
537196
537240
535815
538023
537850
537167
500969
537900
526429
537174
537901
538090
530786
537667
534961
534957
534945
533616
537872
537419
537420
536105
536108
537508
536472
538086
538087
538088
535103
538089
538288
536614
536095
537497

85
1

Pikador
poca & poca
PODRÓŻE PO SKŁADNIKACH
KOSMETYCZNYCH - PODRÓŻE
W DOBRYM SKŁADZIE
polsat box WYBIERZ SWOJE WSZYSTKO
polski chłód
polski chłód
POMAGACZ
PONTE PORTUGAL Vinho Verde
DOC WHITE MEDIUM DRY
PORTYK ARCHITEKCI
Posłaniec Kwiatowy
PREGNAVIT FOLIC ACID MAX
Prela 3.5
PROGLINE
PROMERSO
ProMilCa MILK COMPLEX 100%
minerałów z mleka
PROMOGRAN PRISMA
PSIAKI i KOCIAKI WIERZYMY W KARMĘ
pump. machine
R4U
REGLIVIQ
REVITALUM
RIXEBIN
ROGER THAT FOODS
ROGER THAT FOODS
Roseana
rymki
RYZDAVLIN
SAILY PL
SEK SAPIENTIA QUOD FACIENDUM
FACIAM INSTITUCION INTERNACIONAL
Sensito
SITADEM
SMAKI KASZUB
Smile Artists stomatologia
SOFA FIT
SOFA KIDS
SOFA PINK
Softcare
SORENT
SOVE
Squll L szkoła JAZDY
Squll
STUDIO P7 THE NEXT LEVEL
studio pro
TALGIRZA
TAPE: Tasty, Amount, Price, Everyday
TAX RJ Grow Your Future
TAX RJ

2

538060
536548

537794
530428
533130
533131
538099
537656
537422
537204
535933
537957
537194
537249
536420
537493
538331
538019
535921
536500
537128
537238
537663
537665
535711
537913
536515
538039
535783
537828
536486
537425
505399
536540
536543
536545
522723
537395
537526
536971
536954
538287
535936
536489
537810
537418
537417

86

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

2

TBSConsulting
TEC
TEC
THERAZO
Tom Horn
TONY ROMA’S
TREELOOP
True Inci
TUNAWEZA
UE Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
UE Wroclaw University of Economics
and Business
UTROPEK
UTROPEK
V4
VAXYLDIR
Vitreoclear

537406
538294
538295
537915
538061
526116
536912
536311
535941
535676
535681
534018
534020
531176
536514
537875

Nr ZT03/2022
1

2

Vitreostill

537823

WAYF

534550

WELMER PROFESSIONAL ROZWIĄZANIA
DLA PRZEMYSŁU

537177

WINYLO BRANIE

535987

WooHoo

534681

WYGLĄDASZ KWITNĄCO

537653

Wytwórnia filmów wartościowych
Janusz Marchewa

538021

ZDROWE KORZYŚCI ESSELIFast

535214

ZIELONA ENERGIA

537201

ZIELONAMAPA

537423

Zielony Fundusz dla Warszawy

537903

ZIPTALCAM

536504

ZUZU TOYS

534712

Żyj Bardziej

535946

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.
1499803
1592487
1613513
1635462
1635484
1635524
1635638
1635646
1635647
1635694
1635702
1635725
1635755
1635757
1635759
1635775
1635957
1636003
1636056
1636061

SANIYE (2021 03 23)
CFE: 27.05.01
3
CHAIN GUN (2021 03 30)
13
MOTION FOR LIFE
9, 12, 16, 25, 35,
37, 42, 43
(2021 12 02)
EM (2021 07 07)
CFE: 26.04.09, 27.05.01
3, 4, 16
2021 08 11)
CFE: 28.03.00
35, 43
immpower (2021 10 21)
CFE: 27.05.01
30, 32
SURTEC (2021 10 19)
CFE: 27.05.01, 29.01.13
7
2021 10 27)
CFE: 11.03.09, 26.11.02, 26.13.25
21
MEGARUN (2021 11 18)
CFE: 27.05.01
12
ARSIA (2021 09 14)
CFE: 28.05.00, 28.19.00
33
REİSTREYLER (2021 09 08)
CFE: 26.03.23, 26.11.01,
12
27.05.01, 29.01.12
OXYENERGY (2021 11 17)
CFE: 27.05.01
35
AIR FROSTER (2021 07 27, 2021 05 25)
CFE: 13.03.21, 26.03.23,
11, 39
26.11.03, 27.05.10, 29.01.12
MY Sustainable Aviation Fuel
4,
(2021 06 17, 2020 12 18)
2021 05 28)
CFE: 28.05.00, 29.01.11
3, 29, 30, 35
AIRFROSTER (2021 07 27)
11, 39
PROSUSHI (2021 09 24)
CFE: 04.05.15, 26.01.03,
29, 30, 32, 43
26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
FLUORO TOUCH (2021 11 24)
CFE: 27.05.01
10
belecoo (2021 10 22)
CFE: 27.05.01
12, 28
Booom (2021 10 22)
CFE: 18.01.05, 27.03.15, 27.05.01
12

1636074
1636141
1636163
1636263
1636317
1636318
1636332
1636414
1636442
1636486
1636489
1636506
1636519
1636596
1636605
1636654
1636691
1636694
1636776

2021 11 30)
CFE: 28.03.00
19
TUSU (2021 11 15)
5, 33
HANGFA (2021 10 26)
CFE: 28.03.00
31
Fine Life (2021 08 13, 2021 03 01)
CFE: 10.03.11, 26.04.18,
3, 5, 16, 29, 30,
26.11.12, 27.05.10, 29.01.12
31, 32
EFORT (2021 06 18)
CFE: 27.05.01
7
2021 06 18)
CFE: 03.07.17, 26.01.15
7
R Rocco candy valley ltd. (2021 09 30)
CFE: 26.01.04, 27.01.12,
30, 35
27.05.01, 29.01.13
2021 11 23, 2021 06 11)
CFE: 05.07.02, 05.11.15,
32, 33
25.01.15, 28.05.00, 29.01.13
MONÉ (2021 11 25)
CFE: 27.05.01
3, 44
RAIFFEISEN DIGITAL BANK
9, 36, 38, 42
(2021 10 13, 2021 06 11)
Exp ASU (2021 07 30, 2021 02 18)
CFE: 26.04.04, 27.05.17
1, 5
R ROMANOV VODKA (2021 05 17, 2021 04 19)
CFE: 19.07.01, 24.01.18, 24.09.01,
33
25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
SELFSIZED Empower Your Jeans (2021 09 06,
2021 03 04)
CFE: 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
24
uklon (2021 08 27, 2021 08 17)
CFE: 27.05.01
9, 35, 38, 39, 42
BORWOOD (2021 10 19)
CFE: 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
4, 19, 31, 40
DUROCESS (2021 07 28)
CFE: 17.02.01, 25.07.08, 26.03.03,
7
26.05.02, 27.05.02, 29.01.13
Neuro42 (2021 11 22, 2021 05 24)
10, 42
CONCEPT P (2021 11 23)
CFE: 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
29, 32
BRAVO (2021 09 30, 2021 09 23)
CFE: 01.01.01, 27.05.01, 29.01.13
39, 43

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1636489

3

1499803,

1635462,

1635759,

4

1635462,

1635757,

1636605

5

1636141,

1636263,

1636489

7

1635638,

1636317,

1636318,

9

1613513,

1636486,

1636596

10

1636003,

1636691

11

1635755,

1635775

12

1613513,

1635647,

1635702,
1636263

13

1592487

16

1613513,

1635462,

19

1636074,

1636605

21

1635646

24

1636519

1636263,

1636442

1636654

1636056,

1636061

25

1613513

28

1636056

29

1635759,

1635957,

1636263,

1636694

30

1635524,

1635759,

1635957,

1636263,

1636332

31

1636163,

1636263,

1636605

32

1635524,

1635957,

1636263,

1636414,

1636694

33

1635694,

1636141,

1636414,

1636506

35

1613513,

1635484,

1635725,

1635759,

36

1636486

37

1613513

38

1636486,

1636596

39

1635755,

1635775,

1636596,

1636776

40

1636605

42

1613513,

1636486,

1636596,

1636691

43

1613513,

1635484,

1635957,

1636776

44

1636442

1636332,

1636596

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.
531097
517489
528247
524000
525466
530900
527473

ANTOSIK JANUSZ
2021 10 04
1, 32, 42
HOLDER (Société par actions simplifiée)
2021 10 11
32
Lyft, Inc.
2021 10 18
35, 39
Alnatura Produktions- und Handels GmbH
2021 10 26
29, 30, 35
Bahlsen GmbH & Co. KG
2021 11 02
30, 35, 43
YETIGEL INTERNATIONAL (S.A)
2021 11 09
21
UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 11 16
30

532121
530625
535697
533941
526958
533462
533754

INTERHALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 11 29
37, 42
GABRIELLA D.B. KRAJDA SPÓŁKA JAWNA
2021 12 10
25, 26, 35, 42
WIECZOREK ADRIAN
2021 12 22
9, 16, 25, 35, 41, 43
CZOPEK PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE MIX
2021 12 27
39
Dermapharm Aktiengesellschaft
2021 12 21
5
MORBACH ARMIN
2021 12 31
3, 35
TRILUX GmbH & Co. KG
2022 01 04
11

SPROSTOWANIE
Nr BUP Strona Nr zgłoszenia

2/2022

39

Z.537688

Jest

Powinno być

16 Indeksy, skorowidze, kalendarze kieszonkowe, kalendarze drukowane, kalendarze na biurko, kalendarze ścienne, kalendarze wskazujące
dzień tygodnia, kartki papieru do robienia notatek, kartki do notowania, kartki do korespondencji, etykiety wysyłkowe, etykiety z papieru,
identyfikatory [artykuły biurowe], bloki do pisania, bloki [artykuły papiernicze], agendy, arkusze
papieru [artykuły papiernicze], bloczki notatnikowe, bloczki do zapisywania, bloczki do pisania,
bloczki do notowania, bloki papierowe, czyste
dzienniki, czyste flipcharty, długopisy kolorowe,
karty z nazwiskami, kieszonkowe notesy, koperty [artykuły piśmienne], koperty do użytku biurowego, książki do podpisu, księgi gości, materiały
do pisania, materiały drukarskie i introligatorskie,
materiały piśmienne, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, notatniki, notatniki [notesy],
notatniki samoprzylepne, notatniki ilustrowane,
notatniki w linie, notesy, notesy [artykuły papiernicze], notesy kieszonkowe, okładki na zeszyty
ćwiczeń, okładki notatników, okładki, obwoluty
[artykuły papiernicze], oprawki na zdjęcia lub
obrazy, oprawy do zdjęć i obrazów wykonane
z papieru, oprawy do zdjęć i obrazów wykonane
z tektury, organizery do użytku biurowego, organizery kieszonkowe, organizery na biurko, organizery osobiste, organizery [stojaki] na notatki,
pamiętniki, dzienniki, papier do korespondencji,
papier do kopiowania, papier do pisania [listowy], papier firmowy, papier listowy, papierowe
artykuły piśmienne, papierowe materiały biurowe, papierowe identyfikatory imienne, papierowe etykietki Identyfikacyjne, pisanie (Bloki do
-), pisanie notatek (Bloczki do -), plakietki papierowe, podkładki na biurko, podkładki na biurko
z kalendarzem, podkładka na biurko, pojemniki
na karteczki do notowania, pojemniki na korespondencję, przegródki, przekładki do dokumentów, przekładki do zeszytów, przyborniki
biurkowe, przyborniki na biurko, przylepne kartki na notatki, samoprzylepne etykiety drukowane, segregatory, segregatory [artykuły biurowe],
segregatory biurowe, segregatory do prezentowania, segregatory do użytku w biurze, segregatory (materiały biurowe), segregatory na listy,
segregatory na luźne kartki, skoroszyty do dokumentów, skoroszyty i segregatory, skorowidze,
szkicowniki, tablice na notatki, tablice na notatki
[artykuły biurowe], tablice z kartkami do prezentacji [flipchart], teczki do użytku biurowego,
teczki [artykuły papiernicze], teczki na dokumenty, teczki na dokumenty [artykuły biurowe],
teczki na dokumenty będące artykułami papierniczymi, teczki papierowe [artykuły papiernicze],
teczki papierowe na dokumenty, terminarze,
terminarze biurkowe, terminarze kieszonkowe,
terminarze miesięczne, terminarze na biurko,
terminarze roczne, terminarze ścienne, terminarze tygodniowe, zakładki do książek, zakładki,
zeszyty do pisania, świadczenie usług w zakresie
tłumaczeń, tłumaczenia językowe ustne, usługi
w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi w zakresie
tłumaczeń ustnych i pisemnych, usługi tłumaczeń ustnych, usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, szkoły [edukacja], udostępnianie publikacji
elektronicznych, nie do pobrania.

16 Indeksy, skorowidze, kalendarze kieszonkowe, kalendarze drukowane, kalendarze
na biurko, kalendarze ścienne, kalendarze
wskazujące dzień tygodnia, kartki papieru
do robienia notatek, kartki do notowania,
kartki do korespondencji, etykiety wysyłkowe, etykiety z papieru, identyfikatory
[artykuły biurowe], bloki do pisania, bloki
[artykuły papiernicze], agendy, arkusze
papieru [artykuły papiernicze], bloczki notatnikowe, bloczki do zapisywania, bloczki
do pisania, bloczki do notowania, bloki papierowe, czyste dzienniki, czyste flipcharty,
długopisy kolorowe, karty z nazwiskami,
kieszonkowe notesy, koperty [artykuły piśmienne], koperty do użytku biurowego,
książki do podpisu, księgi gości, materiały
do pisania, materiały drukarskie i introligatorskie, materiały piśmienne, materiały
szkoleniowe i instruktażowe, notatniki, notatniki [notesy], notatniki samoprzylepne,
notatniki ilustrowane, notatniki w linie, notesy, notesy [artykuły papiernicze], notesy
kieszonkowe, okładki na zeszyty ćwiczeń,
okładki notatników, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], oprawki na zdjęcia lub
obrazy, oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z papieru, oprawy do zdjęć i obrazów
wykonane z tektury, organizery do użytku
biurowego, organizery kieszonkowe, organizery na biurko, organizery osobiste,
organizery [stojaki] na notatki, pamiętniki,
dzienniki, papier do korespondencji, papier
do kopiowania, papier do pisania [listowy],
papier firmowy, papier listowy, papierowe
artykuły piśmienne, papierowe materiały
biurowe, papierowe identyfikatory imienne, papierowe etykietki Identyfikacyjne,
pisanie (Bloki do -), pisanie notatek (Bloczki do -), plakietki papierowe, podkładki
na biurko, podkładki na biurko z kalendarzem, podkładka na biurko, pojemniki na karteczki do notowania, pojemniki
na korespondencję, przegródki, przekładki
do dokumentów, przekładki do zeszytów,
przyborniki biurkowe, przyborniki na biurko, przylepne kartki na notatki, samoprzylepne etykiety drukowane, segregatory, segregatory [artykuły biurowe], segregatory
biurowe, segregatory do prezentowania,
segregatory do użytku w biurze, segregatory (materiały biurowe), segregatory na listy, segregatory na luźne kartki, skoroszyty
do dokumentów, skoroszyty i segregatory,
skorowidze, szkicowniki, tablice na notatki,
tablice na notatki [artykuły biurowe], tablice z kartkami do prezentacji [flipchart],
teczki do użytku biurowego, teczki [artykuły papiernicze], teczki na dokumenty,
teczki na dokumenty [artykuły biurowe],
teczki na dokumenty będące artykułami
papierniczymi, teczki papierowe [artykuły
papiernicze], teczki papierowe na dokumenty, terminarze, terminarze biurkowe,
terminarze kieszonkowe, terminarze miesięczne, terminarze na biurko, terminarze
roczne, terminarze ścienne, terminarze
tygodniowe, zakładki do książek, zakładki,
zeszyty do pisania.

