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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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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.
(210) 469835
(220) 2017 03 31
(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary
(540) (znak słowny)
(540) CLEAN GARDEN
(510), (511) 3 kosmetyki, wyroby perfumeryjne, środki
do pielęgnacji włosów, środki myjące, czyszczące i piorące kosmetyki, mydła, mydła w płynie, żele myjące, kremy
kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, pudry kosmetyczne,
oliwki kosmetyczne, środki do namaczania i prania, płyny
zmiękczające do prania, preparaty, proszki do prania, pasty
do zębów, preparaty do oczyszczania z tłuszczy dla celów
gospodarstwa domowego.
470229
(220) 2017 04 10
MORELE.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) trenujesz.pl
(510), (511) 35 badania rynku, dekorowanie wystaw sklepowych, doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzenia działalności reklamowo-promocyjnej, fotokopiowanie, organizowanie działalności gospodarczej, obsługa baz danych dostępnych
przez Internet, pozyskiwanie baz danych do komputerowych
baz danych, sortowanie danych w bazach komputerowych,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
zarządzanie zbiorami informatycznymi.
(210)
(731)

471555
(220) 2017 05 12
PPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WÓDKA TORUŃSKA
(210)
(731)

(531) 29.01.07, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 33 wódka.
477179
(220) 2017 10 03
ABSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TO JUŻ JUTRO
(510), (511) 9 filmy i seriale, urządzenia do nadawania programów telewizyjnych, urządzenia i przyrządy radiowe,
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za(210)
(731)

pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie
cyfrowym w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, gry
komputerowe, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, programy
komputerowe, aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe
do pobrania, magnesy dekoracyjne, pokrowce i futerały
na laptopy, etui na telefony komórkowe, 16 papier i karton,
druki, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem
mebli, materiały dla artystów i do rysowania, materiały
szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw
sztucznych do owijania i pakowania, materiały drukowane,
książki, gazety, czasopisma, katalogi, plakaty, albumy, kalendarze, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, drukowane wzory na odzie, nalepki
na zderzaki samochodowe, karty bożonarodzeniowe, kartki z życzeniami, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia,
18 skóra i imitacja skóry, bagaże i torby do przenoszenia, plecaki, parasole, przeciwsłoneczne parasole, portfele, obroże,
smycze i ubrania dla zwierząt, 25 odzież, obuwie i nakrycia
głowy, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły
gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt do gier
wideo, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, napoje izotoniczne,
35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
a mianowicie ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie
materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, marketing, produkcja filmów
reklamowych, marketing internetowy, publikowanie tekstów
sponsorowanych, lokowanie produktów, usługi prowadzenia
sprzedaży towarów wymienionych w zgłoszeniu z naniesionym logo jako elementem reklamowo - ozdobnym, usługi
merchandisingu, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, 41 produkcja filmów, udostępnianie filmów on-line, usługi studiów filmowych, montaż taśm wideo, montaż
materiałów wideo, nagrywanie filmów na taśmach wideo,
usługi studia nagrań: usługi organizacji teleturniejów i konkursów, usługi organizacji audycji z interaktywnym udziałem
widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp do tych usług
edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron
www poprzez Internet, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów druko-
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wanych, magazynów, czasopism, gazet w formie papierowej
i elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej
i filmowej, dystrybucja filmów, realizowanie rozrywki w postaci seriali i filmów.
(210) 478587
(220) 2017 11 03
(731) KOPANIA MICHAŁ, Wołomin
(540) (znak słowny)
(540) Zioła Brata Alberta
(510), (511) 30 herbata ziołowa, ziołowe substytuty kawy,
koncentraty owocowe jako ziołowe słodziki naturalne,
ziołowe koncentraty warzywne jako przyprawy, ziołowe
wyroby cukiernicze, ziołowe słodycze, zioła przetworzone,
zioła suszone, przyprawy ziołowe, sól ziołowa, ocet ziołowy,
ziołowe sosy do sałat, ziołowe esencje do żywności i celów
spożywczych.
(210) 513206
(220) 2020 05 06
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) EKO UCZTA
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa, salami.
515338
(220) 2020 10 20
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hb HOSTED BUYERS programme

(210)
(731)

(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.23, 29.01.14
(510), (511) 35 organizowanie i obsługa imprez targowych
i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, promocja polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych, usługi marketingowe, usługi reklamowe, przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów
reklamowych, takich jak: katalogi branżowe, plakaty, druki,
prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne, pomoc
w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, pośrednictwo handlowe, badanie rynku i opinii publicznej, 41 organizowanie i obsługa wystaw oraz targów
związanych z biznesem, kulturą, edukacją lub rozrywką, organizowanie i obsługa konferencji, szkoleń, kongresów, spotkań matchmakingowych, kontraktacji biznesowych, sympozjów, konkursów.
(210) 530134
(220) 2021 06 11
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) ALLNUTRITION ALLNATURE
(510), (511) 3 Balsam do włosów, Balsamy do rąk, Balsamy
do stóp (Nielecznicze -), Balsamy po opalaniu, Balsamy do ust,
Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje do ciała, Emulsja opóźniająca starzenie, Korektory [kosmetyki], Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki do pielęgnacji urody,
Kosmetyczne płyny do włosów, Kosmetyki w gotowych ze-
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stawach, Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki w postaci
płynów, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w formie
sproszkowanej [pudry], Kosmetyki upiększające, Kosmetyki
przeznaczone do suchej skóry, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki funkcjonalne, Kremy do oczyszczania skóry, Krem do twarzy, Krem do rąk, Krem pod oczy,
Kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, Kremy
pod prysznic, Maseczki do ciała, Maseczki do twarzy, Mgiełki
do ciała, Masło do ciała, Maseczki do twarzy i ciała, Mleczka
do ciała, Mleczko do demakijażu, Mydła i żele, Nielecznicze
kremy do ciała, Nielecznicze koncentraty do kąpieli, Nielecznicze kremy do kuracji skóry głowy, Nielecznicze kremy
do skóry, Nielecznicze kremy do stóp, Nielecznicze kremy
oczyszczające, Nielecznicze mleczka, Nielecznicze mydła toaletowe, Nielecznicze peelingi do twarzy, Nielecznicze pasty
do zębów, Nielecznicze płyny do kąpieli, Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze
sole do kąpieli, Odżywki do włosów, Olejek do kąpieli, Olejki
do masażu, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Olejki naturalne do celów kosmetycznych, Perfumowane mydła,
Peelingi do twarzy [kosmetyki], Peelingi złuszczające do ciała,
Peeling do stóp, Perfumy, Pianki [kosmetyki], Płatki kąpielowe,
Płyny do demakijażu, Płyny do oczu, Płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty do kąpieli,
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji
skóry, Oczu i paznokci, Preparaty przeciwpotne, Preparaty perfumeryjne, Preparaty odżywiające skórę, Preparaty odżywcze
do włosów, Preparaty po opalaniu, Do celów kosmetycznych,
Preparaty pod prysznic, Preparaty przeciwsłoneczne, Środki
do higieny jamy ustnej, Środki zapachowe do celów domowych, Szampony, Toniki do skóry, Zapachy, Zapachy do ciała,
35 Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą
sieci komunikacyjnej online w Internecie, Usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej w odniesieniu do następujących towarów: balsamy do ciała, balsam do włosów, balsamy do rąk, balsamy do stóp (Nielecznicze -), balsamy po opalaniu, balsamy
do ust, dezodoranty i antyperspiranty, emulsje do ciała, emulsja opóźniająca starzenie, korektory [kosmetyki], kosmetyki
do makijażu, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do pielęgnacji
urody, kosmetyczne płyny do włosów, kosmetyki w gotowych
zestawach, kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w formie
sproszkowanej [pudry], kosmetyki upiększające, kosmetyki
przeznaczone do suchej skóry, kosmetyki organiczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki funkcjonalne, kremy do oczyszczania skóry, krem do twarzy, krem do rąk, krem pod oczy,
kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, kremy
pod prysznic, maseczki do ciała, maseczki do twarzy, mgiełki
do ciała, masło do ciała, maseczki do twarzy i ciała, mleczka
do ciała, mleczko do demakijażu, mydła i żele, nielecznicze
kremy do ciała, nielecznicze koncentraty do kąpieli, nielecznicze kremy do kuracji skóry głowy, nielecznicze kremy do skóry,
nielecznicze kremy do stóp, nielecznicze kremy oczyszczające, nielecznicze mleczka, nielecznicze mydła toaletowe, nielecznicze peelingi do twarzy, nielecznicze pasty do zębów,
nielecznicze płyny do kąpieli, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze serum do skóry, nielecznicze sole do kąpieli,
odżywki do włosów, olejek do kąpieli, olejki do masażu, olejki
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, olejki naturalne do celów kosmetycznych, perfumowane mydła, peelingi do twarzy
[kosmetyki], peelingi złuszczające do ciała, peeling do stóp,
perfumy, pianki [kosmetyki], płatki kąpielowe, płyny do demakijażu, płyny do oczu, płyny do pielęgnacji twarzy i ciała,
preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry,
oczu i paznokci, preparaty przeciwpotne, preparaty perfumeryjne, preparaty odżywiające skórę, preparaty odżywcze
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do włosów, preparaty po opalaniu, do celów kosmetycznych,
preparaty pod prysznic, preparaty przeciwsłoneczne, środki
do higieny jamy ustnej, środki zapachowe do celów domowych, szampony, toniki do skóry, zapachy, zapachy do ciała,
Usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, Reklama i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych
i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą
elektroniczną.
(210) 530137
(220) 2021 06 11
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) ALLNUTRITION ALLNATURAL
(510), (511) 3 Balsam do włosów, Balsamy do rąk, Balsamy
do stóp (Nielecznicze -), Balsamy po opalaniu, Balsamy do ust,
Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje do ciała, Emulsja opóźniająca starzenie, Korektory [kosmetyki], Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki do pielęgnacji urody,
Kosmetyczne płyny do włosów, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki w postaci
płynów, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w formie
sproszkowanej [pudry], Kosmetyki upiększające, Kosmetyki
przeznaczone do suchej skóry, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki funkcjonalne, Kremy do oczyszczania skóry, Krem do twarzy, Krem do rąk, Krem pod oczy,
Kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, Kremy
pod prysznic, Maseczki do ciała, Maseczki do twarzy, Mgiełki
do ciała, Masło do ciała, Maseczki do twarzy i ciała, Mleczka
do ciała, Mleczko do demakijażu, Mydła i żele, Nielecznicze
kremy do ciała, Nielecznicze koncentraty do kąpieli, Nielecznicze kremy do kuracji skóry głowy, Nielecznicze kremy
do skóry, Nielecznicze kremy do stóp, Nielecznicze kremy
oczyszczające, Nielecznicze mleczka, Nielecznicze mydła toaletowe, Nielecznicze peelingi do twarzy, Nielecznicze pasty
do zębów, Nielecznicze płyny do kąpieli, Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze
sole do kąpieli, Odżywki do włosów, Olejek do kąpieli, Olejki
do masażu, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Olejki naturalne do celów kosmetycznych, Perfumowane mydła,
Peelingi do twarzy [kosmetyki], Peelingi złuszczające do ciała,
Peeling do stóp, Perfumy, Pianki [kosmetyki], Płatki kąpielowe,
Płyny do demakijażu, Płyny do oczu, Płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty do kąpieli,
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielęgnacji
skóry, Oczu i paznokci, Preparaty przeciwpotne, Preparaty perfumeryjne, Preparaty odżywiające skórę, Preparaty odżywcze
do włosów, Preparaty po opalaniu, Do celów kosmetycznych,
Preparaty pod prysznic, Preparaty przeciwsłoneczne, Środki
do higieny jamy ustnej, Środki zapachowe do celów domowych, Szampony, Toniki do skóry, Zapachy, Zapachy do ciała,
35 Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą
sieci komunikacyjnej online w Internecie, Usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej w odniesieniu do następujących towarów: balsamy do ciała, balsam do włosów, balsamy do rąk, balsamy do stóp (Nielecznicze -), balsamy po opalaniu, balsamy
do ust, dezodoranty i antyperspiranty, emulsje do ciała, emulsja opóźniająca starzenie, korektory [kosmetyki], kosmetyki
do makijażu, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do pielęgnacji
urody, kosmetyczne płyny do włosów, kosmetyki w gotowych
zestawach, kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w formie
sproszkowanej [pudry], kosmetyki upiększające, kosmetyki
przeznaczone do suchej skóry, kosmetyki organiczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki funkcjonalne, kremy do oczysz-
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czania skóry, krem do twarzy, krem do rąk, krem pod oczy,
kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, kremy
pod prysznic, maseczki do ciała, maseczki do twarzy, mgiełki
do ciała, masło do ciała, maseczki do twarzy i ciała, mleczka
do ciała, mleczko do demakijażu, mydła i żele, nielecznicze
kremy do ciała, nielecznicze koncentraty do kąpieli, nielecznicze kremy do kuracji skóry głowy, nielecznicze kremy do skóry,
nielecznicze kremy do stóp, nielecznicze kremy oczyszczające, nielecznicze mleczka, nielecznicze mydła toaletowe, nielecznicze peelingi do twarzy, nielecznicze pasty do zębów,
nielecznicze płyny do kąpieli, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze serum do skóry, nielecznicze sole do kąpieli,
odżywki do włosów, olejek do kąpieli, olejki do masażu, olejki
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, olejki naturalne do celów kosmetycznych, perfumowane mydła, peelingi do twarzy
[kosmetyki], peelingi złuszczające do ciała, peeling do stóp,
perfumy, pianki [kosmetyki], płatki kąpielowe, płyny do demakijażu, płyny do oczu, płyny do pielęgnacji twarzy i ciała,
preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry,
oczu i paznokci, preparaty przeciwpotne, preparaty perfumeryjne, preparaty odżywiające skórę, preparaty odżywcze
do włosów, preparaty po opalaniu, do celów kosmetycznych,
preparaty pod prysznic, preparaty przeciwsłoneczne, środki
do higieny jamy ustnej, środki zapachowe do celów domowych, szampony, toniki do skóry, zapachy, zapachy do ciała,
Usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, Reklama i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych
i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą
elektroniczną.
(210)
(731)
(540)
(540)

534115
(220) 2021 09 17
DANIELSKI JAROSŁAW, Płock
(znak słowno-graficzny)
JDP

(531)

26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.23, 27.05.17,
29.01.14
(510), (511) 6 Obejmy, daszki, ceowniki z metalu, 35 Usługi
prowadzenia sprzedaży w sklepie i/lub hurtowni następujących towarów: panele ogrodzeniowe, furtki do ogrodzeń,
bramy, słupki ogrodzeniowe oraz akcesoria, tj.: obejmy, daszki, ceowniki, podmurówki i łączniki betonowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

534124
(220) 2021 09 17
DANIELSKI JAROSŁAW, Płock
(znak słowno-graficzny)
JDP

26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.25, 26.03.23, 27.05.01,
27.05.17, 27.05.23, 29.01.13
(510), (511) 6 Obejmy, daszki, ceowniki z metalu, 35 Usługi
prowadzenia sprzedaży w sklepie i/lub hurtowni następujących towarów: panele ogrodzeniowe, furtki do ogrodzeń,
bramy, słupki ogrodzeniowe oraz akcesoria, tj.: obejmy, daszki, ceowniki, podmurówki i łączniki betonowe.
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535741
(220) 2021 10 26
GREEN-BIO-TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stara Iwiczna
(540) (znak słowny)
(540) Inulinobiotic
(510), (511) 5 Balsamy do użytku medycznego, Białkowe
suplementy diety, Biologiczne hodowle tkanek do celów
medycznych, Biologiczne preparaty do celów medycznych,
Ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, Ekstrakty
ziołowe do celów medycznych, Eliksiry [preparaty farmaceutyczne], Guma do celów medycznych, Guma do żucia
do celów medycznych, Lecznicze pasty do zębów, Lecznicze środki do czyszczenia zębów, Leki wzmacniające, Leki
pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, Mineralne
suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Preparaty
chemiczne do celów farmaceutycznych, Preparaty chemiczne do celów medycznych, Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne, Suplementy diety
o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety zawierające
alginiany, Suplementy diety zawierające białko, Suplementy diety zawierające drożdże, Suplementy diety zawierające
enzymy, Suplementy diety zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające kazeinę, Suplementy diety zawierające
kiełki pszenicy, Suplementy diety zawierające lecytynę, Suplementy diety zawierające mleczko pszczele, Suplementy
diety zawierające olej lniany, Suplementy diety zawierające
propolis, Suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, Suplementy diety zawierające siemię lniane, Suplementy diety
ze sproszkowanymi jagodami acai, Suplementy witaminowe
w postaci plastrów.
(210)
(731)

536475
(220) 2021 11 15
ICB PHARMA TOMASZ ŚWIĘTOSŁAWSKI, PAWEŁ
ŚWIĘTOSŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA, Jaworzno
(540) (znak słowny)
(540) ALLENOGI
(510), (511) 3 Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowana i ścierania, Mydła, Środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia zębów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Środki toaletowe, Środki
ścierne i polerskie, Esencje i olejki eteryczne, Kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], Preparaty aromaterapeutyczne, Kosmetyki dla zwierząt, Środki zapachowe do celów domowych, Amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent,
Chusteczki zawierające preparaty czyszczące, Czyszczące
rozpuszczalniki o właściwościach emulgujących, Detergenty, Kreda czyszcząca, Krochmal do czyszczenia, Odplamiacz, Oleje czyszczące, Ług sodowy, Preparaty czyszczące
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, Preparaty do odnawiania i polerowania, Preparaty do udrażniania rur, Preparaty
do usuwania pleśni, Preparaty do wybielania, Preparaty
myjące, Środki do mycia owoców i warzyw, Środki do czyszczenia liści roślin, Środki czyszczące, Żrące środki czyszczące,
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Dezodoranty i antyperspiranty, Mydła i żele, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty do kąpieli, Preparaty do pielęgnacji skóry, Preparaty
do włosów, Chusteczki nawilżane do celów higienicznych
i kosmetycznych, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki
do stosowania na skórę, Płyny pielęgnacyjne, Preparaty myjące do użytku osobistego, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody,
Środki do czyszczenia rąk, Pumeksy do użytku osobistego,
Produkty do mycia rąk, Środki do higieny jamy ustnej, Bawełniane płatki kosmetyczne, Kosmetyki, nielecznicze produkty
(210)
(731)

9

do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze produkty toaletowe,
Zestawy kosmetyków, Pumeks, Środki perfumeryjne, Produkty toaletowe, Środki czystości, Hipoalergiczne kosmetyki do pielęgnacji i mycia ciała, Kosmetyki hipoalergiczne,
Środki czystości do neutralizacji alergenów, Środki czystości
do opryskiwania miejsc gromadzenia się alergenów kurzu
domowego, Preparaty do sprzątania usuwające i neutralizujące alergeny, Środki czystości do zwalczania pasożytów,
drobnoustrojów, substancji uczulających, stawonogów, pajęczaków, Antyalergiczne preparaty do prania, sprzątania,
mycia, czyszczenia, Żele do pielęgnacji skóry podrażnionej
(kosmetyki), Żele do stosowania miejscowego, do pielęgnacji skóry podrażnionej ukąszeniem owadów (kosmetyki), Kosmetyki łagodzące do skóry podrażnionej, Preparaty
do stosowania w świądzie (kosmetyki), Preparaty do stosowania punktowego w świądzie pochodzenia alergicznego
(kosmetyki), 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
Środki sanitarne do celów medycznych, Plastry, materiały
opatrunkowe, Środki odkażające, Środki do dezynfekcji, Środki biobójcze, Środki wirusobójcze, Środki bakteriobójcze, Koloidalne wodne roztwory nanosrebra, nanozłota i nanoplatyny do celów medycznych, Środki do dezynfekcji wytwarzające na powierzchni ciągłą matrycę, Środki do dezynfekcji
wytwarzające na powierzchni filtr, Środki do zwalczania robactwa, Fungicydy, herbicydy, Insektycydy, Środki wabiące
insekty, Środki do odstraszania owadów i robactwa, Środki
do tępienia szkodników, Insektycydy do użytku domowego, Preparaty przeciwpasożytnicze, Larwicydy, Kadzidełka
do odstraszania owadów, Spraye przeciw owadom, Zawieszki odstraszające owady, Leki, Nutraceutyki jako suplementy
diety, Preparaty ziołowe i napary do celów leczniczych, Leki
ziołowe, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Produkty i substancje dietetyczne, Dietetyczne środki odżywcze,
Żywność dietetyczna, Żywność dla niemowląt, Preparaty
i artykuły higieniczne, Dermokosmetyki, Kosmetyki o działaniu leczniczym, Maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele,
olejki do celów leczniczych i medycznych, Preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, Preparaty do niszczenia robactwa, Preparaty do niszczenia szkodników, Środki algobójcze,
Rozpylacze przeciwpchelne, Proszki do zabijania pcheł, Preparaty do zwalczania pleśni, Preparaty do zwalczania insektów, Preparaty do usuwania alg, Preparaty do tępienia larw,
Preparaty grzybobójcze do użytku domowego, Preparaty
grzybobójcze do użytku medycznego, Preparaty grzybobójcze do zabijania szkodników, Środki zarodnikobójcze, Środki
wabiące owady, Środki przeciwko gryzoniom, Środki przeciw
roztoczom, Środki przeciw pasożytom, Środki nicieniobójcze, Środki grzybobójcze, Trociczki do odymiania, Trociczki
do oddymiania jako środki odkażające, Preparaty i substancje
weterynaryjne, Preparaty chemiczne do celów medycznych,
Detergenty do celów medycznych, Biocydy, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki do tępienia larw,
Środki do odstraszania owadów, Wyroby medyczne do leczenia chorób pasożytniczych, Środki medyczne do zwalczania pasożytów, drobnoustrojów, substancji uczulających,
stawonogów, pajęczaków, Preparaty medyczne do neutralizacji alergenów, Środki lecznicze wspomagające leczenie
alergii, Środki higieniczne do zwalczania pasożytów, Środki
dezynfekcyjne do zwalczania pasożytów, Środki higieniczne i dezynfekcyjne przeciwko pasożytom, drobnoustrojom,
substancjom uczulającym, stawonogom, Preparaty przeciwko pchłom, wszom, Preparaty higieniczne do neutralizacji
alergenów, Preparaty do pielęgnacji skóry podrażnionej,
Żele do stosowania miejscowego, do pielęgnacji skóry podrażnionej ukąszeniem owadów, Preparaty do stosowania
miejscowego, do skóry podrażnionej ukąszeniem owadów,
Preparaty do stosowania w przypadku obrzęków, urazów,
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zwichnięć, Preparaty do stosowania punktowego w świądzie, Preparaty do stosowania punktowego w świądzie pochodzenia alergicznego, Detergenty bakteriobójcze, Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Preparaty
i artykuły dentystyczne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i artykuły higieniczne, Środki do oczyszczania powietrza, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające,
Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Anty bakteryjne płyny
do rąk, Antyseptyki, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki
do celów medycznych, Chusteczki nasączone preparatami
przeciwbakteryjnymi, Chusteczki odkażające, Nasączone
chusteczki lecznicze, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne o działaniu profilaktycznym, Płyny dezynfekujące [inne niż mydło], Preparaty do dezynfekcji rąk, Preparaty
do sterylizacji, Preparaty odkażające stosowane w szpitalach,
Produkty sterylizujące do przemywania, Roztwory do sterylizacji, Spraye antybakteryjne, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye antyseptyczne
w formie aerozolu do stosowania na twardych powierzchniach, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne do celów
higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych,
Środki dezynfekcyjne do przyrządów medycznych, Substancje sterylizujące.
536745
(220) 2021 11 22
EDUTECH EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) edutech.expert
(210)
(731)

(531) 24.17.02, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 7 Drukarki 3D, 35 Sprzedaż online za pomocą
sklepu internetowego drukarek 3D, robotów edukacyjnych
(elektronika użytkowa), klocków edukacyjnych (zabawki),
długopisów 3D, materiałów eksploatacyjnych (części zamienne, filament, żywice), 40 Usługi powielania 3D, Wynajem drukarek 3D, Drukowanie 3D, Obróbka i przetwarzanie
materiałów, Usługi drukowania 3D, 41 Przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Skomputeryzowane szkolenia i kursy, Szkolenia i kursy edukacyjne, Szkolenia i kursy komputerowe, Szkolenia i kursy online,
Usługi edukacyjne i instruktażowe, Prowadzenie warsztatów
[szkolenia], Przekazywanie know-how [szkolenia].
536952
(220) 2021 11 26
NOWA ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sady
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLUESUN POLSKA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.03.02, 01.03.12, 26.13.25
(510), (511) 9 Urządzenia elektroniczne do systemów odnawialnych źródeł energii, włączając ogniwa i moduły fotowoltaiczne, aparaturę kontrolno-pomiarową, aparaturę sterującą,
Urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, Urządzenia do pomiarów precyzyjnych, Urządzenia do sterowania
i kontroli instalacji fotowoltaicznej, Przewody elektryczne, Baterie słoneczne, Celki akumulatorowe, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Elektryczne urządzenia pomiarowe,
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Ogniwa fotoelektryczne, Przetwornice elektryczne, Skrzynki
rozdzielcze energii elektrycznej, Wskaźniki temperatury, Wyłączniki samoczynne, wyłączniki zdalnie sterowane, Ograniczniki przepięć, Panele słoneczne do wytwarzania energii
elektrycznej, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna w zakresie
urządzeń elektrycznych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna w zakresie ogniw i modułów fotowoltaicznych, Sprzedaż hurtowa
i detaliczna w zakresie urządzeń pomiarowych elektrycznych,
Sprzedaż hurtowa i detaliczna w zakresie kolektorów elektrycznych, instalowanie akumulatorów elektrycznych, amperomierzy, baterii elektrycznych, baterii elektrycznych do pojazdów, baterii wysokonapięciowych, instalowanie elektrycznych
urządzeń kontrolno-sterujących, złączników elektrycznych,
przemienników, inwerterów, przekaźników elektrycznych,
przełączników elektrycznych, przetwornic elektrycznych,
przewodów elektrycznych, przyrządów pomiarowych, instalowanie urządzeń do ładowania akumulatorów elektrycznych,
wskaźników strat elektrycznych, złączy do przewodów elektrycznych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna przewodów i kabli,
Wszystkie wymienione usługi sprzedaży świadczone przez
sieć Internet, 37 Usługi w zakresie instalacji elektrycznych:
instalowanie urządzeń elektrycznych, instalowanie urządzeń
elektrycznych zasilanych energią słoneczną, instalowanie baterii słonecznych - fotowoltaika, instalowanie elektrycznych
urządzeń pomiarowych, instalowanie kolektorów elektrycznych, instalowanie akumulatorów elektrycznych, amperomierzy, baterii elektrycznych, baterii elektrycznych do pojazdów,
baterii wysokonapięciowych, instalowanie elektrycznych
urządzeń kontrolno-sterujących, złączników elektrycznych,
przemienników, inwerterów, przekaźników elektrycznych,
przełączników elektrycznych, przetwornic elektrycznych,
przewodów elektrycznych, przyrządów pomiarowych, instalowanie urządzeń do ładowania akumulatorów elektrycznych, wskaźników strat elektrycznych, złączy do przewodów
elektrycznych, złączy, Montaż i naprawa instalacji grzewczych
- pompy ciepła, maty grzewcze, Naprawa i konserwacja generatorów energii elektrycznej - fotowoltaika, falowniki, akumulatory elektryczne, Usługi budowlane: budowa stacji ładowania
samochodów elektrycznych, wiat, wiat z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych zasilanych energią słoneczną, budowa
instalacji fotowoltaicznych, Instalacja systemów odnawialnych
źródeł energii, usługi informacyjne i konsultacyjne w tym również za pośrednictwem Internetu, odnoszące się do instalacji,
konserwacji i napraw w/w systemów.
537229
(220) 2021 12 02
MARPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Calypso
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe, w tym napoje orzeźwiające, napoje energetyzujące,
napoje serwatkowe i napoje izotoniczne (hiper- i hipotoniczne) (do użytku i/lub zgodnie z wymaganiami sportowców),
Piwo i produkty piwowarskie, Piwo słodowe, pszeniczne,
porter, ale, stout i lager, Piwo bezalkoholowe, Soki, Napoje
owocowe i soki owocowe, Soki warzywne, Owocowe nektary, bezalkoholowe, Syropy i inne preparaty bezalkoholowe
do sporządzania napojów, Esencje do produkcji napojów,
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Proszki do sporządzania napojów, Napoje bezalkoholowe
wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, Aperitify
bezalkoholowe, Wody mineralne i wody gazowane, Napoje
energetyzujące, Napoje energetyzujące zawierające kofeinę.
(210)
(731)
(540)
(540)

537833
(220) 2021 12 17
GAWEŁ MAGDALENA, Kielce
(znak słowno-graficzny)
PIZZAMANIA MG

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Serwowanie jedzenia
i napojów, Usługi restauracji fast-food, Usługi w zakresie jedzenia na wynos.
(210)
(731)
(540)
(540)

538888
(220) 2022 01 20
PRZĘCZKA MICHAŁ, Piaseczno
(znak słowno-graficzny)
ROWERO

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Naklejki, Naklejki na pojazdy, Naklejki dekoracyjne na kaski, Nalepki, naklejki [artykuły
piśmienne], Kalkomanie przylepne, Folia przylepna z tworzyw
sztucznych do dekorowania, Drukowane emblematy [kalkomanie], Samoprzylepne materiały drukowane, 17 Artykuły
i materiały izolacyjne i zabezpieczające, Folie zabezpieczające,
mianowicie folie wodoodporne z tworzyw sztucznych, inne
niż do pakowania oraz folie izolacyjne, Folie maskujące, Folie
winylowe do karoserii pojazdów, Folie rowerowe, mianowicie
folie winylowe do ram rowerowych, Folia laminacyjna do nakładania na podłoża, Folia do laminowania (aktywowana cieplnie) z nadrukiem, Barwione folie z tworzyw sztucznych do nakładania na pojazdy, Folia z tworzyw sztucznych do celów izolacyjnych, Folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, Folie
wodoodporne z tworzyw sztucznych [inne niż do pakowania],
Tworzywa sztuczne w formie arkuszy lub folii, Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych, Ozdobne folie z tworzyw sztucznych będące półproduktami, Materiały z tworzyw sztucznych
w postaci pasków [półprodukty], Arkusze samoprzylepne
z tworzyw sztucznych do użytku w przemyśle, Taśmy przylepne nie do użytku biurowego, medycznego czy w gospodarstwie domowym, Materiały i artykuły zabezpieczające przed
wodą i wilgocią.
(210)
(731)
(540)
(540)

539183
(220) 2022 01 27
BAZELAK MATEUSZ, Grodzisk Mazowiecki
(znak słowno-graficzny)
PIWNICA POLSKA EST 2018

(531)
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29.01.12, 27.05.05, 07.01.25, 07.03.02, 26.01.03, 26.01.12,
26.11.03, 26.11.13, 25.07.07
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne: pasztet mięsny,
konserwy mięsne, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec),
przyrządzone mięso konserwowe w puszce, przetworzone
produkty mięsne, Przetworzone owoce, grzyby, orzechy
i nasiona roślin strączkowych: galaretki, dżemy, kompoty,
pasty owocowe i warzywne, kandyzowane owoce, kandyzowane przekąski owocowe, koncentraty soków warzywnych
do konsumpcji, konserwy, marynaty, liofilizowane warzywa,
mieszanki owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych, orzechy jadalne, owoce aromatyzowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce konserwowe w plasterkach
w słoikach, owoce konserwowe w słoikach, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przetwory owocowe, rodzynki,
suszona żurawina, suszone borówki, suszone daktyle, suszone figi, suszone owoce, warzywa suszone, dżemy, batoniki
na bazie owoców i orzechów, 30 Dania gotowe i wytrawne
przekąski: gotowe produkty spożywcze w postaci sosów,
Sól, przyprawy i dodatki smakowe: przyprawy korzenne,
pikantne sosy, czatnej i pasty (gotowe sosy, ketchup, musztarda), Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery: wyroby cukiernicze, ciasta, tarty, ciasteczka, pierniki, wafelki,
cukierki, batony, guma do żucia, batoniki, czekolada, czekolada mleczna w tabliczkach, czekoladki w kształcie pralinek,
czekoladki z nadzieniem, nadziewana czekolada, pralinki,
praliny wytworzone z czekolady, praliny z płynnym nadzieniem, słodycze, słodycze czekoladowe, wyroby cukiernicze
z czekolady, czekoladki, Cukry, Naturalne słodziki, polewy
i nadzienia, Produkty pszczele: miód, Kawa, herbata, kakao
i namiastki tych towarów: herbata, kawa, kakao, ziarno kawy,
33 Esencje i ekstrakty alkoholowe: alkoholowe ekstrakty
owocowe, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa): alkohole
wysokoprocentowe, likiery, miód pitny, napoje alkoholowe
niskoprocentowe, wina (wino białe, wino czerwone, wina
różowe), rum, whisky, wiśniówka, wódka, nalewki, 35 Usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów:
zaopatrzenie osób trzecich w napoje alkoholowe (zakup
towarów dla innych przedsiębiorstw), organizowanie usług
wynikających z umów z osobami trzecimi, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej: usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży za pomocą katalogów
w związku z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych siebie komputerowych związane z napojami alkoholowymi, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne: udostępnianie online przewodników
reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich
prowadzących handel online w Internecie, marketing towarów i usług na rzecz innych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych,
promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów
za pośrednictwem imprez promocyjnych, 40 Przetwarzanie
żywności i napojów: produkcja wina na rzecz osób trzecich,
palenie i przetwarzanie kawy, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje: winiarnie, 44 Usługi w zakresie rolnictwa,
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa: uprawa winogron
do produkcji wina.
(210) 540367
(220) 2022 02 26
(731) SALA JACEK, Jadowniki
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) INVESA BUDOWNICTWO

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 16 Artykuły biurowe, Artykuły papiernicze
do pisania, Broszury, Chorągiewki papierowe, Bony, Czasopisma branżowe, Długopisy kolorowe, Druki, Dzieła
sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Futerały na mapy, Fotografie, Kalendarze, Koperty
do użytku biurowego, Koszulki na dokumenty do użytku biurowego, Książki, Mapy, Makiety architektoniczne,
Ulotki, Ulotki reklamowe, Plany architektoniczne, Plany, 19 Sztuczny kamień, ścianki działowe niemetalowe,
pokrycia ścian niemetalowe, płytki ścienne i okładziny
niemetalowe dla budownictwa, materiały budowlane
niemetalowe, cegły, cegły silikatowe, dachówki niemetalowe, krzemionka, materiały ogniotrwałe, 35 Organizacja i zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu budowę
i/lub przygotowanie obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów mających zastosowanie w budownictwie do budowy domów
jak również gotowych konstrukcji obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w wyspecjalizowanym sklepie i/
lub hurtowni lub przez Internet oraz wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub używając środków telekomunikacji, Usługi w zakresie prezentacji towarów do sprzedaży w sklepach, usługi promocyjne i marketingowe,
Usługi agencji eksportowe i importowe, pomoc handlowa
w zakresie organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa
również świadczona w ramach umowy franchisingowej,
36 Kosztorysowanie, Usługi w zakresie: organizowania finansowania i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć
inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, analizy rynku nieruchomości,
analizy finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi finansowe, obrót nieruchomościami na rynku wtórnym, sprzedaż
obiektów i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi
w zakresie doradztwa ekonomiczno-finansowego w zakresie budownictwa, 37 Usługi w zakresie: budownictwa oraz
prowadzenia działalności developerskiej w dziedzinie budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad
przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usług remontowych w zakresie obiektów budowlanych, usług wykończeniowych, usług instalacyjnych
drzwi i okien, usług instalacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, usług instalacyjnych systemów wodno-kanalizacyjnych, naprawy obiektów budowlanych, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych,
budowania lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, budowania obiektów kubaturowych, roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, Prace budowlano-wykończeniowe w zakresie wystroju wnętrz, 42 Projektowanie
instalacji budowlanych, infrastruktury, dróg dojazdowych
i placów, projektowanie ogólnobudowlane, projektowanie
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i dekoracja wnętrz, projektowanie wstępne uwzględniające
studia krajoznawcze i historyczne w zakresie budownictwa
i architektury, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy inżynieryjne, geologiczne, urbanistyczne, doradztwo budowlane, inwentaryzacja, projektowanie warunków wstępnych
budowli, Obsługa inżynierska kontraktów budowlanych,
usługi w zakresie doradztwa technicznego w zakresie budownictwa.
(210)
(731)
(540)
(540)

540452
(220) 2022 02 28
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
p. prosta polszczyzna STANDARD UNIWERSYTETU
WROCŁAWSKIEGO

(531) 27.01.01, 29.01.12, 24.17.02
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, 16 publikacje drukowane, Publikacje reklamowe, Publikacje edukacyjne, Publikacje drukowane, Biuletyny informacyjne, Ulotki, drukowane
wzory regulaminów, Książki, Podręczniki [książki], drukowane wzory umów konsumenckich, Broszury, Indeksy, Skorowidze, Materiały drukowane, Periodyki [czasopisma], Prospekty, 35 Zarządzanie działalnością handlową, Zarządzanie
w działalności gospodarczej, Administrowanie działalności
gospodarczej, Prace biurowe w tym audyty, Redagowanie
tekstów reklamowych, 41 Korekta tekstów, Korekta tekstów
pod względem poprawności stylistycznej, Korekta tekstów
pod względem prostoty wypowiedzi, Publikowanie, Publikowanie tekstów, Sprawozdawczość i pisanie tekstów, Redagowanie tekstów pisanych, Publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, Publikacja i redagowanie książek, Usługi
edukacyjne i instruktażowe, 42 Kontrola jakości, Testowanie
jakości, Usługi naukowe i technologiczne, 45 Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.
540934
(220) 2022 03 14
EVERALL7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4SHINE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01, 27.07.21
(510), (511) 10 Proszki i pasty polerujące stosowane w wykonywaniu protez zębowych, szczotki i szczoteczki polerujące stosowane przez protetyków podczas wykonywania
protez zębowych, frezy i tarcze polerujące do wykonywania protez zębowych, tarcze diamentowe do czyszczenia
i polerowania protez zębowych, przyrządy i przybory dentystyczne oraz protetyczne, wiertła dentystyczne, sztuczne
zęby, sztuczne szczęki.
540940
(220) 2022 03 14
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W ŁOWICZU, Łowicz
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) Łowicz 1906 Edamski Ser mierzwiony 3 x cieńsze
plastry 3 x więcej plastrów JAKOŚĆ TRADYCJA
Łódzkie

(531)

02.03.04, 05.13.25, 05.07.14, 05.07.22, 08.03.12, 24.03.08,
25.01.01, 25.07.03, 26.01.01, 26.01.14, 26.11.08, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Produkty mleczne, sery, sery twarde, sery dojrzewające.
540943
(220) 2022 03 14
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W ŁOWICZU, Łowicz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Łowicz 1906 Gouda Ser mierzwiony 3 x cieńsze
plastry 3 x więcej plastrów JAKOŚĆ TRADYCJA
Łódzkie

(210)
(731)

(540) matka natura mother nature

(531) 05.03.06, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.15
(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.
541422
(220) 2022 03 25
SOBIK LESZEK FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
SOBIK, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLOTECH

(210)
(731)

(531)

(531)

02.03.04, 05.13.25, 05.07.10, 08.03.12, 24.03.08, 25.01.01,
25.07.03, 26.11.08, 26.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.15
(510), (511) 29 Sery, sery twarde, sery dojrzewające, wyroby
mleczarskie.
541133
(220) 2022 03 18
BLUE PHARMACEUTICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stara Iwiczna
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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15.07.03, 15.07.19, 15.07.21, 26.05.08, 26.05.19, 14.03.09,
27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 6 Elementy złączne, Wkręty, Artykuły gwoździarskie, Klucze, Kołnierze metalowe, Śruby metalowe, Nity
metalowe, Czopy metalowe, Metalowe złączki rurowe, Metalowe złączki kablowe (nieelektryczne -), Liny metalowe, Liny
stalowe, Kable, druty i łańcuchy, z metalu, Drobne wyroby
metalowe, Zatyczki metalowe, Gwoździe metalowe, Pojemniki metalowe, Zamknięcia metalowe, Kliny metalowe,
Okucia metalowe, Kątowniki metalowe, Profile metalowe,
Uszczelki metalowe, Metalowe nakrętki, Podkładki metalowe, Zaciski metalowe, Kołki metalowe, Kotwy ścienne
metalowe, Metalowe łączniki gwintowane, Metalowe pręty gwintowane, Gotowe elementy budowlane [metalowe], Połączenia metalowe do rur, Metalowe złącza do rur,
Metalowe osłony na śruby, Metalowe opaski zaciskowe
do kabli, Metalowe akcesoria do przewodów giętkich, Haki
metalowe do użytku w budownictwie, Nakrętki, sworznie
i zamknięcia, z metalu, Pierścienie gwintowane, Pierścienie
metalowe, Pierścienie dystansowe, Pierścienie uszczelniające metalowe, Zatrzaski metalowe, 7 Piły [maszyny], Piły
tarczowe, Piły elektryczne, Piły wyrzynarki [maszyny], Piły
ręczne, elektryczne, Piły otwornice [maszyny], Piły do metalu [maszyny], Piły taśmowe, Piły z napędem mechanicznym,
Piły o napędzie innym niż ręczny, Urządzenia do ustawiania
zębów pił [piły do drewna], Brzeszczoty do pił tarczowych,
Brzeszczoty do pił maszynowych, Brzeszczoty pił [części
maszyn], Brzeszczoty pił taśmowych do maszyn, Brzeszczo-
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ty pił segmentowych do maszyn, Brzeszczoty pił do użytku
z elektronarzędziami, Brzeszczoty pił do metalu do maszyn,
Brzeszczoty pił tarczowych będące częściami do maszyn,
Brzeszczoty do pił wyrzynarek [części do maszyn], Frezy [obrabiarki], Frezy do frezarek, Frezy jako części maszyn, Tarcze
ścierne [obrabiarki], Tarcze (szlifierskie) [części do maszyn],
Tarcze polerskie [części do maszyn], Tarcze ścierne będące
częściami do maszyn, Tarcze tnące do użytku z narzędziami
elektrycznymi, Tarcze ścierne do użytku z narzędziami elektrycznymi, Noże elektryczne, Noże do maszyn, Noże (części
do maszyn), Noże oprawkowe do maszyn, Noże obrotowe
do metalu [maszyny].
541565
(220) 2022 03 30
DNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polanowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AIR DRIED FOOD Karma jak ze snu!
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.17.04
(510), (511) 29 Mięso, ryby, owoce morza, drób, dziczyzna,
Ekstrakty mięsne: konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, Galaretki, dżemy, kompoty, Jaja, mleko, produkty mleczne, Oleje i tłuszcze jadalne, przekąski: kandyzowane przekąski owocowe, przekąski na bazie kokosu,
przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie mleka, przekąski
na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców, przekąski
na bazie sera, przekąski na bazie słodkiej kukurydzy, przekąski
na bazie soi, przekąski na bazie suszonych owoców, przekąski
na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie
warzyw strączkowych, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski z jadalnych wodorostów, przekąski z owoców, przekąski
ze skórek wieprzowych, przekąski ziemniaczane, 30 Kawa,
herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna,
Mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, Miód, melasa (syropy), Drożdże, proszek do pieczenia, Sól, musztarda, Ocet, sosy (przyprawy), Przyprawy,
Lód, dania gotowe i wytrawne przekąski: przekąski na bazie
ziaren, zbóż, mąki i sezamu, krakersy, kluski, knedle, naleśniki,
potrawy na bazie makaronu, ryżu i zbóż, ciasta i ciastka, kanapki i pizza, sajgonki i sajgonki z wodorostów, bułeczki gotowane na parze, potrawy z tortilli, przekąski: chrupki serowe,
chrupki serowe w kształcie kulek, dmuchane kuleczki serowe
[przekąski kukurydziane], gotowe do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie, gotowe przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie kukurydzy,
przekąski na bazie mąki, przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie tortilli, przekąski na bazie
wafli ryżowych, przekąski na bazie zbóż, przekąski przygotowane z mąki ziemniaczanej, przekąski przyrządzone z mąki
ziemniaczanej, przekąski składające się głównie z ryżu, przekąski składające się głównie ze zboża, przekąski składające się
głównie z chleba, przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski składające się głównie z makaronu, przekąski składające się z produktów zbożowych,
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przekąski słone na bazie mąki, przekąski słone na bazie zbóż,
przekąski słone na bazie kukurydzy, przekąski sporządzone
z produktów zbożowych, przekąski w postaci ciast owocowych, przekąski wieloziarniste, przekąski wykonane z kukurydzy, przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, przekąski wykonane z mąki ryżowej, przekąski wykonane z mąki sojowej, przekąski wykonane z mąki razowej, przekąski wykonane z pszenicy, przekąski
wykonane z ryżu, przekąski wykonane ze skrobi zbożowej,
przekąski wykonane ze sproszkowanych sucharów, przekąski
wytwarzane z muesli, przekąski wytwarzane z produktów
zbożowych, przekąski z ekstrudowanej pszenicy, przekąski
z kukurydzy, przekąski z kukurydzy w formie ciasta francuskiego, przekąski z kukurydzy w formie kół, przekąski z pieczywa chrupkiego, przekąski z produktów zbożowych,
przekąski zbożowe o smaku sera, wyciskane przekąski zawierające kukurydzę, 31 Produkty rolne, ogrodnicze, leśne
oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, Żywe zwierzęta,
Świeże owoce i warzywa, Nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, Słód: przekąski zawarte w tej klasie, Karma dla zwierząt,
33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów spożywczych, Usługi reklamowe, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, publikacja tekstów reklamowych, produkcja
reklam telewizyjnych, internetowych i radiowych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie
targów handlowych i reklamowych, w celu promocji ww.
towarów, 41 Usługi w zakresie nauczania i szkolenia, Usługi
w zakresie rozrywki, Usługi w zakresie działalności sportowej i kulturalnej, Produkcja i prezentowanie programów telewizyjnych, internetowych i radiowych, Usługi studiów telewizyjnych i radiowych, Organizowanie pokazów w zakresie kształcenia praktycznego, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
wykładów, Usługi w zakresie publikacji elektronicznej on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, Organizowanie wystaw i targów, organizacja, produkcja i prezentacja wydarzeń w celach edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych, Organizacja, produkcja
i prezentacja konkursów, zawodów, wystaw, quizów, loterii,
imprez sportowych, koncertów, widowisk, przedstawień
scenicznych, występów na żywo, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich wyżej wymienionych usług,
43 Usługi w zakresie zaopatrzenia w żywność i napoje,
usługi cateringowe, usługi świadczone przez restauracje,
bary i kawiarnie.
541827
(220) 2022 04 11
MEREJKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Merejka

(210)
(731)

(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 26 Zestawy do haftu krzyżykowego, 28 Zabawki
do składania [robótki ręczne] sprzedawane w zestawie.
(210)
(731)

542054
(220) 2022 04 14
THEMAR IMPORT-EKSPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opacz-Kolonia
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(540) (znak słowny)
(540) TOPCIMEX
(510), (511) 5 Preparaty biobójcze, herbicydy, mydła, płyny
i środki dezynfekcyjne oraz antybakteryjne, środki owadobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki
do tępienia i odstraszania owadów, w tym kleszczy, środki
bakteriobójcze, środki do tępienia larw, ślimaków nagich,
środki do tępienia i odstraszania szkodników, środki do tępienia pasożytów, pestycydy, środki przeciw robactwu, trucizny,
trutki na myszy i szczury, lepy na muchy, preparaty przeciw
molom, pluskwom, środki do tępienia i odstraszania mysz,
szczurów i innych szkodników, pasty, maści i emulsje ogrodnicze do zabezpieczania ran drzew po cięciach i złamaniach
przed wnikaniem i rozwojem bakterii oraz szkodników.
542163
(220) 2022 04 20
CENTRUM ROZWOJU DZIECKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KIDS & CO.
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi przedszkoli, Usługi nauczania przedszkolnego, Prowadzenie żłobków, Nauczanie przedszkolne,
Usługi edukacyjne w zakresie wychowania przedszkolnego
i nauczania początkowego, Organizowanie zabaw dla dzieci,
Organizowanie imprez rozrywkowych dla dzieci, Nauczanie
języków, Prowadzenie sal dla dzieci, placów zabaw, parków
rozrywki, lunaparków, Instruktaże w zakresie zabawy z dziećmi, Kultura fizyczna dla dzieci, Organizowanie imprez, balów, koncertów, spektakli, warsztatów twórczych, wystaw
artystycznych, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych dla dzieci, Organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych dla dzieci, Produkcja programów
radiowych i telewizyjnych dla dzieci, Usługi wydawnicze,
Usługi doradztwa w zakresie edukacji lub kształcenia, Informacja o rekreacji, imprezach rozrywkowych i o edukacji,
Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa
i kulturalna, 43 Opieka nad dziećmi w żłobkach, Udzielanie
informacji na temat usług żłobków, Żłobki dla dzieci, Usługi
w zakresie żłobków, Żłobki i ośrodki opieki dziennej, Usługi
żłobków dla dzieci, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
542195
(220) 2022 04 21
MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław;
SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) ALLDEYNN GREENROSE
(510), (511) 5 Środki służące do oczyszczania krwi do celów
detoksykacji, Środki przeczyszczające do celów detoksykacji, Antybiotyki do celów detoksykacji, Środki moczopędne
(210)
(731)
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do celów detoksykacji, Preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, Niesteroidowe leki przeciwzapalne,
Preparaty i substancje farmaceutyczne z właściwościami
przeciwzapalnymi, Środki przeciwzapalne, Środki oczyszczające, Suplementy diety w płynie, Suplementy odżywcze
w płynie, Suplementy ziołowe w płynie, Mieszanki do picia
będące suplementami diety, Mieszanki do picia w proszku
będące suplementami diety o smaku owocowym, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi,
Mineralne suplementy odżywcze, Odżywcze suplementy
diety, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety,
Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Suplementy diety dla
sportowców, Suplementy diety do użytku dietetycznego,
Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy diety
o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety poprawiające
kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety składające się
z aminokwasów, Suplementy diety składające się z witamin,
Suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych,
Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Suplementy
diety zawierające enzymy, Suplementy mineralne do żywności, Suplementy ziołowe, Suplementy żywnościowe, Zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów,
Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Mieszane preparaty witaminowe,
Preparaty witaminowe, Preparaty witaminowe i mineralne,
Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy
i mikroelementy, Witaminy i preparaty witaminowe, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Dodatki
dietetyczne, Dodatki dietetyczne w formie napojów, Napoje
z dodatkami dietetycznymi, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi.
(551) wspólne prawo ochronne
542230
(220) 2022 04 21
MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław;
SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) ALLDEYNN SUNROSE
(510), (511) 5 Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy odżywcze, Odżywcze suplementy diety, Preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, Suplementy dietetyczne i odżywcze,
Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety
do użytku dietetycznego, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety składające się z aminokwasów, Suplementy
diety składające się z witamin, Suplementy diety składające
się z pierwiastków śladowych, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone
głównie z witamin, Suplementy diety zawierające enzymy,
Suplementy mineralne do żywności, Suplementy ziołowe,
Suplementy żywnościowe, Zdrowotne suplementy diety
sporządzone głównie z minerałów, Ziołowe suplementy
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych,
Mieszane preparaty witaminowe, Preparaty witaminowe,
Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Witaminy
i preparaty witaminowe, Dietetyczne dodatki do żywności,
(210)
(731)
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Preparaty dietetyczne i odżywcze, Tabletki witaminowe, Tabletki wspomagające opalanie, Dodatki witaminowe i mineralne, Dodatki witaminowe, Lecznicze preparaty do ochrony
przeciwsłonecznej.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)
(540)
(540)

542332
(220) 2022 04 22
DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
MODERNA OSIEDLE

i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji
budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, Usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy
robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, Usługi w zakresie doradztwa budowlanego, 42 Wykonywanie projektów zagospodarowania nieruchomości,
Usługi projektowe związane z nieruchomościami, Usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania terenu.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 26.07.25, 26.04.09, 26.04.11, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 19 Ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 Reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej
również on-line, Prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania,
sprzedaży, użyczenia, Usługi organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, Pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu
nieruchomościami, Organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu
przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, Usługi zarządzania miejscami wystawowymi, Usługi promocji
obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, Organizowania
przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami,
powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci on-line, Opracowywanie koncepcji użytkowania
nieruchomości pod kątem ekonomicznym, Usługi inwestora
budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym
planowania inwestycji budowlanej, Doradztwo w zakresie
zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami, 36 Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi sprzedaży nieruchomości na kredyt,
Usługi w zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego, Usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, Usługi: administrowania nieruchomościami,
lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi,
Rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, Usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych,
Usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod
względem finansowym w aspekcie projektowania i realizacji
budowy, Usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, 37 Usługi
developerskie związane z budową i zagospodarowaniem
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni
użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, Usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia
obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych
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542334
(220) 2022 04 22
DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
OSIEDLE URBINO

(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.03
(510), (511) 19 Ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 Reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej
również on-line, Prowadzenie badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania,
sprzedaży, użyczenia, Usługi organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, Pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami
obrotu nieruchomościami, Organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie,
także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez
internet, Usługi zarządzania miejscami wystawowymi,
Usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, Organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami,
nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Wynajmowania miejsc na umieszczanie
ogłoszeń i reklam również w sieci on-line, Opracowywanie
koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem ekonomicznym, Usługi inwestora budowlanego w aspekcie
ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, 36 Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi
sprzedaży nieruchomości na kredyt, Usługi w zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego, Usługi dzierżawy
nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, Usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią
użytkową, miejscami parkingowymi, Rozliczania transakcji
kupna/sprzedaży nieruchomości, Usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, Doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi,
zespołami osiedlowymi i gruntami, Usługi przedsiębiorcy
odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym
w aspekcie projektowania i realizacji budowy, Usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych,
Pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, 37 Usługi developerskie zwią-
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zane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy
sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej
w ramach przedsięwzięć deweloperskich, Usługi w zakresie:
prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac
wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych,
budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych
wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji
obiektów budowlano-mieszkaniowych, Usługi w zakresie
funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, 42 Wykonywanie projektów zagospodarowania nieruchomości, Usługi
projektowe związane z nieruchomościami, Usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania terenu.
(210) 542457
(220) 2022 04 26
(731) TERG SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów
(540) (znak słowny)
(540) Perfekcja w domu
(510), (511) 7 Urządzenia i maszyny zamiatające, czyszczące,
myjące i piorące, Urządzenia o napędzie silnikowym do prania, czyszczenia i sprzątania pomieszczeń, Elektryczne urządzenia czyszczące do użytku domowego, Maszyny i urządzenia do polerowania do użytku domowego, elektryczne,
Maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania
żywności i napojów, Szatkownice do warzyw jako maszyny,
Maszyny i roboty kuchenne, elektryczne, Elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego,
Suszarki, wirówki i suszarko-wirówki do celów domowych,
Elektryczne urządzenia kuchenne do przetwarzania żywności, Elektryczne szatkownice do warzyw, Elektryczne maszynki do siekania, Kuchenne urządzenia elektryczne, Narzędzia ręczne, elektryczne, do użytku podczas przygotowywania potraw nie ujęte w innych klasach, Kuchenne urządzenia
elektrotechniczne, Odkurzacze, Prasownice elektryczne,
Elektryczne otwieracze do puszek, Elektryczne maszynki
do mięsa, Miksery jako urządzenia kuchenne, Elektryczne
młynki i wyciskacze soków, Nożyczki elektryczne, Ubijaczki
elektryczne do użytku domowego, Krajalnice do chleba, Malaksery, Maselnice, Rozdrabniarki do odpadów, Pralki, Matryce drukarskie, Automaty sprzedające, Maszyny i urządzenia
ogrodnicze, Części, akcesoria i pojedyncze elementy do wyżej wymienionych towarów, 8 Przyrządy do cięcia do użytku
kuchennego, noże kuchenne i sztućce, Ręczne szatkownice
kuchenne, Ręczne roboty kuchenne, Otwieracze do puszek,
nieelektryczne, Żelazka, Ręczne przybory do higieny i pielęgnacji urody, Elektryczne maszynki do golenia i strzyżenia,
Części, akcesoria i pojedyncze elementy do wyżej wymienionych towarów, Roboty kuchenne obsługiwane ręcznie,
9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne,
fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia,
do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Kasy rejestrujące,
Maszyny liczące, Osprzęt do przetwarzania danych, Komputery, Akcesoria komputerowe, Urządzenia do gaszenia ognia,
Telewizory, Radioodbiorniki, Przewody komputerowe, Kable
elektryczne, Kable do zastosowania w elektryce, Przewody
elektryczne, Listwy zaciskowe, Złącza elektryczne, Przewody
audio-video, Kable i/lub przewody do przesyłu transmisji sygnału i/lub połączeń audiovideo, Uchwyty i listwy rtv,
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Uchwyty montażowe do zawieszenia TV na różnych powierzchniach, Listwy antyprzepięciowe zabezpieczające
przed spadkiem napięcia, Akcesoria instalacyjne, Tablety, Gry
wideo, Urządzenia elektroniczne, dostępu do globalnych sieci komputerowych i komunikacyjnych, Peryferyjne urządzenia komputerowe, Urządzenia peryferyjne, Klawiatury, Joysticki, Oprogramowanie komputerowe do gier wideo i dostępu oraz przeglądania globalnych sieci komputerowych
i komunikacyjnych, Oprogramowanie komputerowe
do kompresji i dekompresji danych i obrazów wideo, edycji
tekstu, Oprogramowanie narzędziowe, Ładowarki do baterii,
Ładowarki przenośne do użytku z telefonami, Ładowarki baterii elektrycznych, Ładowarki dla akumulatorów, Telefony,
Telefony internetowe, Telefony komórkowe, Telefony przenośne, Telefony bezprzewodowe, Telefony cyfrowe, Telefony
samochodowe, Telefony satelitarne, Telefony VoIP, Telefony
stacjonarne, Automaty telefoniczne, Futerały na telefony,
Skórzane etui na telefony, Telefony zasilane energią, Telefony
z potrójnym pasmem częstotliwości, Telefony z systemem
komunikacji wewnętrznej, Telefony komórkowe do użytku
w pojazdach, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, Sprzęt do komunikacji, Urządzenia do komunikacji
pomiędzy dwoma węzłami sieci typu Point-to-Point, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, Urządzenia GPS, Urządzenia
systemu GPS, Urządzenia nawigacyjne GPS, Błyskowe żarówki, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami,
Części, akcesoria i pojedyncze elementy do wyżej wymienionych towarów, 10 Inhalatory, 11 Urządzenia do oświetlania,
ogrzewania, wytwarzania pary. gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, Ekspresy do kawy. elektryczne, Filtry do kawy, elektryczne, Czajniki elektryczne, Podgrzewacze do potraw, Elektryczne garnki do podawania potraw, Frytkownice elektryczne, Wyposażenie kuchenne, elektryczne nie ujęte w innych
klasach, Grzejniki elektryczne, Urządzenia klimatyzacyjne,
Lodówki, Instalacje do kąpieli, Osprzęt do wyłapywania i usuwania odpadków do umywalek i wanien, Części i akcesoria
do wymienionych urządzeń, Części i akcesoria do instalacji
sanitarnych, Instalacje klimatyzacyjne, Żarówki, Elektryczne
lampy, Urządzenia i przyrządy stanowiące kuchenny sprzęt
elektryczny, Elektryczne urządzenia do oczyszczania powietrza, Części, akcesoria i pojedyncze elementy do wyżej wymienionych towarów, 16 Artykuły i materiały piśmienne zawarte w tej klasie, Artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, Papier i karton, Materiały drukowane, Wydawnictwa reklamowe, Katalogi, Periodyki, Afisze, Albumy, Atlasy, Almanachy,
Blankiety, Broszury, Druki, Formularze, Fotografie, Kalendarze,
Książki, Mapy, Naklejki, Nalepki, Obwoluty, Plakaty, Prospekty,
Plany, Publikacje, Rysunki, Koperty, Kupony papierowe, Kartki
okolicznościowe, Papierowe ozdoby, Arkusze i materiały
z tworzyw sztucznych nie ujęte w innych klasach, Torby
i worki do pakowania i zawijania, Czcionki drukarskie, Gazety,
Czasopisma i wydawnictwa periodyczne, Torebki i artykuły
do pakowania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych,
Jednorazowe produkty papierowe, Materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, 21 Sprzęt i artykuły do sprzątania
i czyszczenia, Odkurzacze nieelektryczne, Zastawa stołowa,
przybory kuchenne i pojemniki, Artykuły gospodarstwa domowego, Nieelektryczne przybory gospodarstwa domowego, Wyroby ceramiczne i szklane dla gospodarstwa domowego, Przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, Narzędzia kuchenne, Miksery domowe, nieelektryczne,
Blendery nieelektryczne, Skrobaczki do użytku domowego,
Podstawki pod żelazka do prasowania, Przenośne lodówki,
nieelektryczne, Elektryczne szczoteczki do zębów i grzebieni, Naczynia do serwowania potraw, Tace do podawania po-
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traw, Naczynia do gotowania, Przybory do serwowania potraw, Formy do wypiekania ciast, elektryczne, Części, akcesoria i pojedyncze elementy do wyżej wymienionych towarów,
28 Urządzenia rozrywkowe i do gier do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, Części, akcesoria i pojedyncze
elementy do wyżej wymienionych towarów, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w sklepach stacjonarnych, sprzedaż w sieci handlowej i za pomocą globalnej sieci komputerowej, w tym poprzez esklepy, usługi aukcyjne, sprzedaż
za pomocą domów sprzedaży wysyłkowej, sprzedaż katalogowa następujących towarów, Sprzęt RTV i AGD, Telewizory,
Okulary 3D, Piloty, Zestawy kina domowego, Zestawy kina
domowego z DVD, Blu ray, Kina domowe z DVD, Odtwarzacze DVD przenośne, Sprzęt i urządzenia do nagłośnienia,
Głośniki, Odtwarzacze, Dyktafony, Gramofony, Odtwarzacze
MP3, Odtwarzacze MP4, Video, Radia, Radiobudziki, Radioodtwarzacze, Słuchawki bezprzewodowe, Słuchawki tradycyjne, Stacje dokujące głośniki, Sprzęt stereofoniczny, Wieże
komponentowe, Zasilacze, Ładowarki, Kable, Kable AV i adaptery, Wszelkie urządzenia elektroniczne, w tym do użytku
domowego, Subwoofery, Wzmacniacze, Systemy AV, Tunery
DVB-T, Anteny, Projektory, Ekrany projekcyjne, Projektory tradycyjne, Uchwyty do projektorów, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w sklepach stacjonarnych, w sieci handlowej,
sprzedaż za pomocą globalnej sieci komputerowej, w tym
poprzez esklepy, Usługi aukcyjne, sprzedaż za pomocą domów sprzedaży wysyłkowej, sprzedaż katalogowa takich towarów jak urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania
życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, Magnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski, Automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, Kasy rejestrujące, Maszyny liczące, Osprzęt
do przetwarzania danych, Komputery, Akcesoria komputerowe, Urządzenia do gaszenia ognia, Telewizory, Radioodbiorniki, Przewody komputerowe, Kable, Kable do zastosowania
w elektryce, Przewody elektryczne, Listwy zaciskowe, Złącza
elektryczne, Przewody audio video, Kable i przewody
do przesyłu i transmisji sygnału i lub połączeń audio video,
Uchwyty i listwy rtv, Uchwyty montażowe do zawieszenia
TV na różnych powierzchniach, Listwy Antyprzepięciowe zabezpieczające przed spadkiem napięcia, Akcesoria instalacyjne, Tablety, Gry Wideo, Urządzenia elektroniczne, dostępu
do globalnych sieci komputerowych i komunikacyjnych,
Sprzęt i urządzenia peryferyjne, Klawiatury, Joysticki, Oprogramowanie komputerowe do gier wideo i dostępu oraz
przeglądania globalnych sieci komputerowych i komunikacyjnych, Oprogramowanie komputerowe do kompresji i dekompresji danych i obrazów wideo, edycji tekstu, Oprogramowanie narzędziowe, Ładowarki do baterii, Ładowarki
przenośne do użytku z telefonami, Ładowarki baterii elektrycznych, Ładowarki dla akumulatorów, Telefony, Telefony
internetowe, Telefony komórkowe, Telefony przenośne, Telefony bezprzewodowe, Telefony cyfrowe, Telefony samochodowe, Telefony satelitarne, Telefony VoIP, Telefony stacjonarne, Automaty telefoniczne, Futerały na telefony, Skórzane
etui na telefony, Telefony zasilane energią, Telefony z potrójnym pasmem częstotliwości, Telefony z systemem komunikacji wewnętrznej, Telefony komórkowe do użytku w pojazdach, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
Sprzęt do komunikacji, Urządzenia do komunikacji pomiędzy
dwoma węzłami sieci typu Point-to-Point, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu
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i kartograficzne, Urządzenia GPS, Urządzenia systemu GPS,
Urządzenia nawigacyjne GPS, Błyskowe żarówki, Części, akcesoria i pojedyncze elementy do wyżej wymienionych towarów, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w sklepach
stacjonarnych, w sieci handlowej, sprzedaż za pomocą globalnej sieci komputerowej, w tym poprzez esklepy, Usługi
aukcyjne, sprzedaż za pomocą domów sprzedaży wysyłkowej, sprzedaż katalogowa takich towarów jak lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, wirówki, kuchnie, kuchenki, kuchnie gazowe, gazowo elektryczne, ceramiczne,
indukcyjne, Akcesoria do kuchni, kuchenek, kuchenek mikrofalowych, Kuchenki do zabudowy, Akcesoria i pojedyncze
elementy do kuchni i kuchenek, Piekarniki, Piekarniki parowe,
Płyty, Płyty gazowe, ceramiczne, indukcyjne, Okapy, Okapy
szafkowe, Podszafkowe, Kominowe, wyspowe, Filtry do okapów, Blendery, Czajniki, Ekspresy ciśnieniowe, Ekspresy przelewowe, Frytkownice, Grille, kombiwary i parowary, Krajalnice, maszynki do mięsa, Miksery ręczne, Miksery stojące,
Młynki elektryczne, Opiekacze i sandwicze: piekarniki, roboty
wieloczynnościowe, Sokowirówki, Tostery, Wagi kuchenne,
Wyciskarki do cytrusów, Wypiekacze do chleba, Drobny
sprzęt gospodarstwa domowego, narzędzia i urządzenia
użytkowane w gospodarstwie domowym, Akcesoria do golenia, Ciśnieniomierze, Depilatory, Golarki, Końcówki
do szczoteczek elektrycznych, Lokówki, Masażery stóp, Prostownice i karbownice, Strzyżarki i trymery suszarki do włosów, Suszarko lokówki, Szczoteczki i irygatory, Wagi łazienkowe, Akcesoria do domu, Alkomaty, Deski do prasowania, Generatory pary, Golarki do odzieży, Grzejniki, Grzejniki konwektorowe, Maszyny do szycia, Materiały eksploatacyjne,
Odkurzacze, Odkurzacze piorące, ręczne, Stacje pogodowe
i termometry, Wentylatory, Żelazka, Klimatyzatory, Klimatyzatory przenośne, Pochłaniacze wilgoci i akcesoria, Środki
do prasowania, Środki do urządzeń AGD, Środki piorące,
Komputery, Notebooki, Ultrabooki, Akcesoria komputerowe,
Torby do notebooków, Czytniki kart pamięci, Zasilacze
do notebooków, Tunery TV i FM, Zestawy komputerowe, Tablety, Ebooki, Akcesoria do tabletów, Czytniki ebooków, Etui
na czytniki ebooków, Etui na tablety, Monitory, Monitory LED,
Monitory LCD, Drukarki i urządzenia biurowe, Urządzenia
wielofunkcyjne z drukarką atramentową, drukarki laserowe,
Urządzenia wielofunkcyjne, Urządzenia wielofunkcyjne
z drukarką laserową, Niszczarki, Laminatory, Kalkulatory biurowe, Kalkulatory naukowe, Drukarki, Oprogramowanie, Programy komputerowe, Urządzenia do nagrywania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, Nośniki danych nagrane
i czyste, Tusze, Tonery, Papier i folie, Klawiatury, Klawiatury
z myszką, Myszy, Głośniki, Joypady, Kierownice, Kamery internetowe, Kamery IP, Dyski twarde zewnętrzne, Pamięci przenośne, Słuchawki z mikrofonem, Mikrofony, Listwy i filtry zasilające, Bezprzewodowe karty sieciowe, Płyty CD, DVD, BD,
Podkładki pod mysz, Przewody komputerowe i adaptery,
Części komputerowe, Joystiki, Karty dźwiękowe, Karty graficzne, Napędy, Obudowy pamięci, Płyty główne, Procesory,
Zasilacze, Routery, Modemy, Konsol, Konsole przenośne, Gry
PC, Karty pre-paid, Akcesoria do konsol, Aparaty fotograficzne, Aparaty cyfrowe, Lustrzanki cyfrowe, Aparaty kompaktowe, Aparaty kompaktowe z wymienną optyką, Karty pamięci, Obiektywy do aparatów, Lampy błyskowe, Baterie, Ładowarki do akumulatorów, Pokrowce, Statywy, Kamery, Kamery
cyfrowe, Akcesoria do kamer kamery sportowe, Lornetki,
Ramki cyfrowe, Fotoksiążki fotoobrazy, Sprzęt i urządzenia
do nawigacji, Przenośne systemy nawigacyjne, Akcesoria
do wymienionych towarów, Ładowarki, Nawigacja treningowa, Ręczne urządzenia nawigacyjne, Wideorejestratory,
Smartfony, Akcesoria do telefonów komórkowych, Słuchawki Bluetooth, Pokrowce, Ładowarki samochodowe, Ładowar-
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ki przenośne, Ładowarki sieciowe, Smartwatche, Zestawy
głośnomówiące, Zestawy słuchawkowe, Aparaty telefoniczne, Faksy, Telefony bezprzewodowe, Telefony przewodowe,
Radiotelefony, CB radia, Anteny CB, krótkofalówki, Urządzenia
do porozumiewania się na odległość, Nawigacje samochodowe, Aparaty telefoniczne, Przewody, Słuchawki telefoniczne, Baterie do telefonów, Karty sim, Karty telefoniczne do telefonów komórkowych, Plecak, Torby, Gry planszowe, Zabawki, Artykuły sportowe i do rekreacji, Urządzenie i sprzęt
do ćwiczeń, Akcesoria sportowe, Rowery, Hulajnogi, Akcesoria do rowerów, Pojazdy, Motorowery, Skutery, Akcesoria
do pojazdów, Artykuły i akcesoriami samochodowe, Akcesoria zimowe, Ekspandery, Kijki, Łyżworolki, Rowerki, Tarcze,
Stopery, Zegarki do biegania, Narzędzia ogrodowe, Narzędzia do prac remontowych i budowlanych, Artykuły ogrodnicze, Wentylatory, Myjki i akcesoria do myjek ciśnieniowych,
Akcesoria do ogrodu, Glebogryzarki, Konewki ogrodowe,
Kosiarki elektryczne, Kosiarki samojezdne, Kosiarki spalinowe: odśnieżarki i zamiatarki, Pilarki, Pompy i hydrofory, Frezarki górno wrzecionowe, Alarmy, Sprzęt i przyrządy pomiarowe, Świetlówki kompaktowe, Żarówki LED, Żarówki, Taśmy, 3D, Blu Ray, DVD, Akcesoria, pojedyncze elementy i części wymienne do wymienionych towarów, Narzędzia i przyrządy ręczne, o napędzie ręcznym, Ostrza, w tym maszynki
do golenia, Maszynki do strzyżenia, 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, Urządzenia
do gaszenia ognia, Termometry nie do celów medycznych,
Urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary,
gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę oraz instalacje sanitarne, Urządzenia klimatyzacyjne, Elektryczne lub nieelektryczne ocieplenia łóżek, Elektryczne ogrzewane poduszki, Koce nie do celów leczniczych, Czajniki elektryczne, Elektryczne naczynia do gotowania, Narzędzia maszynowe, Narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny, Elektryczne maszyny i urządzenia
czyszczące, Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego,
Elektryczny sprzęt biurowy, Przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego: gąbki, Sprzęt i akcesoria do czyszczenia, mycia, Szczotki, Materiały szczotkarskie,
Przybory i narzędzia używane w gospodarstwie domowym
i kuchni, Skrobaki, Szczotko-skrobaczki, Ręczne i elektryczne
narzędzia do siekania, mielenia, wyciskania, Elektryczne
grzebienie, Elektryczne szczoteczki do zębów, Artykuły
ogrodnicze, Artykuły gospodarstwa domowego, Nieelektryczne przybory gospodarstwa domowego, Wyroby ceramiczne i szklane dla gospodarstwa domowego, Przybory
kuchenne lub do gospodarstwa domowego, Narzędzia kuchenne, Roboty kuchenne obsługiwane ręcznie, Przyrządy
do przygotowywania żywności, Noże kuchenne i sztućce,
Nożyczki do użytku domowego, Ręczne szatkownice kuchenne, Ręczne roboty kuchenne, Otwieracze do puszek,
nieelektryczne, Żelazka, Przybory do higieny i pielęgnacji
urody, Środki i substancje do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, chemia gospodarcza, preparaty
chemiczne, w tym preparaty chemiczne do powierzchniowego mycia pojazdów, Kosmetyki samochodowe oraz motoryzacyjne, Chemia samochodowa, płyny eksploatacyjne
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do samochodów, Płyny do spryskiwaczy, Substancje zapobiegające zamarzaniu, Preparaty chemiczne zapobiegające
zamarzaniu oraz chłodziwa do pojazdów samochodowych,
Odmrażacze do zamków, Gry, Zabawki, Artykuły sportowe
i gimnastyczne, Sprzęt wędkarski, Gry planszowe, Gry komputerowe, Urządzenia rozrywkowe i do gier do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, Części, akcesoria i pojedyncze elementy do wyżej wymienionych towarów, Usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej, w sklepach stacjonarnych,
w sieci handlowej, sprzedaż za pomocą globalnej sieci komputerowej, w tym poprzez esklepy, usługi aukcyjne, sprzedaż
za pomocą domów sprzedaży wysyłkowej, sprzedaż katalogowa takich towarów jak zabawki, Karty do gry, Walizy, Walizki, Torby podróżne, Parasolki: wyroby rymarskie i kaletnicze,
Odzież, Odzież ochronna i sportowa, Buty, Nakrycia głowy,
Towary z branży odzieżowej, obuwniczej, tekstylnej, meblowej, Elektroniczne usługi handlu, mianowicie dostarczanie
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i handlowych, Reklama,
Reklama billboardowi, Reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, Tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, Reklama korespondencyjna usługi promocyjne promocja sprzedaży towarów, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Kampanie promocyjne i lub reklamowe, Kreowanie wizerunku firmy, usług, towarów, Multimedialne prezentacje towarów i usług w celu
sprzedaży, Prezentacja komunikatów treści promocyjnych
i reklamowych za pomocą dowolnej formy, w tym formy ustnej, pisemnej, wizualnej lub multimedialnej, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Publikowanie
tekstów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w tym ulotek, prospektów, druków, katalogów,
broszur, materiałów drukowanych, newsletterów, Kompilacja
ogłoszeń reklamowych, w tym do wykorzystania w Internecie, Promocja handlu, w tym handlu elektronicznego, Dostarczanie informacji handlowej i gospodarczej, Dostarczanie informacji o sprzedaży towarów, w tym za pośrednictwem mediów, Obsługa handlu, w tym wymienionymi towarami za pomocą poczty elektronicznej, Organizowanie
programów lojalnościowych, promocyjnych i aukcji, Obsługa programów lojalnościowych, programów promocyjnych
i aukcji, Organizowanie eventów, Wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych i handlowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Cyfrowo rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i ofert reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń, Publikowanie materiałów reklamowych, Publikowanie informacji handlowych i gospodarczych, Prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży oraz w celu przeprowadzania sprzedaży produktów
za pomocą globalnej sieci komputerowej, Wynajmowanie
nośników reklamowych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Przygotowywanie audiowizualnych i multimedialnych prezentacji do wykorzystania w reklamie, Kompilacja
i systematyzacja informacji tekstowej oraz obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, terminali komputerowych,
poczty elektronicznej, sieci Internet i Intranet, Zarządzanie
w działalności handlowej, Usługi informacyjne dla konsumentów, Udzielanie i dostarczanie informacji dotyczących
sprzedaży handlowej, Zarządzanie w zakresie zamówień
w handlu, Usługi w zakresie administrowania działalnością
gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Administrowanie działalności
handlowej, Prace biurowe, Prowadzenie punktów handlowych, Usługi konsultacyjne, doradcze w zakresie wymienionych usług, Informacja o wymienionych usługach.
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(210) 542459
(220) 2022 04 26
(731) TERG SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów
(540) (znak słowny)
(540) Dla ostrych graczy
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku i/lub
obrazów, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Power banks, mianowicie banki energii jako urządzenia, w tym przenośne baterie, akumulatory, przenośne ładowarki, Nośniki danych, Magnetyczne,
optyczne, elektroniczne nośniki danych, Cyfrowe nośniki
do nagrywania danych, Urządzenia optyczne, wzmacniacze
i korektory, Przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, Urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne, Nagrane dyski, Dyski czyste, Dyski
audio, Dyski magnetooptyczne, Dyski magnetyczne, optyczne, obliczeniowe, Dyski twarde, Dyski CDROM, Nagrane dyski
kompaktowe, Dyski z grami video, Dyski optyczne z muzyką,
Nagrane dyski laserowe, Dyski gier komputerowych, Czyste
dyski komputerowe, Cyfrowe dyski audio, Kompaktowe dyski
wideo, Procesory dźwięku, sygnałów, mowy, głosu, komunikacyjne, użytkowe, satelitarne, centralne, danych, sygnałów
mowy, głosu, komunikacyjne, użytkowe, satelitarne, centralne danych, sygnałów analogowych, Procesory do przetwarzania obrazów, Procesory główne do komputerów, Osprzęt
do przetwarzania danych, Komputery, Przewody komputerowe, Kable do zastosowania w elektryce, Przewody elektryczne, Listwy zaciskowe elektryczne, Złącza elektryczne,
Przewody audio-video, Kable i przewody do przesyłu, transmisji sygnału, połączeń audio video, Uchwyty i listwy RTV,
Uchwyty montażowe do zawieszenia TV na różnych powierzchniach, Listwy antyprzepięciowe zabezpieczające
przed spadkiem napięcia, Sprzęt i akcesoria instalacyjne dla
urządzeń: audiowizualnych, fotograficznych, technologii informacyjnej, dla sprzętu do komunikacji, dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, do zastosowania
w elektryce, Komponenty elektryczne i elektroniczne, Tablety, Gry wideo (software), Urządzenia elektroniczne dostępu
do globalnych sieci komputerowych i komunikacyjnych, Peryferyjne urządzenia komputerowe, Urządzenia peryferyjne
do odtwarzania danych, Klawiatury, Joysticki, Joysticki
do komputerów i do gier komputerowych i wideo, Joysticki
do użytku z komputerem inne niż do gier, Oprogramowanie
komputerowe do gier wideo i dostępu oraz przeglądania
globalnych sieci komputerowych i komunikacyjnych, Oprogramowanie komputerowe do kompresji i dekompresji danych i obrazów wideo, edycji tekstu, Oprogramowanie narzędziowe, Ładowarki do baterii, Ładowarki przenośne
do użytku z telefonami, Ładowarki baterii elektrycznych, Ładowarki dla akumulatorów, Telefony, Telefony internetowe,
Telefony komórkowe, Telefony przenośne, Telefony bezprzewodowe, Telefony cyfrowe, Telefony samochodowe, Telefony satelitarne, Telefony VOIP, Telefony stacjonarne, Automaty
telefoniczne, Futerały na telefony, Skórzane etui na telefony,
Telefony zasilane energią, Telefony z potrójnym pasmem
częstotliwości, Telefony z systemem komunikacji wewnętrznej, Telefony komórkowe do użytku w pojazdach, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, Sprzęt do komunikacji, Urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma
węzłami sieci typu point-to-point, Urządzenia nawigacyjne,
naprowadzające, lokalizacyjne do namierzania celu i kartograficzne, Urządzenia GPS, Urządzenia systemu GPS, Urzą-
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dzenia nawigacyjne GPS, Błyskowe żarówki, Mechanizmy
do urządzeń uruchamianych monetami, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone
na nośnikach, Komputerowe systemy operacyjne, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Kasy rejestrujące, Maszyny liczące, Urządzenia do gaszenia ognia, Sprzęt do komunikacji, Urządzenia
do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych,
Urządzenia do przechowywania danych, Sprzęt do przetwarzania danych elektryczny i mechaniczny, Akcesoria do przetwarzania danych elektryczne i mechaniczne, Sprzęt peryferyjny do komputerów, Komputery, Komponenty i części
do komputerów, Urządzenia audio i odbiorniki radiowe, Telewizory, Urządzenia do wyświetlania, odbiorniki telewizyjne
oraz urządzenia do odtwarzania filmów i video, Pamięci
komputerowe, Klawiatury komputerowe, Interfejsy komputerowe, Rysiki komputerowe, Modemy komputerowe, Głośniki komputerowe, Obudowy komputerowe, Komputerowe
monitory ekranowe, Bezprzewodowe peryferia komputerowe, Interaktywne systemy komputerowe, Chipsety komputerowe, Chipy komputerowe, Dyski komputerowe, Równolegle porty komputerowe, Szeregowe porty komputerowe,
Komputerowe napędy dyskowe, Komputerowe mapy cyfrowe, Nagrane programy komputerowe, Zapisane oprogramowanie komputerowe, Komputerowe monitory wyświetlające, Komputerowe przełączniki sieciowe, Komputerowe karty
sieciowe, Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Komputerowe płyty główne, Platformy oprogramowania komputerowego, Komputerowe ekrany dotykowe: programy
i oprogramowanie komputerowe: nagrane, Komputerowe
karty rozszerzające programy i oprogramowanie komputerowe do gier: programy i oprogramowanie komputerowe
do obsługi gier, Pakiety oprogramowania komputerowego,
Pamięci komputerowe, Komputerowe urządzenia do programowania, Sprzęt do telefonii komputerowej, Urządzenia
komputerowe do magazynowania danych, Komputerowe
wygaszacze ekranu, do pobrania, Kodowane kary dostępu
do oprogramowania komputerowego, Komputerowe karty
sieciowe LAN do podłączania przenośnych urządzeń komputerowych do sieci komputerowych, Urządzenia sterujące
używane w grach wideo i komputerowych, Akcesoria komputerowe takie jak myszki, klawiatury, głośniki komputerowe,
słuchawki, Słuchawki stereofoniczne, telefoniczne, muzyczne, dokanałowe, bezprzewodowe, douszne, Słuchawki z mikrofonem, Słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością,
Słuchawki osobiste do urządzeń do transmisji dźwięku,
12 Pojazdy i środki transportu, Pojazdy jednośladowe, Rowery, Rowery trekkingowe, Rowery dostawcze, Rowery wodne,
Rowery górskie, Rowery szosowe, Rowery składane, Rowery,
Rowery wyposażone w silnik, Bagażniki rowerowe, Dzwonki
do rowerów, Skutery jako pojazdy, Hulajnogi jako pojazdy
z silnikiem lub bez, Skutery wodne, Pojazdy, skutery, śnieżne,
Skutery do transportu, Skutery sterowane elektrycznie, Skutery wyposażone w silnik, Skutery do transportu osobowego
wyposażone w silnik lub nie, Motorowery, Motocykle, Motocykle do motocrossu, Ciągniki ogrodnicze, Okucia do pojazdów, 16 Artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, Papier i karton,
Materiały drukowane, Wydawnictwa reklamowe, Katalogi,
Periodyki, Afisze, Albumy, Atlasy, Almanachy, Blankiety, Broszury, Druki, Formularze, Fotografie i kalendarze, Książki,
Mapy, Naklejki, Nalepki, Obwoluty, Plakaty, Prospekty: plany,
Publikacje, Rysunki, Koperty, Kupony papierowe, Kartki okolicznościowe, Papierowe ozdoby, Torby i worki do pakowania
i zawijania papierowe i lub z tworzyw sztucznych, Czcionki
drukarskie, Gazety, czasopisma i wydawnictwa periodyczne,
Torebki i artykuły do pakowania z papieru, kartonu lub two-
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rzyw sztucznych, Jednorazowe produkty papierowe, Wyposażenie edukacyjne, 28 Urządzenia rozrywkowe i do gier
do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, Gry i zabawki, Sprzęt i artykuły sportowe i gimnastyczne, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej, w sklepach stacjonarnych,
w sieci handlowej, za pomocą globalnej sieci komputerowej,
on-line, za pomocą domów sprzedaży wysyłkowej i sprzedaży katalogowej, w trybie aukcji w zakresie towarów, sprzęt
RTV i AGD, telewizory, okulary 3D, piloty i zestawy kina domowego, zestawy kina domowego z DVD w formacie zapisu
optycznego, kina domowe z DVD, odtwarzacze DVD przenośne, sprzęt i urządzenia do nagłośnienia, głośniki, odtwarzacze, dyktafony, gramofony, odtwarzacze MP3, odtwarzacze
MP4, video, radia, radiobudziki, radioodtwarzacze, radioodbiorniki, słuchawki bezprzewodowe, słuchawki tradycyjne,
stacje dokujące głośniki, komputerowe i elektroniczne stacje
dokujące, sprzęt stereofoniczny, wieże komponentowe, zasilacze, ładowarki, kable, kable AV i adaptery, urządzenia elektroniczne, w tym do użytku domowego, subwoofery,
wzmacniacze, systemy i instalacje audiowizualne, tunery
DVBT, anteny, projektory, ekrany projekcyjne, projektory tradycyjne, uchwyty do projektorów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, automaty sprzedające i mechanizmy
do urządzeń uruchamianych monetami, urządzenia do gaszenia ognia, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt
do przetwarzania danych, komputery, sprzęt komputerowy,
akcesoria do komputerowe, przewody komputerowe, tablety, gry wideo, Urządzenia elektroniczne dostępu do globalnych sieci komputerowych i komunikacyjnych, komponenty
i części do komputerów, sprzęt peryferyjny do komputerów,
urządzenia peryferyjne komputerowe, klawiatury, joysticki,
joysticki do komputerów i do gier komputerowych i wideo,
joysticki, joysticki do użytku z komputerem inne niż do gier,
urządzenia do zabaw komputerowe, do gier wideo i dostępu
oraz przeglądania globalnych sieci komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe do kompresji
i dekompresji danych i obrazów wideo, edycji tekstu, oprogramowanie narzędziowe, ładowarki do baterii, ładowarki
przenośne do użytku z telefonami, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki dla akumulatorów, telefony, telefony
internetowe, telefony komórkowe, telefony przenośne, telefony bezprzewodowe, telefony cyfrowe, telefony samochodowe, telefony satelitarne, telefony VoIP, telefony stacjonarne, automaty telefoniczne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach,
komputerowe systemy operacyjne, urządzenia technologii
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, sprzęt do komunikacji, urządzenia do tworzenia sieci
komputerowych i komunikacji danych, urządzenia do przechowywania danych, sprzęt do przetwarzania danych elektryczny i mechaniczny, akcesoria do przetwarzania danych
elektryczne i mechaniczne, urządzenia audio i odbiorniki radiowe, urządzenia do wyświetlania, odbiorniki telewizyjne
oraz urządzenia do odtwarzania filmów i video, pamięci
komputerowe, klawiatury komputerowe, interfejsy komputerowe, rysiki komputerowe, modemy komputerowe, głośniki
komputerowe, obudowy komputerowe, komputerowe monitory ekranowe, bezprzewodowe peryferia komputerowe,
interaktywne systemy komputerowe, chipsety komputerowe, chipy komputerowe, dyski komputerowe, równolegle
porty komputerowe, szeregowe porty komputerowe, komputerowe napędy dyskowe, komputerowe mapy cyfrowe,
nagrane programy komputerowe, zapisane oprogramowanie komputerowe, komputerowe monitory wyświetlające,
komputerowe przełączniki sieciowe, komputerowe karty
sieciowe, komputerowe oprogramowanie użytkowe, kom-
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puterowe płyty główne, platformy oprogramowania komputerowego, komputerowe ekrany dotykowe, programy
i oprogramowanie komputerowe, nagrane, komputerowe
karty rozszerzające, programy i oprogramowanie komputerowe do gier, programy i oprogramowanie komputerowe
do obsługi gier, pakiety oprogramowania komputerowego,
pamięci komputerowe, komputerowe urządzenia do programowania, sprzęt do telefonii komputerowej, urządzenia
komputerowe do magazynowania danych, komputerowe
wygaszacze ekranu, do pobrania, kodowane karty dostępu
do oprogramowania komputerowego, komputerowe karty
sieciowe LAN do podłączania przenośnych urządzeń komputerowych do sieci komputerowych, urządzenia sterujące
używane w grach wideo i komputerowych, akcesoria komputerowe takie jak myszki, klawiatury, głośniki komputerowe,
słuchawki, słuchawki stereofoniczne, telefoniczne, muzyczne, dokanałowe, bezprzewodowe, douszne, słuchawki z mikrofonem, słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością,
słuchawki osobiste do urządzeń do transmisji dźwięku, futerały na telefony, skórzane etui na telefony, telefony zasilane
energią, telefony z potrójnym pasmem częstotliwości, telefony z systemem komunikacji wewnętrznej, telefony komórkowe do użytku w pojazdach, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, sprzęt do komunikacji, urządzenia
do komunikacji pomiędzy dwoma węzłami sieci typu Point-to-Point, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia GPS,
urządzenia systemu GPS, urządzenia nawigacyjne GPS, urządzenia i przyrządy, naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przyłączenia, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji
energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania,
oraz odtwarzania dźwięku i lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, procesory dźwięku, sygnałów, mowy, głosu,
komunikacyjne, użytkowe, satelitarne, centralne, danych, sygnałów analogowych, procesory do przetwarzania obrazów,
procesory główne do komputerów, płyty kompaktowe, DVD
i inne nośniki nagrań cyfrowych, taśmy, urządzenia i sprzęt
3D, oprogramowanie 3D, Urządzenia wielofunkcyjne będące
najczęściej połączeniem 2 lub więcej funkcji kilku urządzeń
odnoszących się do różnych kategorii sprzętów, mianowicie
sprzętu RTV i AGD, urządzeń i sprzętu technologii informacyjnej i audiowizualnej, urządzenia wielofunkcyjne spełniające funkcję kopiarki, faksu i skanera z drukarką atramentową,
urządzenia wielofunkcyjne spełniające funkcję kopiarki, faksu
i skanera z drukarką laserową, drukarki, drukarki laserowe,
niszczarki, laminatory, kalkulatory biurowe, kalkulatory naukowe, urządzenia biurowe, komputery, notebooki, ultrabooki, torby do notebooków, czytniki kart pamięci, zasilacze
do notebooków, tunery, TV i FM, zestawy komputerowe, tablety, ebooki, akcesoria do tabletów, czytniki ebooków, etui
na czytniki ebooków, etui na tablety, monitory, monitory
LED, monitory LCD, oprogramowanie, programy komputerowe, urządzenia do nagrywania, transmisji i lub reprodukcji
dźwięku i lub obrazu, nośniki danych nagrane i czyste, tusze,
tonery, papier i folie, klawiatury, klawiatury z myszką, akcesoria komputerowe jak podkład pod myszki, myszki komputerowe, głośniki, joypady, kierownice, kamery internetowe, kamery IP, dyski twarde zewnętrzne, dyski optyczne, DVD, nagrane dyski, pamięci przenośne, słuchawki z mikrofonem,
mikrofony, listwy i filtry zasilające, bezprzewodowe karty sieciowe, płyty CD, DVD, optyczne, płyty CD-ROM, przewody
komputerowe i adaptery, karty dźwiękowe, karty graficzne,
napędy dysków, obudowy pamięci, płyty główne, procesory,
zasilacze, routery, modemy, konsole, konsole przenośne, gry
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PC, akcesoria do konsol, aparaty fotograficzne, aparaty cyfrowe, lustrzanki cyfrowe, aparaty kompaktowe, aparaty kompaktowe z wymienną optyką, karty pamięci, obiektywy
do aparatów, lampy błyskowe, baterie, ładowarki do akumulatorów, pokrowce, statywy, kamery, kamery cyfrowe, akcesoria do kamer, kamery sportowe, lornetki, ramki cyfrowe,
fotoksiążki, fotoobrazy, sprzęt i urządzenia do nawigacji,
przenośne systemy nawigacyjne, ładowarki, nawigacja treningowa, ręczne urządzenia nawigacyjne, wideorejestratory,
smartfony, akcesoria do telefonów komórkowych, słuchawki
bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu, pokrowce,
ładowarki samochodowe, ładowarki przenośne, ładowarki
sieciowe, smartwatche, zestawy głośnomówiące, zestawy
słuchawkowe, aparaty telefoniczne, faksy, telefony bezprzewodowe, telefony przewodowe, radiotelefony CB radia, anteny CB, krótkofalówki, urządzenia do porozumiewania się
na odległość, nawigacje, nawigacje samochodowe, aparaty
telefoniczne, przewody, słuchawki telefoniczne, baterie
do telefonów, karty sim, karty telefoniczne do telefonów komórkowych, plecaki, torby, gry planszowe, zabawki, artykuły
sportowe i do rekreacji, urządzenie i sprzęt do ćwiczeń, akcesoria sportowe, pojazdy i środki transportu, pojazdy jednośladowe, rowery, rowery trekkingowe, rowery dostawcze, rowery wodne, rowery górskie, rowery szosowe, rowery składane, rowery, rowery wyposażone w silnik, bagażniki rowerowe, dzwonki do rowerów, skutery jako pojazdy, hulajnogi
jako pojazdy, skutery wodne, hulajnogi wyposażone w silnik
lub bez, skutery do transportu, skutery sterowane elektrycznie, pojazdy jako skutery śnieżne, skutery wyposażone w silnik, skutery do transportu osobowego wyposażone w silnik
lub bez, motorowery, motocykle, motocykle do motocrossu,
ciągniki ogrodnicze, okucia do pojazdów, akcesoria rowerowe, akcesoria do skuterów, sportowe akcesoria zimowe, ekspandery, kijki, łyżworolki, rowerki, tarcze, stopery, zegarki
do biegania, narzędzia ogrodowe, narzędzia do prac remontowych i budowlanych, artykuły ogrodnicze, wentylatory,
myjki i akcesoria do myjek ciśnieniowych, akcesoria do ogrodu, glebogryzarki, konewki ogrodowe, kosiarki elektryczne,
kosiarki samojezdne, kosiarki spalinowe, odśnieżarki i zamiatarki, pilarki, pompy i hydrofory, górnowrzecionowe, alarmy,
sprzęt i przyrządy pomiarowe, świetlówki kompaktowe, żarówki LED, żarówki, błyskowe żarówki, urządzenia do podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, wirówki, kuchnie, kuchenki,
kuchnie gazowe, gazowo elektryczne, ceramiczne, indukcyjne, akcesoria do kuchni, kuchenek, kuchenek mikrofalowych,
kuchenki do zabudowy, akcesoria i pojedyncze elementy
do kuchni i kuchenek, piekarniki, piekarniki parowe, płyty,
płyty gazowe, ceramiczne, indukcyjne, okapy, okapy szafkowe i podszafkowe, kominowe, wyspowe, filtry do okapów,
blendery, czajniki, ekspresy ciśnieniowe, ekspresy przelewowe, frytkownice, grille, kombiwary i parowary, krajalnice, maszynki do mięsa, miksery ręczne, miksery stojące, młynki
elektryczne, opiekacze i sandwicze, piekarniki, roboty wieloczynnościowe, sokowirówki, tostery, wagi kuchenne, wyciskarki do cytrusów, wypiekacze do chleba, drobny sprzęt
gospodarstwa domowego, narzędzia i urządzenia użytkowane w gospodarstwie domowym, akcesoria do golenia, ciśnieniomierze, depilatory, golarki, końcówki do szczoteczek
elektrycznych, lokówki, masażery do stóp, prostownice i karbownice, strzyżarki i trymery, suszarki do włosów, suszarko
lokówki, szczoteczki, irygatory, wagi łazienkowe, akcesoria
do domu dekoracyjne i użytkowe stanowiące wyposażenie
wnętrz i uzupełniające wnętrza, materiały eksploatacyjne
do maszyn i urządzeń biurowych, środki do urządzeń AGD
do czyszczenia, konserwacji, pielęgnacji, narzędzia i przyrzą-
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dy o napędzie ręcznym, ostrza, w tym maszynki do golenia,
maszynki do strzyżenia, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, urządzenia
do gaszenia ognia, termometry nie do celów medycznych,
urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary
do gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę, instalacje sanitarne, kable, kable do zastosowania
w elektryce, przewody elektryczne, listwy zaciskowe, złącza
elektryczne, przewody audio-video, kable i przewody
do przesyłu i transmisji sygnału i lub połączeń audio video,
uchwyty i listwy RTV, uchwyty montażowe do zawieszenia
TV na różnych powierzchniach, listwy antyprzepięciowe zabezpieczające przed spadkiem napięcia, akcesoria instalacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, elektryczne lub nieelektryczne ocieplenia łóżek, elektryczne ogrzewane poduszki, koce
nie do celów leczniczych, czajniki elektryczne, elektryczne
naczynia do gotowania, narzędzia maszynowe, narzędzia
rolnicze o napędzie innym niż ręczny, elektryczne maszyny
i urządzenia czyszczące, elektryczny sprzęt gospodarstwa
domowego, elektryczny sprzęt biurowy, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, gąbki, sprzęt
i akcesoria do czyszczenia i mycia, szczotki, materiały szczotkarskie, przybory i narzędzia używane w gospodarstwie domowym i kuchni, skrobaki, szczotko skrobaczki, ręczne i elektryczne narzędzia do siekania, mielenia, wyciskania, elektryczne grzebienie, elektryczne szczoteczki do zębów, alkomaty, artykuły ogrodnicze, artykuły gospodarstwa domowego, nieelektryczne przybory gospodarstwa domowego,
wyroby ceramiczne i szklane dla gospodarstwa domowego,
przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, narzędzia kuchenne, roboty kuchenne obsługiwane ręcznie,
przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne
i sztućce, nożyczki do użytku domowego, ręczne szatkownice kuchenne, ręczne roboty kuchenne, otwieracze do puszek, nieelektryczne, żelazka, deski do prasowania, generatory pary, golarki do odzieży, grzejniki, grzejniki konwektorowe,
maszyny do szycia, odkurzacze, odkurzacze piorące ręczne,
stacje pogodowe i termometry, wentylatory, klimatyzatory,
klimatyzatory przenośne, pochłaniacze wilgoci, przybory
do higieny i pielęgnacji urody, środki i substancje do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, chemia
gospodarcza, chemiczne środki do prasowania i środki piorące, preparaty chemiczne, w tym preparaty chemiczne
do powierzchniowego mycia pojazdów, kosmetyki samochodowe oraz motoryzacyjne, chemia samochodowa, płyny
eksploatacyjne do samochodów, płyny do spryskiwaczy,
substancje zapobiegające zamarzaniu, preparaty chemiczne
zapobiegające zamarzaniu, chłodziwa do pojazdów samochodowych, odmrażacze do zamków, gry, zabawki, karty
do gier, artykuły sportowe i gimnastyczne, sprzęt wędkarski,
gry planszowe, gry komputerowe, urządzenia rozrywkowe
i do gier do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem,
walizy, walizki, torby podróżne, parasolki, wyroby rymarskie
i kaletnicze, odzież, odzież ochronna i sportowa, buty, nakrycia głowy, towary z branży odzieżowej, obuwniczej, tekstylnej, meblowej, Elektroniczne usługi w zakresie handlu, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych
i handlowych, Reklama, Reklama billboardowa, Reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, Tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, Reklama korespondencyjna, Usługi promocyjne, Promocja sprzedaży towarów, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Kampanie promocyjne i lub reklamowe, Kreowanie
wizerunku firmy, usług, towarów, Multimedialne prezentacje
towarów i usług w celu sprzedaży, Prezentacja komunikatów
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treści promocyjnych i reklamowych za pomocą dowolnej
formy, w tym formy ustnej, pisemnej, wizualnej lub multimedialnej, Pokazy towarów, Publikowanie tekstów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w tym
ulotek, prospektów, druków, katalogów, broszur, materiałów
drukowanych, newsletterów, Kompilacja ogłoszeń reklamowych, w tym do wykorzystania w Internecie, promocja handlu, w tym handlu elektronicznego, Dostarczanie informacji
handlowej i gospodarczej, Dostarczanie informacji o sprzedaży towarów, także za pośrednictwem mediów, Obsługa
handlu za pomocą poczty elektronicznej, Organizowanie
programów lojalnościowych, promocyjnych i aukcji, Obsługa programów lojalnościowych programów promocyjnych
i aukcji, Organizowanie eventów, wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych i handlowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, Rozpowszechnianie
ogłoszeń, publikowanie materiałów reklamowych, Publikowanie informacji handlowych i gospodarczych, Promocja
sprzedaży na rzecz osób trzecich, Prezentowanie towarów
w mediach dla celów sprzedaży oraz w celu przeprowadzania sprzedaży produktów za pomocą globalnej sieci komputerowej, Wynajmowanie nośników reklamowych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Przygotowywanie audiowizualnych i multimedialnych prezentacji do wykorzystania w reklamie, Kompilacja i systematyzacja informacji tekstowej oraz
obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, terminali
komputerowych, poczty elektronicznej, sieci Internet i intranet, Zarządzanie w działalności handlowej, Usługi informacyjne dla konsumentów, udzielanie i dostarczanie informacji
dotyczących handlu, Zarządzanie w zakresie zamówień
w handlu, Usługi w zakresie administrowania działalnością
gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Administrowanie i organizacja
usług sprzedaży wysyłkowej produktów, Usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, Dostarczanie informacji
za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży produktów, Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, działalności handlowej, Prace
biurowe, Prowadzenie punktów handlowych, Usługi konsultacyjne, doradcze w zakresie wymienionych usług, Informacja o wymienionych usługach.
542664
(220) 2022 05 02
CIEMNO-CZOŁOWSKI WOJCIECH BIOGAZ SERWIS,
Chełm
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531)

05.03.11, 24.15.13, 15.07.01, 15.07.04, 26.11.01, 26.11.12,
29.01.12
(510), (511) 37 Naprawa instalacji i maszyn produkujących
biogaz, Instalacje pokryć dachowych, Naprawy pokryć dachowych na: biogazowniach (rolniczych, przemysłowych,
odpadowych), zbiornikach fermentacyjnych, zbiornikach
pofermentacyjnych, zbiornikach magazynowych, Naprawy
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magazynów gazu, Naprawy mieszadeł różnego typu, Naprawy konstrukcji nośnych, Naprawy uszczelnień dachów,
Konserwacja pokryć dachowych na: biogazowniach (rolniczych, przemysłowych, odpadowych), zbiornikach fermentacyjnych, zbiornikach pofermentacyjnych, zbiornikach
magazynowych, Konserwacje uszczelnień gazowych przy
pokryciach dachowych oraz urządzeń mechanicznych biogazowni, Instalacje pokryć dachowych na: biogazowniach
(rolniczych, przemysłowych, odpadowych), zbiornikach fermentacyjnych, zbiornikach pofermentacyjnych, zbiornikach
magazynowych wraz z uszczelnieniem, Instalacje magazynów gazu, Instalacje konstrukcji nośnych dachów membranowych różnego typu, Instalacje geomembran, Instalacje
mieszadeł, mierników poziomu napełnienia gazem, wentylatorów, pneumatycznych instalacji mocowania dachów,
bezpieczników nadciśnienia i podciśnienia, czujników ciśnienia powietrza między foliami, Instalacje elewacji z izolację
termiczną, Czyszczenie biogazowni, zbiorników fermentacyjnych, zbiorników pofermentacyjnych, zbiorników magazynowych, Czyszczenie konstrukcji nośnych.
542665
(220) 2022 05 02
CIEMNO-CZOŁOWSKI WOJCIECH BIOGAZ SERWIS,
Chełm
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOGAZ SERWIS
(210)
(731)

(531)

05.03.11, 15.07.01, 15.07.04, 24.15.13, 26.11.01, 26.11.12,
29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 37 Naprawa instalacji i maszyn produkujących
biogaz, Instalacje pokryć dachowych, Naprawy pokryć dachowych na: biogazowniach (rolniczych, przemysłowych,
odpadowych), zbiornikach fermentacyjnych, zbiornikach
pofermentacyjnych, zbiornikach magazynowych, Naprawy
magazynów gazu, Naprawy mieszadeł różnego typu, Naprawy konstrukcji nośnych, Naprawy uszczelnień dachów,
Konserwacja pokryć dachowych na: biogazowniach (rolniczych, przemysłowych, odpadowych), zbiornikach fermentacyjnych, zbiornikach pofermentacyjnych, zbiornikach
magazynowych, Konserwacje uszczelnień gazowych przy
pokryciach dachowych oraz urządzeń mechanicznych biogazowni, Instalacje pokryć dachowych na: biogazowniach
(rolniczych, przemysłowych, odpadowych), zbiornikach fermentacyjnych, zbiornikach pofermentacyjnych, zbiornikach
magazynowych wraz z uszczelnieniem, Instalacje magazynów gazu, Instalacje konstrukcji nośnych dachów membranowych różnego typu, Instalacje geomembran, Instalacje
mieszadeł, mierników poziomu napełnienia gazem, wentylatorów, pneumatycznych instalacji mocowania dachów,
bezpieczników nadciśnienia i podciśnienia, czujników ciśnienia powietrza między foliami, Instalacje elewacji z izolację
termiczną, Czyszczenie biogazowni, zbiorników fermentacyjnych, zbiorników pofermentacyjnych, zbiorników magazynowych, Czyszczenie konstrukcji nośnych.
(210) 542777
(220) 2022 05 05
(731) KĘDZIA ANNA WWW.LEJDI.SKLEP.PL, Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) LEJDI

(531) 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 18 Torebki, Skórzane torebki, Torebki wieczorowe, Torebki damskie, Torebki-paski, Torebki męskie, Stylowe
torebki, Torebki-worki, Małe torebki kopertówki, Torebki
do ręki, Torebki na ramię, Torebki typu hobo, Kopertówki
[małe torebki], Torebki wykonane ze skóry, Torebki, portmonetki i portfele, Torebki noszone na biodrach, Torebki-paski
na biodra, Torebki-kuferki [Boston bag], Torebki na biodra
[nerki], Torebki wykonane z imitacji skóry, Torebki do noszenia przy pasku, Torebki do przewieszania przez ramię, Małe
damskie torebki bez rączki, Aktówki, Aktówki, dyplomatki,
Dyplomatki, Etui do kart kredytowych, Etui, futerały na dokumenty, Etui na banknoty, Etui na bilety okresowe, Etui na karty kredytowe, Etui na karty kredytowe [portfele], Etui na karty
kredytowe wykonane ze skóry, Kopertówki, Kosmetyczki,
Kosmetyczki bez wyposażenia, Małe torby dla mężczyzn,
Małe portmonetki, Małe plecaki, Nosidełka dla niemowląt
do noszenia na ciele, Nosidełka do noszenia niemowląt przez
ramię, Niewielkie torby podróżne, Paski do portmonetek, Paski do torebek na ramię, Plecaki, Płócienne torby na zakupy,
Podręczne torby do samolotu, Podróżne torby, Plecaki [małe],
Plecaki wycieczkowe, Portfele, Portfele do przypinania
na pasku, Portfele na karty, Portfele na karty kredytowe, Portfele na karty wizytowe, Portfele na kostkę, Portfele skórzane,
Portmonetki, Teczki, Teczki i aktówki, Teczki na dokumenty,
Teczki na dokumenty [aktówki], Teczki na nuty, Teczki na prace plastyczne [futerały], Teczki ze skóry, Torby, Torby na buty,
Torby na piesze wycieczki, Torby na ramię, Torby na ubrania,
Torby na wyjazdy weekendowe, Tekstylne torby na zakupy,
Torby naramienne dla dzieci, Torby płócienne, Torby podróżne, Torby przenośne, Walizki, Torebki-worki, Uchwyty do toreb, Torebki do ręki, Torebki na ramię, Małe torebki kopertówki, Bigle do torebek, Kopertówki [małe torebki], Torebki wykonane ze skóry, Torebki noszone na biodrach, Torebki-paski
na biodra, Torebki-kuferki [Boston bag], Torebki, portmonetki
i portfele, Metalowe okucia do torebek, Torebki na biodra
[nerki], Paski do torebek na ramię, Torebki wykonane z imitacji skóry, Torebki do noszenia przy pasku, Torebki do przewieszania przez ramię, Małe damskie torebki bez rączki, Szkockie
torebki futrzane lub skórzane [sporran], Uchwyty do noszenia toreb z zakupami, Torebki na narzędzia, sprzedawane bez
wyposażenia, Parasole, Aktówki, Bagaż, Kopertówki, Portmonetki, Portfele, Torby, Torby na ubrania, Walizy, Walizki, 25 Akcesoria na szyję, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Skórzane
nakrycia głowy, Daszki [nakrycia głowy], Czapki [nakrycia głowy], Czepki damskie [nakrycia głowy], Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy, Sportowe nakrycia głowy [inne niż
kaski], Golfy [odzież], Chusty [odzież], Odzież dziana, Bliźniaki
[odzież], Swetry [odzież], Odzież codzienna, Poszetki [odzież],
Szorty [odzież], Sztormiaki [odzież], Odzież futrzana, Daszki
[odzież], Kaptury [odzież], Mufki [odzież], Woalki, welony
[odzież], Opaski na głowę [odzież], Topy [odzież], Odzież wieczorowa, Odzież skórzana, Szaliki [odzież], Odzież damska,
Odzież tkana, Body [odzież], Odzież wełniana, Odzież pluszowa, Odzież lniana, Odzież jedwabna, Odzież dziewczęca,
Odzież kaszmirowa, Kurtki [odzież], Paski [odzież], Dzianina
[odzież], Kombinezony [odzież], Gabardyna [odzież], Futra
[odzież], Odzież wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia dla
kobiet, Zestawy typu „bliźniak” [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Dolne części ubrań [odzież], Kurtki jako odzież
sportowa, Duże luźne kaptury [odzież], Ocieplacze na ręce
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[odzież], Odzież z imitacji skóry, Odzież w stylu sportowym,
Gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], Komplety odzieżowe
ze spodenkami, Odzież męska, damska i dziecięca, Artykuły
odzieżowe w stylu sportowym, Odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, Sukienki damskie, Letnie sukienki, Skórzane
sukienki, Sukienki skórzane, Cheongsams [chińskie sukienki],
Luźne sukienki ciążowe, Sukienki ciążowe, Damskie sukienki
na uroczystości, Luźne sukienki o prostym kroju, Koszule, Koszule codzienne, Koszule sportowe, Koszule zapinane, Koszule eleganckie, Tkane koszule, Koszule ciążowe, Koszule
sztruksowe, Koszulki polo, Koszule z kołnierzykiem, Koszule
z dzianiny, Szerokie koszule wierzchnie, Koszule z golfem, Koszulki bez rękawów, Koszulki z nadrukami, Koszule niezapięte
pod szyją, Koszule z długimi rękawami, Koszule z krótkimi
rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, Koszule hawajskie z guzikami
z przodu, Spodnie, Spódnico-spodnie, Spódnica- spodnie,
Spódnice, Eleganckie spodnie, Spodnie sztruksowe, Spodnie
skórzane, Spodnie ciążowe, Bryczesy [spodnie], Spodnie [nieformalne], Krótkie spodnie, Spodnie dresowe, Spódnice golfowe, Spódnico-spodenki, Spódniczki baletowe, Taśmy
do spodni, Spodnie pumpy [alladynki], Spodnie ze stretchu,
Kostiumy ze spódnicą, Spodniumy [kostiumy ze spodniami
dla kobiet], Spodnie do kolan [bryczesy], Męskie i damskie
kurtki, Płaszcze, spodnie i kamizelki, Garnitury typu zoot suit
[z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach
marynarką], Kombinezony, Żakiety z dzianiny, Stroje kąpielowe, Suknie, Suknie wieczorowe, Swetry, Swetry rozpinane,
Swetry polo, Swetry marynarskie, Swetry z golfem, Swetry
bez rękawów, Swetry z półgolfem, Swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, Płaszcze, Płaszcze skórzane, Płaszcze
wieczorowe, Płaszcze plażowe, Płaszcze futrzane, Peleryny
[płaszcze], Płaszcze damskie, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze zimowe, Płaszcze przeciwdeszczowe, Grube płaszcze, Płaszcze
z bawełny, Krótkie płaszcze [do samochodu], Płaszcze i kurtki
futrzane, Płaszcze z materiału dżinsowego, Kurtki, Kurtki skórzane, Kurtki budrysówki, Kurtki dżinsowe, Kurtki dresowe,
Długie kurtki, Kurtki futrzane, Kurtki puchowe, Kurtki narciarskie, Kurtki bluzy, Grube kurtki, Ocieplane kurtki, Kurtki
wierzchnie, Kurtki dwustronne, Kurtki pilotki, Kurtki sportowe, Krótkie kurtki ciepłe, Ciepłe kurtki robocze, Kurtki z rękawami, Kurtki bez rękawów, Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Krótkie luźne kurtki do pasa, Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], Kurtki z kapturem chroniące przed
zimnem i wiatrem, Apaszki [chustki], Chustki [apaszki], Chustki na głowę, Czapki wełniane, Czapki futrzane, Czapki bejsbolówki, Czapki dziane, Czapki z pomponem, Czapki bez
daszków, Czapki z daszkiem, Czapki ze sztucznego futra, Kapelusze, Kapelusze przeciwsłoneczne, Kapelusze plażowe,
Kapelusze futrzane, Kapelusze słomkowe, Toczki [kapelusze],
Cylindry [kapelusze], Modne kapelusze, Szale-tuby, Chusty,
szale na głowę, Szale, Szaliki, Kaszmirowe szale, Szaliki jedwabne, Szale i etole, Długie szale damskie, Szale [tylko z trykotu], Szale i chusty na głowę, Szaliki do zawijania wokół szyi,
Bolerka, Spodnie dziecięce, Buty dziecięce, Wyprawki dziecięce [odzież], Majtki dziecięce [odzież], Kostiumy do użytku
podczas dziecięcych zabaw przebieranych, Obuwie, Obuwie
robocze, Obuwie wojskowe, Obuwie piłkarskie, Obuwie gimnastyczne, Tenisówki [obuwie], Obuwie lekkoatletyczne,
Obuwie sportowe, Obuwie przeciwdeszczowe, Obuwie codzienne, Obuwie damskie, Obuwie gumowe, Obuwie wspinaczkowe, Balerinki [obuwie], Obuwie plażowe, Wkładki
[obuwie], Obuwie rekreacyjne, Obuwie na polowania, Obuwie do golfa, Obuwie do wspinaczki, Obuwie dla mężczyzn,
Obuwie codziennego użytku, Obuwie dla kobiet, Obuwie
dla niemowląt, Obuwie do uprawiania sportów, Obuwie
do łowienia ryb, Obuwie wykonane z drewna, Obuwie

Nr ZT27/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

na plażę, Obuwie wykonane z winylu, Obuwie dla rybaków,
Obuwie inne niż sportowe, Kalosze [wkładane na obuwie],
Obuwie męskie i damskie, Buty treningowe [obuwie sportowe], Obuwie [z wyjątkiem obuwia ortopedycznego], Buty
tenisowe [obuwie sportowe], Pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], Obuwie do celów rekreacji, 35 Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków
odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi
w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej
akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Marketing internetowy, Usługi reklamowe za pośrednictwem internetu, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie odzieży, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie obuwia, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie obuwia, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów do odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
akcesoriów do odzieży, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie dodatków do odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie dodatków do odzieży, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie nakryć głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie nakryć głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
bielizny, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie bielizny,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie torebek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów torebek, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie odzieży sportowej, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie odzieży sportowej, Usługi współpracy z blogerami, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga.
542811
(220) 2022 05 06
BABSKI STANISŁAW TELEFLORA WARSZAWA,
Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TELEFLORA

(210)
(731)

(531)

01.05.01, 01.05.02, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16,
03.07.11, 05.05.20, 27.05.05
(510), (511) 35 Reklama towarów florystycznych za pośrednictwem sieci komputerowych, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem stron internetowych, usługi handlu detalicznego i hurtowego materiałem
florystycznym, usługi reklamowe w celu stworzenia rozpoznawalności marki na rzecz osób innych, usługi zamawiania
drogą online i dostawy na miejsce przeznaczenia bukietów,
zwłaszcza z żywych kwiatów, a także wieńców i różnych innych okolicznościowych kompozycji florystycznych, zapewnianie platform internetowych dla nabywców i sprzedawców towarów rynku florystycznego, 41 Prowadzenie kursów
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korespondencyjnych, w tym za pośrednictwem Internetu
z zakresu tematyki dotyczącej florystyki, w tym układania
bukietów, dekoracji różnych kompozycji okolicznościowych
z kwiatów, organizowanie prowadzenie warsztatów dotyczących układania bukietów, wykonania dekoracji i różnorodnych kompozycji z roślin, w tym z kwiatów, organizowanie
wystaw florystycznych, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe z dziedziny florystyki, usługi przekwalifikowania
zawodowego i nauczania.
542813
(220) 2022 05 06
KATO LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KATO LABS

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 24.13.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, zestawy kosmetyków, kosmetyki
do pielęgnacji ciała, do pielęgnacji skóry i włosów, kremy,
balsamy, mleczka kosmetyczne, odżywki do włosów, mydła,
mydła dezodorujące, szampony, produkty perfumeryjne,
środki toaletowe, wody kolońskie, wody po goleniu, dezodoranty, olejki toaletowe, 5 Leki, produkty farmaceutyczne,
środki lecznicze do kąpieli, herbaty lecznicze, sole do kąpieli
leczniczych, zioła i napoje lecznicze, maści, preparaty do odchudzania, środki przeciwbólowe, preparaty wspomagające
leczenie, podnoszące odporność organizmu, wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, suplementy diety, wyroby cukiernicze do celów leczniczych,
żywność i napoje dietetyczne do celów medycznych, dodatki mineralne do żywności, napary do celów leczniczych,
herbaty odchudzające do celów leczniczych, wody mineralne do celów leczniczych, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna
produktów wyrobów kosmetycznych, farmaceutycznych, leków, suplementów diety, preparatów odchudzających, substancji i odczynników chemicznych, artykułów żywnościowych za pośrednictwem sieci teleinformatycznej Internetu,
prowadzenie aptek internetowych, 39 Usługi zaopatrzenia
w towary, odczynniki, preparaty do badań medycznych,
usługi dostarczania towarów na zamówienie, magazynowanie towarów, pakowanie produktów, konfekcjonowanie
towarów, usługi związane z dostarczaniem przesyłek, składowanie towarów, transport sanitarny, lokalizacja przesyłek
za pośrednictwem komputera i łączy internetowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

542832
(220) 2022 05 09
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE, Katowice
(znak słowno-graficzny)
ZOO CHORZÓW

(531) 29.01.13, 27.05.05, 03.02.13
(510), (511) 41 Prowadzenie ogrodów zoologicznych.
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542848
(220) 2022 05 09
HORIEN MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Helen Keller

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.21, 27.05.22
(510), (511) 9 Okulary [optyka], Soczewki korekcyjne [optyka], Lupy [optyka], Obiektywy [soczewki] optyka, Pryzmaty
[optyka].
(210)
(731)
(540)
(540)

542879
(220) 2022 05 10
SEMENIUK ARKADIUSZ, Janów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
THE PRO MOON

(531)

27.05.01, 27.05.09, 18.05.10, 26.02.01, 26.02.07, 26.02.16,
26.13.01
(510), (511) 36 Usługi finansowe.
542957
(220) 2022 05 11
BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga Z BECZKI 100% Polski Kapitał

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.24, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.24, 24.17.05, 24.17.07,
05.03.11, 05.03.13, 05.03.20, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.10,
26.04.02, 26.04.08, 26.04.12, 26.04.15, 26.04.16, 26.04.17,
26.04.18, 26.04.22, 25.01.19
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych,
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce
do celów leczniczych lub farmaceutycznych, Pokarm dla niemowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna,
Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski
w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze,
Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe
na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze ja-
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dalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin,
Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy
szpik kostny jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie
rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Sondaże, Organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez internet
z dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami
odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych,
pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej: bekon,
chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełbasy,
konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawierające
tłuszcz do kanapek, produkty gotowe na bazie mięsa, produkty gotowe na bazie wędlin, przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, konserwy mięsne, podroby
mięsne i z krwi, produkty mięsopodobne, produkty z branż:
spożywczej, odzieżowej, obuwniczej, raki nieżywe, smalec,
sosy mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik
kostny jadalny.
543107
(220) 2022 05 17
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
ELBITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Inowrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) elbitech GOOD ENERGY
(210)
(731)

(531) 29.01.11, 27.05.01, 01.15.03
(510), (511) 9 Alarmy, Alarmy antywłamaniowe, Alarmy
dźwiękowe, Alarmy pożarowe, Amperomierze, Anteny, Aparatura do kontrolowania temperatury, Aparatura elektryczna
do komutacji, Baterie do oświetlania, Baterie elektryczne,
Baterie słoneczne, Bezpieczniki topikowe, Cewki elektromagnetyczne, Cewki elektryczne, Częstotliwościomierze,
Czujniki piezoelektryczne, Czytniki kodów kreskowych,
Diody elektroluminescencyjne z punktami kwantowymi
[QLED], Diody świecące [LED], Drukarki komputerowe, Drut
bezpiecznikowy, Drut miedziany izolowany, Druty [przewody] telefoniczne, Dyski kompaktowe [CD-ROM-y], Dzwonki
[urządzenia ostrzegające], Dzwonki alarmowe elektryczne, Ekrany wideo, Elektroniczne systemy kontroli dostępu
do drzwi ryglowanych, Elektryczne dzwonki do drzwi, Elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikujące dźwięk
[efekty] do instrumentów muzycznych, Elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, Elektryczne ściemniacze światła,
Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Etui na smartfony, Głośniki, Gniazdka elektryczne, Gniazdka, wtyczki
i inne kontakty [złącza elektryczne], Instalacje elektryczne,
Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami
przemysłowymi, Instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, Inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), Interaktywne
terminale z ekranami dotykowymi, Interfejsy audio, Interfejsy
komputerowe, Kable elektryczne, Kable koncentryczne, Ka-
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ble rozruchowe do silników, Kable światłowodowe, Kamery
termowizyjne, Karkasy dla cewek elektrycznych, Klawiatury
komputerowe, Kłódki, elektroniczne, Komputery, Komputery kieszonkowe [PDA], Komputery przenośne [podręczne],
Kondensatory, Końcówki [elektryczność], Lampy optyczne,
Ładowarki do baterii, Łączniki elektryczne, Magnetyczne
nośniki danych, Manipulatory kulkowe [urządzenia komputerowe], Maszty do anten bezprzewodowych, Materiały
na przewody instalacji elektrycznych [kable], Mierniki sygnału satelitarnego, Mikrofony, Mikroprocesory, Miksery audio,
Monitory [sprzęt komputerowy], Myszy [sprzęt do przetwarzania danych], Nadajniki [telekomunikacja], Nadajniki sygnałów elektronicznych, Napędy dysków do komputera, Nośniki
do rejestracji dźwięku, Obudowy głośników, Ochronniki
przepięciowe, Odbiorniki audiowizualne, Odbiorniki radiotelefoniczne, Odbiorniki radiotelegraficzne, Odblaskowe
kamizelki ochronne, Odgromniki, Odtwarzacze płyt DVD,
Odtwarzacze płyt fonograficznych, Odtwarzacze płyt kompaktowych, Ograniczniki [elektryczność], Ogrodzenia zelektryfikowane, Omomierze, Oporniki elektryczne [rezystory],
Organiczne diody elektroluminescencyjne [OLED], Panele
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Podkładki
pod myszy komputerowe, Pokrowce do tabletów, Pokrowce
na laptopy, Pokrowce na smartfony, Półprzewodniki, Procesory centralne, Programy sterujące komputerowe, nagrane,
Projektory, Projektory wideo, Prostowniki, Przekaźniki elektryczne, Przełączniki czasowe automatyczne, Przełączniki
elektryczne, Przemienniki, inwertory [elektryczność], Przenośne odtwarzacze multimedialne, Przepływomierze, Przetworniki elektryczne, Przewodniki elektryczne, Przewody
akustyczne, Przewody elektryczne, Przyciski do dzwonków,
Przykładnice pomiarowe, Przyrządy do pomiaru odległości,
Przyrządy do wskazywania temperatury, Przyrządy pomiarowe, Pulpity rozdzielcze [elektryczność], Puszki odgałęźne
[elektryczność], Puszki przyłączeniowe [elektryczność], Reduktory [elektryczność], Skrzynki rozgałęźne [elektryczność],
Słuchawki [zakładane na głowę], Słuchawki do komunikacji
zdalnej, Smartfony, Sprzęt komputerowy, Sprzęt peryferyjny
do komputerów, Sprzężenia elektryczne, Stacje ładowania
dla pojazdów elektrycznych, Stateczniki [oświetlenie], Styki
elektryczne, Sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, Szafy
rozdzielcze [elektryczność], Światłowody, Tablety, Tablice
połączeń, Tablice rozdzielcze [elektryczność], Tablice sterownicze [elektryczność], Tablice sygnalizacyjne, świetlne lub
mechaniczne, Telefony, Telefony bezprzewodowe, Telefony
komórkowe, Torby do noszenia komputerów, Transformatory elektryczne, Transformatory podwyższające napięcie, Tuleje łączące do kabli elektrycznych, Tworniki [elektryczność],
Układy scalone, Urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], Urządzenia wysokiej częstotliwości, Urządzenia zdalnego sterowania, Wideofony, Woltomierze, Wskaźniki elektroniczne emitujące światło, Wykrywacze dymu, Wzmacniacze, Zamki elektryczne, Zawory elektromagnetyczne
[przełączniki elektromagnetyczne], Zelektryfikowane szyny
do zawieszania reflektorów punktowych, Złącza do przewodów elektrycznych, Złączki do przewodów [elektryczność],
11 Czajniki elektryczne, Lampy bezpieczeństwa, Lampy
elektryczne, Lampy oświetleniowe, Lampy stojące, Lampy
ultrafioletowe, nie do celów medycznych, Latarki, Latarki
kieszonkowe, elektryczne, Latarnie oświetleniowe, Reflektory do lamp, Reflektory do pojazdów, Reflektory punktowe,
Rurowe lampy wyładowcze [elektryczne] do oświetlenia,
Rury oświetleniowe, Urządzenia elektryczne do ogrzewania,
Urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, Urządzenia klimatyzacyjne, Wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], Wentylatory elektryczne do użytku osobistego,
Żarniki do lamp elektrycznych, Żarniki elektryczne do ogrze-
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wania, Żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, Żarówki
oświetleniowe, Żyrandole, 37 Eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, Informacja o naprawach, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Instalowanie i naprawa alarmów
przeciwwłamaniowych, Instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, Instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu
komputerowego, Instalowanie, konserwacja oraz naprawa
maszyn i urządzeń biurowych, Montaż i naprawa instalacji
alarmowych przeciwpożarowych, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Naprawa linii wysokiego napięcia, Układanie
kabli, Usługi elektryków, Wynajem sprzętu budowlanego,
39 Magazynowanie elektronicznych nośników danych lub
dokumentów, Wynajmowanie magazynów, 42 Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy systemów
komputerowych, Audyt energetyczny, Badania dotyczące
technologii telekomunikacyjnych, Doradztwo dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie oszczędności energii, Doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, Dostarczanie informacji
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Hosting serwerów, Hosting stron
internetowych, Instalacja oprogramowania komputerowego, Kalibrowanie [pomiary], Konserwacja oprogramowania
komputerowego, Miernictwo [pomiary], Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
awarii, Monitorowanie systemów komputerowych w celu
wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, Opracowywanie projektów technicznych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Programowanie
komputerów, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych, Tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej,
Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki,
Usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Wynajmowanie serwerów WWW.
(210)
(731)
(540)
(540)

543162
(220) 2022 05 19
HANDZEL JACEK WERITAS, Jordanów
(znak słowno-graficzny)
Jubiler WERITAS

(531) 03.01.08, 03.01.16, 26.07.25, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 14 Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki,
Biżuteria, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Wyroby
jubilerskie [biżuteria], Skrzynki na biżuterię z drewna, 16 Opakowanie na prezenty, 24 Metki.
543191
(220) 2022 05 19
GOCZAŁ CONSTRUCTIONS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Zator
(540) (znak słowny)

(210)
(731)
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(540) GOCZAŁ CONSTRUCTIONS
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi brukarskie, Wynajem narzędzi,
instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Konserwacja i naprawa budynków,
Usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb,
okien i rolet, Budowa zakładów przemysłowych, Budowanie konstrukcji żelbetowych przy wykorzystaniu szalunków
przesuwnych i wznoszących, Brukarstwo i kafelkowanie,
Budowa budynków na zamówienie, Budowa części budynków, Budowa dróg, Budowa infrastruktury wodno-lądowej,
Budowa konstrukcji podziemnych, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budownictwo, Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Murarstwo, Nadzór budowlany,
Przygotowanie terenu [budownictwo], Usługi malarskie,
Usługi konserwacji maszyn, Naprawa maszyn, Udzielanie
informacji związanych z instalacją maszyn, Instalacja maszyn, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, 42 Usługi
w zakresie inżynierii budowlanej, Usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, Usługi projektowania, Doradztwo projektowe, Planowanie [projektowanie]
budynków, Projektowanie analiz wykonalności w zakresie
projektów, Projektowanie części do pojazdów mechanicznych, Projektowanie i opracowywanie nowych produktów,
Projektowanie konstrukcji, Projektowanie maszyn specjalistycznych, Projektowanie narzędzi, Projektowanie prototypów, Projektowanie wnętrz budynków, Usługi projektowania na zamówienie, Usługi projektowania technologicznego, Wzornictwo przemysłowe, Testowanie maszyn, Usługi
inżynieryjne w zakresie projektowania maszyn.
543217
(220) 2022 05 19
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY
SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 05.03.13, 05.03.15, 29.01.03, 29.01.04
(510), (511) 1 Nawozy, w tym nawozy mineralne nawozy
azotowe, 35 Sprzedaż produktów nawozowych, preparatów, środków chemicznych i agrochemicznych powiązanych
z rolnictwem, Publikowanie tekstów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych, handlowych, przygotowywanie
reklam w tym papierowych, radiowych, telewizyjnych, Prezentowanie produktów w mediach, za pośrednictwem sieci
komputerowych, internetowych, online, Rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, promocyjnych, Promocja sprzedaży produktów nawozów, preparatów, środków chemicznych
i agrochemicznych powiązanych z rolnictwem w celach handlowych, organizacja wystaw, targów w celach handlowych
lub reklamowych, komunikacja marketingowa z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 44 Usługi doradcze
z dziedziny rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
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543218
(220) 2022 05 19
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY
SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 05.03.13, 05.03.15, 29.01.01, 29.01.04
(510), (511) 1 Nawozy, w tym nawozy mineralne nawozy
azotowe, 35 Sprzedaż produktów nawozowych, preparatów, środków chemicznych i agrochemicznych powiązanych
z rolnictwem, Publikowanie tekstów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych, handlowych, przygotowywanie
reklam w tym papierowych, radiowych, telewizyjnych, Prezentowanie produktów w mediach, za pośrednictwem sieci
komputerowych, internetowych, online, Rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, promocyjnych, Promocja sprzedaży produktów nawozów, preparatów, środków chemicznych
i agrochemicznych powiązanych z rolnictwem w celach handlowych, organizacja wystaw, targów w celach handlowych
lub reklamowych, komunikacja marketingowa z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 44 Usługi doradcze
z dziedziny rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
543221
(220) 2022 05 19
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY
SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 05.03.13, 05.03.15, 29.01.12
(510), (511) 1 Nawozy, w tym nawozy mineralne nawozy
azotowe, 35 Sprzedaż produktów nawozowych, preparatów, środków chemicznych i agrochemicznych powiązanych
z rolnictwem, Publikowanie tekstów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych, handlowych, przygotowywanie
reklam w tym papierowych, radiowych, telewizyjnych, Prezentowanie produktów w mediach, za pośrednictwem sieci
komputerowych, internetowych, online, Rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, promocyjnych, Promocja sprzedaży produktów nawozów, preparatów, środków chemicznych
i agrochemicznych powiązanych z rolnictwem w celach handlowych, organizacja wystaw, targów w celach handlowych
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lub reklamowych, komunikacja marketingowa z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 44 Usługi doradcze
z dziedziny rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
543223
(220) 2022 05 19
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY
SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)
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(531)

05.03.13, 07.01.01, 24.03.01, 24.03.07, 24.03.12, 24.03.13,
24.03.18, 26.05.04, 26.05.16, 26.05.22, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.15
(510), (511) 32 Piwo.
(551) wspólne prawo ochronne
543247
(220) 2022 05 20
GĄSIEWSKA KAMILA, DZIĄĆKO ALEKSANDRA KYA
SPÓŁKA CYWILNA, Czarna Wieś Kościelna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FULVI FORCE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Nawozy, 31 Mieszanki paszowe dla zwierząt.

(531) 05.03.13, 05.03.15, 29.01.01, 29.01.04
(510), (511) 1 Nawozy, w tym nawozy mineralne nawozy
azotowe, 35 Sprzedaż produktów nawozowych, preparatów, środków chemicznych i agrochemicznych powiązanych
z rolnictwem, Publikowanie tekstów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych, handlowych, przygotowywanie
reklam w tym papierowych, radiowych, telewizyjnych, Prezentowanie produktów w mediach, za pośrednictwem sieci
komputerowych, internetowych, online, Rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, promocyjnych, Promocja sprzedaży produktów nawozów, preparatów, środków chemicznych
i agrochemicznych powiązanych z rolnictwem w celach handlowych, organizacja wystaw, targów w celach handlowych
lub reklamowych, komunikacja marketingowa z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 44 Usługi doradcze
z dziedziny rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
543224
(220) 2022 05 19
KANIOR RYSZARD, Dąbrowa; CHRANIUK IGOR,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZMARAGDOWY KSIĄŻE Mistrzowski Lager
PIECZOŁOWICIE WARZONE Z INGREDIENCJI
NAJPIERWSZYCH SORTÓW KLASYCZNY JASNY LAGER
ZE SZLACHETNĄ, DELIKATNĄ GORYCZKĄ HONOREM
PRINCIPIBUS CERVISIA
(210)
(731)

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

543299
(220) 2022 05 23
WAŁAMANIUK DANIEL, Augustów
(znak słowno-graficzny)
QUATRO ENERGY 4

(531) 27.05.01, 29.01.15, 27.07.01, 27.07.11, 26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna wytwarzana z energii wiatru, Energia elektryczna wytwarzana
z energii słonecznej, Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, Energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, 9 Aparatura kontrolna [energia elektryczna], Urządzenia do sterowania energią elektryczną, Elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania energią.
(210)
(731)
(540)
(540)

543302
(220) 2022 05 23
GĄSIOROWSKI MIROSŁAW FIRMA SOLO, Zakopane
(znak słowno-graficzny)
OD ZBÓJA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 14.07.02, 25.01.25
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe z wyłączeniem piwa.
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543333
(220) 2022 05 23
ME CONCEPTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) amar BEIRUT Lebanese Fusion

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.05
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
Restauracje, Restauracje samoobsługowe, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
Usługi barowe, Kawiarnie, Kafeterie, Bary szybkiej obsługi,
Wynajmowanie sal na posiedzenia, Obsługa zbiorowych
imprez w zakresie dostarczania jedzenia i napojów, Restauracje z grillem, Usługi restauracji libańskich, Dokonywanie
rezerwacji restauracji i posiłków, Usługi restauracyjne, Usługi
restauracji hotelowych, Usługi mobilnych restauracji, Usługi
restauracji washoku, Usługi restauracji azjatyckich, Restauracje dla turystów, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracji fast-food, Usługi barów i restauracji, Udzielanie informacji dotyczących restauracji, Usługi restauracji serwujących
tempurę, Usługi restauracji sprzedających sushi, Rezerwacja
stolików w restauracjach, Informacja o usługach restauracyjnych, Restauracje oferujące dania na wynos, Dokonywanie
rezerwacji restauracji i posiłków, Usługi w zakresie restauracji [brasserie], Udostępnianie opinii na temat restauracji, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Usługi
restauracji z daniami ramen, Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, Usługi restauracyjne świadczone przez hotele,
Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, Usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, Usługi biur podróży w zakresie rezerwowania restauracji,
Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
Usługi restauracji specjalizujących się w makaronach udon
i soba, Usługi restauracji, w których mięso przygotowuje się
na oczach klientów.
543380
(220) 2022 05 25
EUROTERM TGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Euroterm 24
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.03, 26.02.07
(510), (511) 6 Podkładki metalowe, Krążki metalowe, Uszczelki metalowe, Rury metalowe, Zbiorniki metalowe, Zaciski
metalowe, Metalowe pierścienie gwintowane, Metalowe
rury łukowe, Przewody wodociągowe, metalowe, Złączki rur
metalowe, Metalowe rury spustowe, Drobne wyroby metalowe, Metalowe materiały budowlane, Ręczne zawory metalowe, Metalowe syfony kanalizacyjne, Metalowe nakrętki
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gwintowane, Metalowe korki spustowe, Rury kołnierzowe
metalowe, Metalowe przewody i rury, Metalowe łączniki
do rur, Metalowe złączki do rur, Metalowe zaciski do rur,
Kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, Metalowe pokrywy na odpowietrzniki, Zatyczki metalowe do zbiorników,
Metalowe złącza kielichowe obrotowe, Metalowe nakrętki
do rur, Metalowe wsporniki na rury, Metalowe rury do przesyłu wody, Metalowe złącza obrotowe do rur, Zawory metalowe, nie będące częściami maszyn, Metalowe zawory
do grzejników [inne niż termostatyczne], Rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe,
Drobnica metalowa do budynków, Giętkie rurki metalowe,
Gwoździe, Haki metalowe, Instalacje przewodowe z metalu
(nieelektryczne), Kable metalowe nieelektryczne, Kable, druty i łańcuchy, z metalu, Kanały metalowe, Metalowe kanały
wentylacyjne, Metalowe kanały odpływowe, Metalowe kanały odprowadzające, Metalowe kanały przelewowe, Kanały
metalowe na rury wentylacyjne, Kanały wykonane z metalu
do prowadzenia cieczy, Kanały metalowe do ukrywania rur
wodociągowych, Kątowniki metalowe, Kątowniki stalowe,
Kominy metalowe, Kominy stalowe, Konstrukcje stalowe,
Konstrukcje metalowe, Metalowe kratki odpływowe, Kratki
wentylacyjne z metalu, Metalowe kratki ściekowe podłogowe, Materiały budowlane (metalowe), Stalowe materiały budowlane, Metalowe, modułowe elementy budowlane, Gotowe elementy budowlane [metalowe], Metalowe materiały
i elementy budowlane i konstrukcyjne, Węże metalowe
do instalacji wodno-kanalizacyjnych, Metalowe rury kanalizacyjne, Nakrętki, sworznie i zamknięcia, z metalu, Profile aluminiowe, Profile metalowe, Przewody wentylacyjne z metalu, Metalowe przewody grzewcze, Przewody odpowietrzające z metalu, Przewody metalowe do instalacji klimatyzacyjnych, Przewody i rury do centralnego ogrzewania, metalowe,
Przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, Złącza kablowe z metalu [nieelektryczne], Osłony tulejowe na połączenia kablowe, nieelektryczne, Osprzęt
do rur [złączki] metalowy, 9 Instalacje elektryczne, Instalacje
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej,
Moduły fotowoltaiczne, Komórki fotowoltaiczne, Falowniki
fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Akumulatory energii fotowoltaicznej, 11 Akcesoria łazienkowe, Akcesoria do pryszniców, Akcesoria do umywalek, Zawory [akcesoria hydrauliczne], Akcesoria rozpylające [części instalacji
sanitarnych], Kurki [akcesoria hydrauliczne], Spusty [akcesoria
hydrauliczne], Sitka do zlewozmywaków [akcesoria hydrauliczne], Aeratory do kranów [akcesoria hydrauliczne], Filtry
do kranów [akcesoria hydrauliczne], Rozpylacze do pryszniców [akcesoria hydrauliczne], Słuchawki będące akcesoriami
do pryszniców, Zawory kontrolne do pryszniców [akcesoria
hydrauliczne], Zawory kontrolne do wanien [akcesoria hydrauliczne], Aparaty rozpylające do zlewów [akcesoria hydrauliczne], Zawory regulacyjne do wody [akcesoria regulacyjne], Zawory regulacyjne do wody [akcesoria bezpieczeństwa], Akcesoria końcowe do zasilania w wodę, Urządzenia
do redukcji ciśnienia wody [akcesoria regulujące], Urządzenia
do redukcji ciśnienia wody [akcesoria bezpieczeństwa], Akcesoria regulacyjne do rur i przewodów gazowych, Akcesoria
zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, Armatury łazienkowe, Armatury grzewcze, Armatura
do pieców, Instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura
wodno-kanalizacyjna, Armatura do dystrybucji wody służąca
do ogrzewania, Sanitarna armatura spustowa do rurociągów
ściekowych, Armatura łazienkowa do kontroli wody, Armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazo-
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wych, Armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, Instalacje
łazienkowe, Grzejniki łazienkowe, Instalacje łazienkowe
do celów sanitarnych, Wyposażenie regulacyjne do wodociągów, Wanny łazienkowe (wyposażenie -), Sanitarne wyposażenie wodociągowe, Wentylatory do systemów wentylacji,
Instalacje wentylacyjne, Urządzenia wentylacyjne, Grzejniki
wentylatorowe, Wyciągi wentylacyjne dymu, Wentylatory
[części instalacji klimatyzacyjnych], Instalacje wentylacyjne
do kuchni, Wentylatory do urządzeń wyciągowych dymów,
Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Rozpraszacze ciepła do urządzeń do wentylacji, Filtry do użycia
z urządzeniami do wentylacji, Urządzenia destylacyjne, Aparatura destylacyjna, Urządzenia do destylacji wody, Natryski,
prysznice, Wanny prysznicowe, Kabiny prysznicowe, Drzwi
prysznicowe, Instalacje prysznicowe, Baterie prysznicowe,
Zawory prysznicowe, Zestawy prysznicowe, Urządzenia
prysznicowe, Ścianki prysznicowe, Prysznice górne [deszczownice], Głowice do pryszniców, Urządzenia do pryszniców, Metalowe korki do pryszniców, Podgrzewacze wody
do pryszniców, Ścianki do kabin prysznicowych, Instalacje
do wanien z prysznicem, Osprzęt do natrysków [części instalacji prysznicowych], Sitka do użytku w brodzikach prysznicowych, Głowice prysznicowe będące częściami instalacji
zasilających w wodę, Elastyczne rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej kabin prysznicowych,
Urządzenia oświetleniowe LED, Panele [płyty] oświetleniowe, Oświetlenie elektryczne, Oświetlenie zewnętrzne,
Oświetlenie awaryjne, Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Lampy oświetleniowe, Rury oświetleniowe, Urządzenia
oświetleniowe, Instalacje oświetleniowe, Oprawy oświetleniowe, Wyposażenie oświetleniowe, Elementy oświetleniowe, Osprzęt oświetleniowy, Wyposażenie oświetleniowe zewnętrzne, Urządzenia i instalacje oświetleniowe, Urządzenia
grzewcze, Instalacje grzewcze, Kotły grzewcze, Bojlery
grzewcze, Elementy grzewcze, Wkłady grzewcze, Pierścienie
grzewcze, Piece grzewcze, Kable grzewcze, Elektryczne instalacje grzewcze, Rurowe elementy grzewcze, Domowe
płyty grzewcze, Urządzenia grzewcze podłogowe, Palniki
grzewcze nieprzenośne, Aparatura grzewcza do pieców, Instalacje grzewcze do cieczy, Urządzenia grzewcze na gaz,
Urządzenia grzewcze na olej, Instalacje grzewcze na gaz, Instalacje grzewcze do powietrza, Panele grzewcze na podczerwień, Instalacje grzewcze pod dywanami, Urządzenia
grzewcze do pomieszczeń, Elektryczne promiennikowe
urządzenia grzewcze, Bojlery do instalacji grzewczych, Kotły
do instalacji grzewczych, Urządzenia grzewcze zasilane energią słoneczną, Instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną, Aparatura grzewcza na energię słoneczną, Instalacje
grzewcze na energię słoneczną, Urządzenia grzewcze na paliwa stałe, Urządzenia grzewcze do pomieszczeń mieszkalnych, Kolektory słoneczne do celów grzewczych, Kanały dymowe do kotłów grzewczych, Wężownice będące częściami
instalacji grzewczych, Instalacje grzewcze zawarte w elementach szklanych, Urządzenia sterownicze [zawory termostatyczne] do instalacji grzewczych, Urządzenia sterujące
[zawory termostatyczne] do instalacji grzewczych, Termicznie stabilizowane rury polipropylenowe do instalacji grzewczych, Instalacje grzewcze do użytku wraz z paliwami gazowymi, Reagujące na zmiany temperatury sterowniki do automatycznych zaworów [części instalacji grzewczych], Rekuperatory do wstępnego ogrzewania powietrza do spalania
w systemach grzewczych z wykorzystaniem gorących gazów spalinowych, Agregaty klimatyzacyjne, Instalacje klimatyzacyjne, Urządzenia klimatyzacyjne, Wentylatory do klimatyzacji, Filtry do klimatyzacji, Centralne urządzenia klimatyzacyjne, Domowe urządzenia klimatyzacyjne, Domowe insta-
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lacje klimatyzacyjne, Okienne urządzenia do klimatyzacji,
Przenośne urządzenia do klimatyzacji, Okapy do urządzeń
klimatyzacyjnych, Wirniki [części instalacji klimatyzacyjnych],
Instalacje do gotowania, Urządzenia do gotowania, Elektryczne urządzenia do gotowania, Kuchenki [urządzenia
do gotowania], Urządzenia do gotowania żywności, Gazowe
urządzenia do gotowania, Płyty grzejne do gotowania, Wielofunkcyjne urządzenia do gotowania, Instalacje do gotowania przemysłowego, Urządzenia zasilane gazem do gotowania, Gotowanie (urządzenia i instalacje do -), Gazowe urządzenia do gotowania wyposażone w ruszt, Urządzenia wytwarzające ciepło, Piece [urządzenia grzewcze], Urządzenia
centralnego ogrzewania, Urządzenia wytwarzające parę,
Urządzenia do zamrażania, Instalacje do zamrażania, Urządzenia do odparowywania, Urządzenia oczyszczające powietrze, Urządzenia do celów sanitarnych, Urządzenia
do podgrzewania żywności, Urządzenia do odświeżania powietrza, Przenośne urządzenia do wentylacji, Urządzenia
elektryczne do ogrzewania, Urządzenia do kontroli zaopatrzenia w wodę, Instalacje do celów sanitarnych, Osprzęt
do celów sanitarnych, Rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, Rury ściekowe do instalacji sanitarnych, Urządzenia
do dostarczania wody do celów sanitarnych, Sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, Urządzenia do gotowania na parze, Instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Instalacje i urządzenia do suszenia, Instalacje i urządzenia do ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Osprzęt
do oświetlenia, Instalacje centralnego ogrzewania, Urządzenia do ogrzewania powietrznego, Instalacje do wytwarzania
pary, Urządzenia do wytwarzania pary, Grzejniki [kaloryfery],
Grzejniki gazowe, Grzejniki elektryczne, Grzejniki konwekcyjne, Elementy grzejne, 19 Asfalt, smoła i bitumy, Materiały
i elementy budowlane i konstrukcyjne z paku, smoły, bitumu
lub asfaltu, Budynki przenośne niemetalowe, Niemetalowe
budynki prefabrykowane, Budynki niemetalowe w postaci
kabin, Niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, Niemetalowe bloki konstrukcyjne, Elementy konstrukcyjne
z drewna, Elementy konstrukcyjne z tworzyw sztucznych,
Niemetalowe szkielety konstrukcyjne do budynków, Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne z drewna
i sztucznego drewna, Rozbudowane elementy konstrukcyjne o strukturze plastra miodu (Niemetalowe -), Elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, Elementy wykończeniowe (Niemetalowe -) do zabezpieczania budynków
przed wodą, Instalacje odwadniające niemetalowe, Instalacje przewodowe [nieelektryczne, niemetalowe], Instalacje
przewodów z materiałów niemetalowych (Nieelektryczne -),
Kanały odwadniające (Niemetalowe -), Kanały ściekowe (Niemetalowe -), Kanały odwadniające [drenażowe konstrukcje
betonowe], Kanały ściekowe, nie z metalu, Kanały przelewowe z materiałów niemetalowych, Niemetalowe kanały powietrzne do budynków, Podłogowe kanały odpływowe wykonane z materiałów niemetalowych, Kanały z materiałów
niemetalowych do przesyłania powietrza do wentylacji, Kanały wykonane z tworzyw sztucznych do prowadzenia rur
gazowych, Kominy niemetalowe, Przenośne konstrukcje
drewniane, Konstrukcje przenośne niemetalowe, Konstrukcje samonośne (Niemetalowe -), Konstrukcje wykonane
z materiałów niemetalowych, Przegrody działowe [konstrukcje], nie z metalu, Kratki burzowe [drenażowe konstrukcje
betonowe], Niemetalowe kratki wentylacyjne do budynków,
Materiały budowlane niemetalowe, Ramy budowlane niemetalowe, Części budowlane (Niemetalowe -), Niemetalowe
modułowe elementy budowlane, Materiały budowlane
z włókien mineralnych, Płyty budowlane z tworzyw sztucz-

32

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

nych, Bloczki budowlane zawierające materiały izolacyjne,
Osłony otworów wentylacyjnych, niemetalowe, Niemetalowe osłony okienne, Osłony kanałów z materiałów niemetalowych, Osłony otworów wentylacyjnych, niemetalowe,
do przewodów HVAC, Pomniki niemetalowe, Przewody odpowietrzające (niemetalowe), Przewody grzewcze, niemetalowe, Przewody do klimatyzacji, niemetalowe, Rury z gliny
i przewody, Przewody niemetalowe do wypływu wody, Niemetalowe przewody do dystrybucji wody, Przewody z tworzyw sztucznych do odwadniania, Przewody nie z metalu,
nie do obwodów elektrycznych, Przewody powietrzne z materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie, Przewody z tworzyw sztucznych do nawadniania, Przewody kominowe (Niemetalowe -) do zastosowania w budownictwie,
Rurociągi zasilające, niemetalowe, Niemetalowe rurociągi
wodne [inne niż części instalacji sanitarnych], Rury odpływowe, Rury ceramiczne, Ceramiczne rury drenażowe, Rury drenażowe niemetalowe, Rury wodociągowe niemetalowe,
Rury ściekowe (niemetalowe), Rury odwadniające (Niemetalowe -), Rury (Spustowe -) niemetalowe, Niemetalowe rury
spustowe, Rury sztywne, niemetalowe, Rury (sztywne -), niemetalowe [budownictwo], Rury opadowe z materiałów niemetalowych, Rury wodociągowe (nie z metalu), Niemetalowe rury wentylacyjne do budynków, Kołnierze ognioodporne na rury (Niemetalowe -), Rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, Rury sztywne i zawory do nich,
niemetalowe, Rury niemetalowe do dachowych instalacji
odwadniających, Rury wylotowe (Niemetalowe -) do instalacji budynków, Rury wodociągowe z tworzyw sztucznych
[sztywne], Sztywne rury do drenażu podziemnego, nie z metalu, Rury z tworzyw sztucznych do celów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, Sztywne rury z tworzyw sztucznych
[inne niż części instalacji sanitarnych], Niemetalowe zbiorniki
[konstrukcje], Zbiorniki murowane do przechowywania, Niemetalowe zbiorniki stojące, Niemetalowe zbiorniki zasobnikowe [konstrukcje], Zbiorniki ściekowe (niemetalowe -) [konstrukcje], Zbiorniki osadnikowe, nie z metalu, Zbiorniki
na wodę (niemetalowe -) [konstrukcje], Zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, Zawory przewodów drenażowych, niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, 35 Administrowanie działalnością gospodarczą, Reklama radiowa, Reklama i marketing, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama w czasopismach,
broszurach i gazetach, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z grzejnikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
do schładzania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami do chłodzenia, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami do mrożenia, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem do podgrzewania, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do schładzania,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
do mrożenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami wodociągowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami konstrukcyjnymi, Usługi
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sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami sanitarnymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami wodociągowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia, 37 Usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, Usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej, Usługi doradcze związane z instalacją urządzeń
do ogrzewania i chłodzenia, Naprawa i konserwacja bojlerów, Naprawa lub konserwacja pomp, Konserwacja instalacji
wodno-kanalizacyjnej, Konserwacja urządzeń oczyszczających wodę, Konserwacja i naprawy instalacji grzewczej, Konserwacja systemów elektronicznych lub klimatyzacyjnych,
Konserwacja i naprawa turbin gazowych, Konserwacja urządzeń domowych do chłodzenia, Naprawa lub konserwacja
pieców przemysłowych, Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Konserwacja i naprawa urządzeń ciśnieniowych, Naprawa i konserwacja urządzeń grzewczych, Naprawa i konserwacja elektrowni wiatrowych, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Naprawa i konserwacja generatorów energii elektrycznej, Instalacja, naprawa i konserwacja podgrzewaczy powietrza, Konserwacja
i naprawa przemysłowych zbiorników ciśnieniowych, Konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, Naprawa lub
konserwacja urządzeń do klimatyzacji, Naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji, Naprawa i konserwacja urządzeń
do klimatyzacji, Naprawa i konserwacja urządzeń do chłodzenia, Naprawa lub konserwacja urządzeń do oczyszczania
wody, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Naprawa i konserwacja instalacji do wytwarzania energii, Udzielanie informacji związanych z naprawą
lub konserwacją pomp, Naprawa i konserwacja urządzeń
i instalacji do chłodzenia, Konserwacja, naprawa i odnowa
urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja), Udzielanie informacji związanych z naprawą
lub konserwacją urządzeń do oczyszczania wody, Montaż
zmiękczaczy wody, Montaż instalacji centralnego ogrzewania, Montaż urządzeń centralnego ogrzewania, Montaż instalacji do zmiękczania wody, Montaż i naprawa instalacji
grzewczych, Naprawa pomp, Naprawa urządzeń ogrzewczych, Informacja o naprawach, Czyszczenie i naprawa kotłów, Naprawa systemów doprowadzania gazu, Naprawa
urządzeń do klimatyzacji, Naprawa urządzeń do wentylacji,
Naprawa urządzeń do suszenia, Instalowanie oraz naprawa
urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, Konserwacja i naprawa instalacji
grzewczej, Naprawa i konserwacja pojazdów wodnych, Naprawa maszyn na sprzężone powietrze, Naprawa lub konserwacja gazowych podgrzewaczy wody, Konserwacja i naprawa urządzeń do oczyszczania wody, Konserwacja i naprawa
kotłów na paliwa stałe, 42 Projektowanie rurociągów, Projektowanie i planowanie techniczne rurociągów w dziedzinie
gazu, wody i wody ściekowej, Projektowanie i planowanie
techniczne systemów kanalizacyjnych, Projektowanie systemów elektrycznych, Usługi inżynieryjne dla branży gazowniczej, Usługi sprawdzania rurociągów, Projektowanie ogrzewania, Projektowanie i planowanie techniczne instalacji
do ogrzewania, Usługi projektowania technicznego związane z instalacjami do ogrzewania, Usługi projektowania dotyczące instalowania akcesoriów sanitarnych, Usługi projektowania technicznego związane z urządzeniami i instalacjami
sanitarnymi, Usługi projektowania technicznego związane
z urządzeniami i instalacjami do chłodzenia, Usługi projektowania technicznego związane z instalacjami do zaopatrzenia
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w wodę, Usługi inżynieryjne związane z systemami transportu gazu i zaopatrzenia w gaz, Doradztwo związane z usługami technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia w prąd
i energię, Sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych.
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543393
(220) 2022 05 25
LISNER POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lisner
(210)
(731)

(210) 543381
(220) 2022 05 25
(731) MACURA JERZY, Orzech
(540) (znak słowny)
(540) Charming Eyes
(510), (511) 44 Usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury,
ogrodnictwa i leśnictwa, Hodowla zwierząt, Usługi hodowli
kotów, Doradztwo związane z hodowlą zwierząt, Sztuczne
zapłodnienie zwierząt.
543383
(220) 2022 05 25
MGS NAUKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MGS NAUKA

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.15.01, 27.05.02
(510), (511) 9 Urządzenia dydaktyczne i instruktażowe.
543391
(220) 2022 05 25
BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Paproć
(540) (znak słowny)
(540) JULIANO
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Pitne alkohole wysokoprocentowe, Wino.
(210)
(731)

543392
(220) 2022 05 25
UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 24.01.05, 29.01.04, 27.03.15, 24.01.99
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, rozpowszechniania materiałów reklamowych, 41 Usługi edukacyjne, porady w zakresie edukacji
i kształcenia, organizowania kongresów, konferencji, sympozjów, seminariów i zjazdów naukowych, publikowanie książek, 42 Opracowywanie projektów technicznych, projektowanie systemów komputerowych.

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.16
(510), (511) 29 Mięso, Substytuty mięsa, Konserwy mięsne,
Substytuty mięsa w puszce, Ryby, Substytuty ryb, Drób, Substytuty drobiu, Dziczyzna, Substytuty dziczyzny, Ekstrakty
mięsne, Ekstrakty rybne, Owoce morza, Substytuty owoców
morza, Mięczaki nieżywe, Substytuty mięczaków nieżywych,
Algi przygotowane do spożycia przez ludzi, Owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, Produkty rybne,
Produkty z substytutów ryb, Przetwory rybne, Przetwory
z substytutów ryb, Ryby w galarecie, Substytuty ryby w galarecie, Delikatesowe wyroby rybne, Delikatesowe wyroby
z substytutów ryb, Konserwy rybne, Konserwy z substytutów ryb, Dania z ryb, Dania z substytutów ryb, Sałatki rybne,
Sałatki z substytutów ryb, Pasty do smarowania [zawierające
tłuszcz], Pasty wegetariańskie na bazie owoców i warzyw, Pasty wegańskie na bazie owoców i warzyw, Pasty do smarowania na bazie roślin strączkowych, Pasta z ciecierzycy [hummus], Pasty na bazie łubinu, Pasty łubinowe, Pasty warzywne,
Pasty rybne, Pasty z substytutów ryb, Pasty z ryb wędzonych,
Pasty z substytutów ryb wędzonych, Pasty z owoców morza
i mięczaków, Pasty z owoców morza i mięczaków na bazie
roślin, Pasty z substytutów owoców morza i mięczaków, Sałatki delikatesowe składające się z mięsa, substytutów mięsa,
ryb, substytutów ryb, drobiu, substytutów drobiu, dziczyzny,
substytutów dziczyzny, konserwowanych, suszonych lub
gotowanych owoców i/lub warzyw, jaj, Dania gotowe składające się z mięsa, substytutów mięsa, ryb, substytutów ryb,
drobiu, substytutów drobiu, dziczyzny, substytutów dziczyzny, ekstraktów mięsnych, ekstraktów rybnych, konserwowanych, suszonych lub gotowanych owoców i/lub warzyw, jaj,
Dania gotowe, żywność przetworzona i wytrawne przekąski
składające się głównie z mięsa, substytutów mięsa, bekonu,
ryb, substytutów ryb, owoców morza, owoców morza pochodzenia roślinnego, substytutów owoców morza, drobiu, substytutów drobiu, dziczyzny, substytutów dziczyzny,
owoców, warzyw, orzechów, roślin strączkowych, Chipsy
ziemniaczane, w tym chipsy ziemniaczane zawierające ryby,
owoce morza, mięczaki i algi, Chipsy ziemniaczane, w tym
chipsy ziemniaczane zawierające substytuty ryb, owoców
morza, mięczaków i alg, Krokiety, w tym krokiety zawierające
ryby, owoce morza, mięczaki i algi, Krokiety, w tym krokiety
zawierające substytuty ryb, owoców morza, mięczaków i alg,
Zupy i składniki do ich przygotowania, Galaretki, Marmolada,
Dżemy, Jajka, Mleko i produkty mleczne, Substytuty mleka,
Produkty zastępujące mleko, Nabiał, Produkty zastępujące
nabiał, Substytuty nabiału, Pasty do smarowania z produktów mlecznych, Pasty do smarowania z substytutów mleka,
Pasty owocowe, Pasty czosnkowe, Biały ser, Wegański biały ser, Oleje jadalne, Oleje roślinne do celów spożywczych,
Tłuszcze jadalne, Tłuszcze roślinne do celów spożywczych,
Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Sałatki ziemniaczane, Sałatki gotowe, Gotowe sałatki bez majonezu, Przeką-
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ski na bazie białka, mianowicie przekąski sojowe, Przekąski
na bazie białka, mianowicie przekąski jajeczne, Przekąski
na bazie białka, mianowicie przekąski z roślin strączkowych,
Przekąski na bazie białka, mianowicie przekąski na bazie łubinu, Przekąski na bazie białka, mianowicie przekąski na bazie
przetworzonej fasoli, Przekąski na bazie białka, mianowicie
przetworzone przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie białka, mianowicie przetworzone przekąski na bazie orzechów, Przekąski z jadalnych wodorostów, Przekąski na bazie
mleka, produktów mlecznych, substytutów mleka i produktów z substytutów mleka, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie tofu, Przekąski z suszonych owoców, Przekąski
na bazie roślin strączkowych, Przekąski na bazie orzechów,
Przekąski na bazie suszonych owoców i orzechów, Tofu, Dania gotowe składające się głównie z tofu, Substytuty mięsa
na bazie soi, Przekąski na bazie soi, Substytuty mleka na bazie soi, Alginiany i żelatyna do celów spożywczych, przetworzone boczniaki ostrygowate, Żelatyna, Zupy, Algi do żywności dla ludzi, Alginiany do celów kulinarnych, Gotowe dania
składające się głównie z mięsa, Gotowe dania składające się
głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), Gotowe dania warzywne, Gotowe dania z mięsa, 30 Kawa, Herbata, Kakao, Cukier, Ryż, Tapioka, Sago, Substytuty kawy, Mąka, Preparaty zbożowe, Przetworzone ziarna
zbóż, Produkty spożywcze wytworzone ze zbóż, Przekąski
zbożowe, Chleb, Miód, Syrop złocisty, Kasza, Drożdże, Proszek
do pieczenia, Sól, Przyprawy, Musztarda, Ocet winny, Sosy,
Kremy do sałatek, Kremy do sałatek wegańskie, Sosy sałatkowe, Wegańskie sosy do sałatek, Keczup, Majonez, majonez
wegański, majonez sałatkowy, Wegański majonez sałatkowy,
Remulada, Remulada wegańska, Przyprawy smakowe (sosy,
marynaty), wegańskie przyprawy smakowe (sosy, marynaty),
Sosy delikatesowe, Sosy delikatesowe i śmietankowe, Pasty
warzywne (sosy), Przeciery warzywne (sosy), Żywność gotowa w postaci sosów, Chutney, Żywność gotowa zawierająca
głównie makaron, Żywność gotowa na bazie ryżu, Makaron,
Sałatki makaronowe, Gotowe dania z ryżu, Dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż.
543394
(220) 2022 05 25
LISNER POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O Warzywo!
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 29 Mięso, Substytuty mięsa, Konserwy mięsne,
Substytuty mięsa w puszce, Ryby, Substytuty ryb, Drób, Substytuty drobiu, Dziczyzna, Substytuty dziczyzny, Ekstrakty
mięsne, Ekstrakty rybne, Owoce morza, Substytuty owoców
morza, Mięczaki nieżywe, Substytuty mięczaków nieżywych,
Algi przygotowane do spożycia przez ludzi, Owoce i warzywa
konserwowane, suszone i gotowane, Produkty rybne, Produkty z substytutów ryb, Przetwory rybne, Przetwory z substytutów ryb, Ryby w galarecie, Substytuty ryby w galarecie, Delikatesowe wyroby rybne, Delikatesowe wyroby z substytutów
ryb, Konserwy rybne, Konserwy z substytutów ryb, Dania z ryb,
Dania z substytutów ryb, Sałatki rybne, Sałatki z substytutów
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ryb, Pasty do smarowania [zawierające tłuszcz], Pasty wegetariańskie na bazie owoców i warzyw, Pasty wegańskie na bazie
owoców i warzyw, Pasty do smarowania na bazie roślin strączkowych, Pasta z ciecierzycy [hummus], Pasty na bazie łubinu,
Pasty łubinowe, Pasty warzywne, Pasty rybne, Pasty z substytutów ryb, Pasty z ryb wędzonych, Pasty z substytutów ryb wędzonych, Pasty z owoców morza i mięczaków, Pasty z owoców
morza i mięczaków na bazie roślin, Pasty z substytutów owoców morza i mięczaków, Sałatki delikatesowe składające się
z mięsa, substytutów mięsa, ryb, substytutów ryb, drobiu, substytutów drobiu, dziczyzny, substytutów dziczyzny, konserwowanych, suszonych lub gotowanych owoców i/lub warzyw,
jaj, Dania gotowe składające się z mięsa, substytutów mięsa,
ryb, substytutów ryb, drobiu, substytutów drobiu, dziczyzny,
substytutów dziczyzny, ekstraktów mięsnych, ekstraktów rybnych, konserwowanych, suszonych lub gotowanych owoców
i/lub warzyw, jaj, Dania gotowe, żywność przetworzona i wytrawne przekąski składające się głównie z mięsa, substytutów
mięsa, bekonu, ryb, substytutów ryb, owoców morza, owoców
morza pochodzenia roślinnego, substytutów owoców morza,
drobiu, substytutów drobiu, dziczyzny, substytutów dziczyzny, owoców, warzyw, orzechów, roślin strączkowych, Chipsy
ziemniaczane, w tym chipsy ziemniaczane zawierające ryby,
owoce morza, mięczaki i algi, Chipsy ziemniaczane, w tym
chipsy ziemniaczane zawierające substytuty ryb, owoców
morza, mięczaków i alg, Krokiety, w tym krokiety zawierające
ryby, owoce morza, mięczaki i algi, Krokiety, w tym krokiety
zawierające substytuty ryb, owoców morza, mięczaków i alg,
Zupy i składniki do ich przygotowania, Galaretki, Marmolada,
Dżemy, Jajka, Mleko i produkty mleczne, Substytuty mleka,
Produkty zastępujące mleko, Nabiał, Produkty zastępujące
nabiał, Substytuty nabiału, Pasty do smarowania z produktów
mlecznych, Pasty do smarowania z substytutów mleka, Pasty
owocowe, Pasty czosnkowe, Biały ser, Wegański biały ser, Oleje
jadalne, Oleje roślinne do celów spożywczych, Tłuszcze jadalne, Tłuszcze roślinne do celów spożywczych, Sałatki owocowe,
Sałatki warzywne, Sałatki ziemniaczane, Sałatki gotowe, Gotowe sałatki bez majonezu, Przekąski na bazie białka, mianowicie
przekąski sojowe, Przekąski na bazie białka, mianowicie przekąski jajeczne, Przekąski na bazie białka, mianowicie przekąski
z roślin strączkowych, Przekąski na bazie białka, mianowicie
przekąski na bazie łubinu, Przekąski na bazie białka, mianowicie przekąski na bazie przetworzonej fasoli, Przekąski na bazie
białka, mianowicie przetworzone przekąski na bazie owoców,
Przekąski na bazie białka, mianowicie przetworzone przekąski
na bazie orzechów, Przekąski z jadalnych wodorostów, Przekąski na bazie mleka, produktów mlecznych, substytutów mleka
i produktów z substytutów mleka, Przekąski na bazie warzyw,
Przekąski na bazie tofu, Przekąski z suszonych owoców, Przekąski na bazie roślin strączkowych, Przekąski na bazie orzechów,
Przekąski na bazie suszonych owoców i orzechów, Tofu, Dania
gotowe składające się głównie z tofu, Substytuty mięsa na bazie soi, Przekąski na bazie soi, Substytuty mleka na bazie soi,
Alginiany i żelatyna do celów spożywczych, przetworzone
boczniaki ostrygowate, Zupy, Algi do żywności dla ludzi, Alginiany do celów kulinarnych, Żelatyna, Gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek
i bulionu (oden), Gotowe dania składające się głównie z mięsa,
Gotowe dania warzywne, Gotowe dania z mięsa, 30 Kawa, Herbata, Kakao, Cukier, Ryż, Tapioka, Sago, Substytuty kawy, Mąka,
Preparaty zbożowe, Przetworzone ziarna zbóż, Produkty spożywcze wytworzone ze zbóż, Przekąski zbożowe, Chleb, Miód,
Syrop złocisty, Kasza, Drożdże, Proszek do pieczenia, Sól, Przyprawy, Musztarda, Ocet winny, Sosy, Kremy do sałatek, Kremy
do sałatek wegańskie, Sosy sałatkowe, Wegańskie sosy do sałatek, Keczup, Majonez, majonez wegański, majonez sałatkowy,
Wegański majonez sałatkowy, Remulada, Remulada wegańska,
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Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), wegańskie przyprawy
smakowe (sosy, marynaty), Sosy delikatesowe, Sosy delikatesowe i śmietankowe, Pasty warzywne (sosy), Przeciery warzywne (sosy), Żywność gotowa w postaci sosów, Chutney,
Żywność gotowa zawierająca głównie makaron, Żywność
gotowa na bazie ryżu, Makaron, Sałatki makaronowe, Dania
gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, Gotowe dania z ryżu.
543397
(220) 2022 05 25
AUTOLAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.21, 27.05.14
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, Usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych.
543433
(220) 2022 05 26
RS FILLINGTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pępowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Reha Horse Fizjoterapia koni

(210)
(731)

(531) 03.03.01, 03.03.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 44 Masaż koni.
543442
(220) 2022 05 26
CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CA CRÉDIT AGRICOLE Twój bank pełen korzyści

(210)
(731)

danych kodowane i niekodowane, karty magnetyczne kodowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem,
urządzenia do transmisji i przetwarzania danych, urządzenia elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo przesyłania danych, moduły ładowalne z publikacjami w formie
elektronicznej oraz zawierające treści multimedialne, oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu do obsługi transakcji i operacji bankowych, oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń przenośnych, elektroniczne bazy
danych, 35 Reklama, kreowanie wizerunku firmy, usługi marketingowe, Usługi promocyjne obejmujące organizowanie,
obsługę, administrowanie, nadzorowanie i zarządzanie
planami pozyskiwania stałych klientów w formie programów lojalnościowych, Kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowe bazy danych, Pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, przetwarzanie danych, zarządzanie bazami danych, udostępnianie komputerowych
baz danych, analizy kosztów, 36 Operacje bankowe, usługi
bankowe, z uwzględnieniem usług bankowych z dostępem
bezpośrednim przez systemy elektroniczne, bankowość telefoniczna, usługi bankowości domowej, usługi bankowości osobistej, usługi finansowe, operacje walutowe, analizy
finansowe, doradztwo finansowe, informacja bankowa, inwestycje kapitałowe, lokaty kapitałów i doradztwo w tym
zakresie, usługi finansowych baz danych, obsługa kredytów
i pożyczek ratalnych, obsługa kont bankowych, finansowanie pożyczek i kredytów, emisja kart płatniczych, obsługa
kart płatniczych, pośrednictwo finansowe, powiernictwo finansowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych, zarządzanie finansami, Informacja o usługach i produktach bankowych i finansowych, 38 Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, przekierowanie
wszelkiego rodzaju wiadomości na adresy internetowe
[przesyłanie wiadomości internetowych], zapewnianie
dostępu do blogów internetowych, zapewnianie dostępu
do stron internetowych, zapewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów] i forów internetowych, świadczenie usług komunikacji głosowej przez Internet, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, elektroniczne przesyłanie programów komputerowych
i aplikacji mobilnych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu do danych i informacji za pośrednictwem
Internetu, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
usługi telekomunikacyjne świadczone przez Internet, intranet i extranet, transmisja treści generowanych przez użytkownika za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do baz danych i do Internetu,
usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem
platform i portali internetowych, usługi pocztowe przy wykorzystaniu Internetu i innych sieci przesyłu danych, usługi
emisji treści audio i wideo świadczone za pośrednictwem
Internetu, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów [chatroomów]
oraz forów internetowych, elektroniczne tablice ogłoszeń.
543444
(220) 2022 05 26
ANEX PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustka
(540) (znak słowny)
(540) Anex Plus
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, prowadzonej w punktach stacjonarnych sprzedaży, artykułów
spożywczych, napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
wyrobów tytoniowych oraz artykułów przemysłowych.
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 Magnetyczne, mikroprocesorowe i optyczne
nośniki danych z nagraniami, oprogramowanie komputerowe, magnetyczne, mikroprocesorowe i optyczne nośniki
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543471
(220) 2022 05 27
EURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ignatki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mevelle PROFESSIONAL

(210)
(731)
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stalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, 42 Planowanie i projektowanie osiedli
mieszkaniowych, Planowanie [projektowanie] biurowców
wielopiętrowych, Usługi w zakresie projektowania, Usługi
projektowania.
543485
(220) 2022 05 27
PIEKARNIA WARMIŃSKA M.ŁAWRUKAJTISKLIMKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Braniewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pierniczki Fromborskie
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki do włosów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Szampony do włosów, Odżywki do włosów,
Balsamy do włosów, Pomady do włosów, Kremy do włosów,
Maseczki do włosów, Żele do włosów, Pianki do włosów, Farby do włosów, Rozjaśniacze do włosów, Lakiery do włosów,
Olejki do włosów, Serum do włosów, Środki zmiękczające
do włosów.
543482
(220) 2022 05 27
GUANGDONG JIAROU REFINED DECI CO., LTD,
Shantou, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sellion
(210)
(731)

(531) 02.03.01, 02.03.02, 02.03.16, 27.05.01, 26.11.12
(510), (511) 3 Perfumy, Kosmetyki upiększające, Olejki
eteryczne, Pomadki do ust, Preparaty do demakijażu, Płyny do pielęgnacji włosów, Lakiery do paznokci, Preparaty
do makijażu, Wody toaletowe, Środki do czyszczenia zębów.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

543483
(220) 2022 05 27
SOŁTYSIAK ALEKSANDRA GT FACTORY, Łódź
(znak słowno-graficzny)
GTF GT FACTORY

29.01.12, 26.04.03, 26.04.07, 26.04.09, 26.04.18,
26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania
danych, Informacje na temat metod sprzedaży, 36 Usługi
w zakresie nieruchomości, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Wynajem narzędzi, in-

(531)

01.11.10, 02.01.01, 02.01.03, 02.01.04, 24.03.07, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Wyroby piekarnicze,
Ciasta, Tarty i ciasteczka, Babki, Biszkopty, Ciastka, Kruche ciasteczka, Ciasto na ciastka, Keksy, Krajanki, Ciastka piernikowe,
Pierniki, Pierniczki, Pierniki nadziewane, Pierniki w glazurze,
Pierniki w czekoladzie, Pierniki w polewie czekoladopodobnej, Pieczywo cukiernicze, Pieczywo imbirowe jako piernik,
Polewy do ciast, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, prowadzone w kafeteriach, kawiarniach, barach szybkiej
obsługi, Usługi gastronomiczne, Restauracje, Lodziarnie, Kawiarnie, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos,
Usługi cateringowe, Catering napojów i żywności, Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Prowadzenie cukierni, Prowadzenie piekarni.
(210) 543534
(220) 2022 05 30
(731) CHOCHOLEWSKA IWONA, Sierakowice
(540) (znak słowny)
(540) PWM
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Nauczanie w zakresie zdrowia, Kursy szkoleniowe z zakresu
zdrowia, Udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, Organizowanie szkoleń
w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, Usługi edukacyjne związane z odżywianiem, Prowadzenie kursów szkoleniowych on-line związanych z odżywianiem, Świadczenie usług
edukacyjnych związanych z dietą, Zapewnianie kursów
edukacyjnych związanych z dietą, Usługi w zakresie edukacji
dietetycznej, Prowadzenie kursów internetowych w zakresie
diet, Szkolenie w zakresie diety [nie medyczne], Szkolenie
w zakresie żywienia [nie medyczne], Przygotowywanie tekstów do publikacji, Publikowanie, Publikacja broszur, Publikacja czasopism, Usługi publikacji, Publikowanie podręczników,
Publikowanie czasopism, Publikowanie tekstów, Publikowanie książek, Publikacja materiałów edukacyjnych, Wydawanie
publikacji medycznych, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Publikowanie materiałów drukowanych i publikacji
drukowanych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikowanie książek,
czasopism, Publikowanie tekstów medycznych, Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie podręczników
szkoleniowych, Publikacja i redagowanie książek, Udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], Udostępnianie
publikacji on-line, Publikowanie książek i recenzji, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie
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czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny,
Szkolenia edukacyjne, Prowadzenie warsztatów [szkolenia],
Szkolenia w zakresie odżywiania, Szkolenia z prezentacji
żywności, Szkolenia w zakresie cateringu, Przekazywanie
know-how [szkolenia], Szkolenia w zakresie obchodzenia się
z jedzeniem, Szkolenia dla personelu w zakresie technologii
żywności, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie konferencji,
Nauczanie w zakresie sposobów odżywiania, Prowadzenie
zajęć w zakresie odżywiania, 44 Udzielanie informacji związanych z odżywianiem, Usługi doradcze związane z dietą,
Profesjonalne doradztwo związane z dietą, Udzielanie informacji zdrowotnej, Poradnictwo w zakresie zdrowia publicznego, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, Usługi dietetyków, Poradnictwo dietetyczne, Doradztwo dietetyczne, Planowanie
i nadzorowanie diety, Usługi świadczone przez dietetyków,
Usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], Planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, Usługi doradcze
w zakresie dietetyki, Usługi w zakresie planowania diety odchudzającej, Udzielanie informacji w zakresie suplementów
diety i odżywiania, Udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, Udzielanie informacji na temat
poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, Udzielanie informacji żywieniowych w zakresie żywności przeznaczonej
do redukcji masy ciała do celów medycznych, Doradztwo
żywieniowe, Poradnictwo żywieniowe, Usługi doradztwa żywieniowego, Konsultacje z dziedziny żywienia, Profesjonalne
doradztwo w zakresie żywienia, Usługi doradcze w zakresie
żywienia, Udzielanie informacji żywieniowych w zakresie napojów do redukcji masy ciała do celów medycznych.
543546
(220) 2022 05 30
PHARM SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Ocusalin
(510), (511) 5 Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Lubrykanty do celów medycznych, Środki nawilżające do użytku medycznego.
(210)
(731)

543548
(220) 2022 05 30
PHARM SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Lentonitk
(510), (511) 5 Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Lubrykanty do celów medycznych, Środki nawilżające do użytku medycznego.
(210)
(731)

543623
(220) 2022 05 31
DERIS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) idose
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543645
(220) 2022 06 01
ASKATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowny)
(540) SKATO
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy.
(210)
(731)

543646
(220) 2022 06 01
MEDICINA PROXIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBDinFocus.com

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
bloga, Wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Usługi
reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej,
Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, 41 Elektroniczna publikacja
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Publikowanie i rozpowszechnianie informacji medycznej w zakresie nieswoistych chorób zapalnych jelit, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów.
543647
(220) 2022 06 01
SANTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aeroVent

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 11 Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja).
(210)
(731)
(540)
(540)

543650
(220) 2022 06 01
UNIMAX SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(znak słowno-graficzny)
UNIMAX.

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 44 Zdalne monitorowanie danych medycznych
do diagnozowania medycznego i leczenia.

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Kabiny kąpielowe metalowe, Kominy metalowe, Kominowe trzony metalowe, Metalowe konstrukcje
budowlane, Metalowe, przenośne konstrukcje budowlane,
Szkielety konstrukcyjne metalowe, Rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe, Giętkie
rurki metalowe, Kanalizacja (Rury rozgałęźne do -) metalowe,
Kolanka do rur metalowe, Łączniki [złącza] wykonane z metalu
do rur, Kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, Metalowe
przewody i rury, Metalowe rury odpływowe, Metalowe zaciski
do rur, Metalowe złącza rurowe, Metalowe złączki do rur, Metalowe zawory do rur wodociągowych, Metalowe złączki ruro-
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we, Przewody centralnego ogrzewania, metalowe, Przewody
wodociągowe, metalowe, Przewody wodociągowe (Zawory
do -) metalowe, Przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, Osłony do rur metalowe, Rurociągi zasilające metalowe, Rurowe (Przewody -) metalowe, Rury ściekowe metalowe, Rury wodociągowe metalowe, Zaciski do rur
i kabli, metalowe, Zamocowania rur [Obejmy do -] metalowe,
Zawory do rur drenażowych metalowe, Zawory [inne niż
części maszyn] metalowe, Zawory wodociągowe metalowe,
Złączki rur metalowe, Rury i rurki ze stali, Rury i rurki metalowe, Pierścienie rurowe z metalu, Kanały ściekowe z metalu,
Listwy profilowane metalowe dla budownictwa, Metalowe,
strukturalne, budowlane szkielety konstrukcji, Metalowe
uchwyty do wanny, Wsporniki metalowe dla budownictwa,
Uliczne kanały ściekowe metalowe, 8 Ekspandery [narzędzia
ręczne], Kątowniki [narzędzia], Punktaki [narzędzia ręczne],
Wiertła [części narzędzi ręcznych], Wiertła do narzędzi obrotowych [narzędzia obsługiwane ręcznie], Klucze [narzędzia],
Gwintownice [narzędzia ręczne], Brzeszczoty do pił [części
narzędzi ręcznych], Diamenty szklarskie [części narzędzi ręcznych], Narzędzia do usuwania izolacji z drutu, Narzędzia ręczne do usuwania izolacji z drutu, Przycinarki do rur [narzędzia],
Przyrządy tnące [narzędzia ręczne], Tarniki, tarki [narzędzia
ręczne], Tarcze szlifierskie [toczaki], narzędzia ręczne, Wiertła
do drążenia [części narzędzi ręcznych], Wiertła, 9 Analizatory wielkości nanocząsteczek, Analizatory spalin, Analizatory
powietrza, Przetworniki piezoelektryczne, Wskaźniki [elektryczność], Aparatura do kontrolowania temperatury, Panele
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Kable elektryczne, Przewody elektryczne, Złącza do przewodów elektrycznych, Złączki do przewodów [elektryczność], Aparatura
i urządzenia do kontrolowania elektryczności, Odgromniki,
Przełączniki piezoelektryczne, Urządzenia do monitorowania
zużycia ciepła, Urządzenia do wykrywania ciepła, Wykrywacze [detektory], Wykrywacze dymu, Urządzenia i przyrządy
do wykrywania, Rejestratory elektryczne, Urządzenia do monitorowania napięcia, Urządzenia testujące do sprawdzania
przyrządów elektronicznych, Przetworniki, 11 Filtry do wody
pitnej, Filtry membranowe odwróconej osmozy do oczyszczania wody, Bojlery elektryczne, Filtry do urządzeń zaopatrujących w wodę, Hydranty, Instalacje do zaopatrywania
w wodę pitną, Instalacje do zaopatrywania w wodę, Kotły
do pralni, Instalacje wody gorącej, Urządzenia jonizujące
wodę, Bojlery do instalacji dostarczających gorącą wodę, Bidety, Deski sedesowe, Instalacje toaletowe, Instalacje łazienkowe do celów sanitarnych, Natryski, prysznice, Natryskowe
(Kabiny -), Osprzęt do natrysków [części instalacji prysznicowych], Sanitarna (Instalacje i aparatura -), Urządzenia do celów sanitarnych, Kominki, Chłodnice i podgrzewacze wody,
Elektryczne kuchenki, Elektryczne podgrzewacze wody,
Filtry do użycia z urządzeniami do ogrzewania, Instalacje
do ogrzewania wodnego, Kotły, Kotły grzewcze, Kotły parowe do wytwarzania pary [inne niż części maszyn], Aparatura
do podgrzewania powietrza, 17 Rury giętkie, rurki, przewody
giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, nie z metalu,
Materiały termoizolacyjne, Mieszanki chemiczne zatrzymujące ciepło, Mieszanki zapobiegające promieniowaniu
ciepła, Uszczelki do rur, Wata do uszczelniania [szczeliwo],
Uszczelniacze do uszczelniania złączy, Pierścienie uszczelniające wykonane z gumy, Pierścienie uszczelniające wykonane
z kauczuku syntetycznego, Złącza kompensacyjne z tkaniny,
Kształtki, niemetalowe, do rur elastycznych, Kształtki, niemetalowe, do rur sztywnych, Niemetalowe złącza i połączenia
rurowe, Niemetalowe złącza kolankowe do rur elastycznych,
Podlewanie (Węże do -), Węże do narzędzi pneumatycznych,
Wąż wzmocniony włóknem szklanym do wyściełania struktur w formie kanałowej, Węże, 19 Ceramiczne rury drenażo-
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we, Rury kamionkowe, Rury drenażowe niemetalowe, Rury
ściekowe (niemetalowe), Rury sztywne, niemetalowe, Rury
(Spustowe -) niemetalowe, Rury wodociągowe niemetalowe,
Włazy (Pokrywy do -) niemetalowe, Rury sztywne i zawory
do nich, niemetalowe, 37 Konserwacja rurociągów, Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, Układanie rurociągów, Montaż urządzeń grzewczych, Naprawa i konserwacja
urządzeń grzewczych, Udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, Usługi
wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, Naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, Montaż urządzeń
centralnego ogrzewania, Usługi hydrauliczne, Czyszczenie
wewnętrznych powierzchni budynków.
543654
(220) 2022 06 01
POD JEDLAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łaziska Górne
(540) (znak słowny)
(540) Pod Jedlami
(510), (511) 43 Tymczasowe zakwaterowanie.

(210)
(731)

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

543657
(220) 2022 06 01
HREŚKA MATEUSZ HANDEL OBWOŹNY, Zaskale
(znak słowno-graficzny)
POLISZ LÓÓD

(531) 08.01.18, 02.09.08, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 29 Deser na bazie owoców jagodowych [fool],
Deser z owocami i kremem [fool], Desery jogurtowe, Desery mleczne, Desery owocowe, Desery wykonane z produktów mlecznych, Schłodzone desery mleczne, 30 Lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Lody mleczne,
Lody jadalne, Lody mleczne [lody], Lody na bazie jogurtu
[lody jako główny składnik], Lody na patyku, Lody o smaku
czekoladowym, Lody owocowe, Lody owocowe w postaci
batonów, Lody spożywcze, Jadalne lody owocowe, Jogurt
mrożony [lody spożywcze], Lody wielosmakowe, Musy, Musy
deserowe, Musy (słodycze), Musy (wyroby cukiernicze), Desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait],
Desery czekoladowe, Gofry z polewą czekoladową, Gofry
czekoladowe, Gofry, 43 Kawiarnie, Obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem.
(210)
(731)
(540)
(540)

543668
(220) 2022 06 02
UNIMAX SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(znak słowno-graficzny)
U.
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(531) 27.05.01, 26.01.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Kominy metalowe, kominowe trzony metalowe, metalowe konstrukcje budowlane, metalowe, przenośne konstrukcje budowlane, szkielety konstrukcyjne metalowe, rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich,
w tym zawory, metalowe, giętkie rurki metalowe, kanalizacja
(rury rozgałęźne do -) metalowe, kolanka do rur metalowe,
łączniki [złącza] wykonane z metalu do rur, kształtki rurowe
rozgałęzieniowe metalowe, metalowe przewody i rury, metalowe rury odpływowe, metalowe zaciski do rur, metalowe
złącza rurowe, metalowe złączki do rur, metalowe zawory
do rur wodociągowych, metalowe złączki rurowe, przewody centralnego ogrzewania, metalowe, przewody wodociągowe, metalowe, przewody wodociągowe (zawory do -)
metalowe, przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej
i klimatyzacyjnej, osłony do rur metalowe, rurociągi zasilające metalowe, rurowe (przewody -) metalowe, rury ściekowe
metalowe, rury wodociągowe metalowe, zaciski do rur i kabli, metalowe, zamocowania rur [obejmy do -] metalowe,
zawory do rur drenażowych metalowe, zawory [inne niż
części maszyn] metalowe, zawory wodociągowe metalowe,
złączki rur metalowe, rury i rurki ze stali, rury i rurki metalowe, pierścienie rurowe z metalu, kanały ściekowe z metalu,
listwy profilowane metalowe dla budownictwa, metalowe,
strukturalne, budowlane szkielety konstrukcji, metalowe
uchwyty do wanny, wsporniki metalowe dla budownictwa,
uliczne kanały ściekowe metalowe, 8 Ekspandery [narzędzia
ręczne], kątowniki [narzędzia], punktaki [narzędzia ręczne],
wiertła [części narzędzi ręcznych], wiertła do narzędzi obrotowych [narzędzia obsługiwane ręcznie], klucze [narzędzia],
gwintownice [narzędzia ręczne], brzeszczoty do pił [części
narzędzi ręcznych], diamenty szklarskie [części narzędzi ręcznych], narzędzia do usuwania izolacji z drutu, narzędzia ręczne do usuwania izolacji z drutu, przycinarki do rur [narzędzia],
przyrządy tnące [narzędzia ręczne], tarniki, tarki [narzędzia
ręczne], tarcze szlifierskie [toczaki], narzędzia ręczne, wiertła
do drążenia [części narzędzi ręcznych], wiertła, 9 Analizatory wielkości nanocząsteczek, analizatory spalin, analizatory
powietrza, przetworniki piezoelektryczne, wskaźniki [elektryczność], aparatura do kontrolowania temperatury, panele
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, kable elektryczne, przewody elektryczne, złącza do przewodów elektrycznych, złączki do przewodów [elektryczność], aparatura
i urządzenia do kontrolowania elektryczności, odgromniki,
przełączniki piezoelektryczne, urządzenia do monitorowania
zużycia ciepła, urządzenia do wykrywania ciepła, wykrywacze [detektory], wykrywacze dymu, urządzenia i przyrządy
do wykrywania, rejestratory elektryczne, urządzenia do monitorowania napięcia, urządzenia testujące do sprawdzania
przyrządów elektronicznych, przetworniki, 11 Filtry do wody
pitnej, filtry membranowe odwróconej osmozy do oczyszczania wody, bojlery elektryczne, filtry do urządzeń zaopatrujących w wodę, hydranty, instalacje do zaopatrywania
w wodę pitną, instalacje do zaopatrywania w wodę, kotły
do pralni, instalacje wody gorącej, urządzenia jonizujące
wodę, bojlery do instalacji dostarczających gorącą wodę, bidety, deski sedesowe, instalacje toaletowe, instalacje łazienkowe do celów sanitarnych, natryski, prysznice, natryskowe
(kabiny -), osprzęt do natrysków [części instalacji prysznicowych], sanitarna (instalacje i aparatura -), urządzenia do celów sanitarnych, kominki, chłodnice i podgrzewacze wody,
elektryczne kuchenki, elektryczne podgrzewacze wody,
filtry do użycia z urządzeniami do ogrzewania, instalacje
do ogrzewania wodnego, kotły, kotły grzewcze, kotły parowe do wytwarzania pary [inne niż części maszyn], aparatura
do podgrzewania powietrza, kabiny kąpielowe, 17 Rury gięt-
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kie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, nie z metalu, materiały termoizolacyjne, mieszanki chemiczne zatrzymujące ciepło, mieszanki zapobiegające promieniowaniu ciepła, uszczelki do rur, wata do uszczelniania
[szczeliwo], uszczelniacze do uszczelniania złączy, pierścienie
uszczelniające wykonane z gumy, pierścienie uszczelniające
wykonane z kauczuku syntetycznego, złącza kompensacyjne z tkaniny, kształtki, niemetalowe, do rur elastycznych,
kształtki, niemetalowe, do rur sztywnych, niemetalowe
złącza i połączenia rurowe, niemetalowe złącza kolankowe
do rur elastycznych, podlewanie (węże do -), węże do narzędzi pneumatycznych, wąż wzmocniony włóknem szklanym
do wyściełania struktur w formie kanałowej, węże, 19 Ceramiczne rury drenażowe, rury kamionkowe, rury drenażowe
niemetalowe, rury ściekowe (niemetalowe), rury sztywne,
niemetalowe, rury (Spustowe -) niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe, włazy (Pokrywy do -) niemetalowe, rury
sztywne i zawory do nich, niemetalowe, 37 Konserwacja rurociągów, konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, układanie rurociągów, montaż urządzeń grzewczych, naprawa
i konserwacja urządzeń grzewczych, udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji,
montaż urządzeń centralnego ogrzewania usługi hydrauliczne, czyszczenie wewnętrznych powierzchni budynków.
543743
(220) 2022 06 03
DELTA WGW SPÓŁKA JAWNA RUDOLF WOJTALA
TOMASZ WOJTALA ALEKSANDER WOJTALA WOJTAL
SP. Z O.O., Krapkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAMKOWY MŁYN HOTEL
(210)
(731)

(531)

26.01.01, 26.01.03, 26.02.01, 26.02.12, 26.11.01, 26.11.08,
01.01.04, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 Usługi hotelowe, Usługi w zakresie zakwaterowania, Usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi rezerwacji
hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, Rezerwacja
zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, Rezerwacje hotelowe, Organizowanie zakwaterowania w hotelach, Zapewnianie zakwaterowania w hotelach,
Przedstawianie informacji dotyczących hoteli za pośrednictwem strony internetowej, Udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, Udzielanie informacji online dotyczących rezerwacji zakwaterowania na czas wakacji,
Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater, Tymczasowy wynajem pokoi, Wynajem
domków letniskowych.
543744
(220) 2022 06 03
DELTA WGW SPÓŁKA JAWNA RUDOLF WOJTALA
TOMASZ WOJTALA ALEKSANDER WOJTALA WOJTAL
SP. Z O.O., Krapkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) ZAMKOWY MŁYN RESTAURACJA

(531)

11.01.01, 11.01.03, 11.01.04, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.08,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 Usługi restauracji hotelowych, Usługi restauracyjne, Usługi barów i restauracji, Restauracje oferujące dania na wynos, Przygotowywanie posiłków i napojów,
Organizowanie posiłków w hotelach, Serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, Usługi kateringowe, Usługi mobilnych restauracji.
543750
(220) 2022 06 05
GRASSLAND HORSE FEEDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gostkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRASSLAND HEALTHY HORSE FEEDING
(210)
(731)

(531) 05.07.03, 05.11.11, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 31 Pasza dla koni, Jadalne smakołyki dla koni, Lizawki dla koni, Lizaki dla koni.
(210) 543754
(220) 2022 06 05
(731) PONIATOWSKI PAWEŁ ADMANAGE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ALPERLA
(510), (511) 24 Dzianiny z przędzy wełnianej, Koce wełniane,
Materiały z przędzy wełnianej, Tkaniny mieszane z jedwabiu
i wełny, Tkaniny mieszane z wełny i bawełny, Tkaniny wełniane, Tkaniny do dekoracji wnętrz, Tekstylia do dekoracji
wnętrz, Elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin, Jedwab [tkanina], Tkaniny, Tkaniny do użytku w szyciu swetrów, Tkaniny do zastosowania w produkcji odzieży, Tkaniny
dziane, Tkaniny mieszane na bazie wełny, Tkaniny tekstylne
do użytku w produkcji pościeli, Tkaniny tekstylne do wyrobu koców, Tkaniny z kaszmiru, Ozdobne poszewki na poduszki, Poszewki na poduszki, Artykuły tekstylne do użytku
w gospodarstwie domowym, Kapy na łóżka, Kołdry, Narzuty,
Pledy podróżne, Poszewki na kołdry, Przykrycia na łóżka, Tekstylia do wyposażenia domu, Tkaniny bawełniane, 25 Czapki
wełniane, Odzież wełniana, Skarpetki wełniane, Wełniane
szale noszone w krajach Ameryki Łacińskiej, Apaszki [chustki], Chusty noszone na ramionach, Długie szale damskie,
Kaszmirowe szale, Koce nadające się do noszenia, Narzutki
na ramiona, Ocieplacze, Odzież codzienna, Odzież dziana,
Odzież kaszmirowa, Odzież jedwabna, Odzież lniana, Odzież
tkana, Okrycia wierzchnie [odzież], Palta, Płaszcze, Pulowery,
Rękawiczki, Stroje wizytowe, Swetry, Szale.

(210)
(731)
(540)
(540)
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543756
(220) 2022 06 05
KAWALERSKI RADOSŁAW, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
TaoMan

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 E-booki, Publikacje elektroniczne, Publikacje
elektroniczne, do pobrania, Dyski optyczne zapisane, Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Podręczniki szkoleniowe w formie elektronicznej [do pobrania], Książki zapisane
na płytach, Książki audio, Książki elektroniczne do pobrania,
Biuletyny elektroniczne do pobrania, Nagrania wideo, Podcasty, Podcasty do pobrania, Nagrane magnetyczne nośniki
danych, Nagrania audio, 16 Książki, Książki edukacyjne, Papierowe materiały dydaktyczne, Materiały drukowane, Materiały
edukacyjne i instruktażowe, Poradniki [podręczniki], Arkusze
informacyjne, Książki informacyjne, Publikacje edukacyjne,
41 Nauczanie i szkolenia, Usługi edukacji medycznej, Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, 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, Organizowanie konferencji, Organizowanie
i prowadzenie targów edukacyjnych, 44 Usługi medycyny
alternatywnej, Usługi medyczne, Usługi paramedyczne, Masaże, Informacje dotyczące masażu.
543758
(220) 2022 06 06
BODO PROFFESIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bodo

(210)
(731)

(531) 03.01.08, 03.01.24, 03.01.26, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 18 Torby sportowe, 25 Odzież, Nakrycia głowy.
543759
(220) 2022 06 03
OLIVIA HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Olivia HOME
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.11, 29.01.04
(510), (511) 36 Usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami, pośrednictwo, obrót i doradztwo w sprawach
majątku nieruchomego, wynajem budynków, lokali miesz-
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kalnych, biurowych, handlowych z wyłączeniem powierzchni na salony samochodowe, przemysłowych z wyłączeniem
magazynów, doradztwo w sprawach finansowych i kredytowych związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości,
wycena i zarządzanie nieruchomościami, Usługi zarządzania
nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi,
Wynajem nieruchomości i majątku nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, Wynajem nieruchomości
i majątku, 37 Usługi budowy obiektów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych, budowy obiektów przemysłowych, budowy obiektów wodnych, usługi instalacji elektrycznych, alarmowych, gazowych, wodnych wraz z uzdatnianiem wody, usługi remontowe i konserwacji obiektów
budowlanych, renowacji zabytków, przygotowanie terenu
pod budowę, usługi zastępstwa inwestycyjnego w zakresie
budownictwa obiektów przemysłowych i mieszkalnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, 42 Usługi projektowo-konstrukcyjne z zakresu budownictwa, architektury i urbanistyki, doradztwo budowlane, opinie, ekspertyzy z zakresu
budownictwa, usługi opracowania projektów technicznych.
543760
(220) 2022 06 03
TEC TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Platynowa PARK

(210)
(731)

(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 36 Usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami, Pośrednictwo, obrót i doradztwo w sprawach
majątku nieruchomego, wynajem budynków, lokali mieszkalnych, biurowych, usługowych, rekreacyjno-wypoczynkowych, Doradztwo w sprawach finansowych i kredytowych
związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości,
Usługi wyceny majątku nieruchomego, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi
deweloperskie, wykonawstwo, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi deweloperskie,
wykonawstwo kompletnych obiektów budowlanych lub
ich części, Budownictwo specjalistyczne, Przygotowywanie
terenów pod budowę, Usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, sanitarnych i wodnych, Roboty budowlane wykończeniowe, Usługi remontowe w dziedzinie
budownictwa, Konserwacja i naprawa obiektów budowlanych, Informacja budowlana, Doradztwo budowlane i inżynieryjne, nadzór budowlany, Inspekcja budowlana, Wynajem
narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego,
czyszczącego i konserwacyjnego.
(210) 543763
(220) 2021 09 02
(310) 90589170
(320) 2021 03 19
(330) US
(731) Radio Systems Corporation, Knoxville, US
(540) (znak słowny)
(540) PETSAFE
(510), (511) 3 Płynny preparat czyszczący do usuwania zapachu i plam, 6 Metalowe rampy do pojazdów, przeznaczone dla zwierząt domowych, 9 Pstrykacze do szkolenia
psów, 12 Siedziska podwyższające do przewozu zwierząt
domowych w pojazdach, Kosze przystosowane do rowerów w celu przewozu zwierząt domowych, Przyczepki ro-
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werowe do przewozu zwierząt domowych, Uprzęże i pasy
bezpieczeństwa do przytrzymywania zwierząt domowych,
specjalnie przystosowane do użytku w pojazdach, Pokrowce
[dopasowane] na siedzenia pojazdów, do przewozu zwierząt domowych, Barierki dla zwierząt domowych, specjalnie przystosowane do użytku w pojazdach, 18 Uprzęże dla
zwierząt domowych, 20 Niemetalowe rampy dla zwierząt
domowych, Niemetalowe przenośne schody dla zwierząt
domowych.
543766
(220) 2022 06 03
TEC TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) PLATYNOWA PARK
(510), (511) 36 Usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami, Pośrednictwo, obrót i doradztwo w sprawach
majątku nieruchomego, wynajem budynków, lokali mieszkalnych, biurowych, usługowych, rekreacyjno-wypoczynkowych, Doradztwo w sprawach finansowych i kredytowych
związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości,
Usługi wyceny majątku nieruchomego, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi
deweloperskie, wykonawstwo kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, Budownictwo specjalistyczne,
Przygotowywanie terenów pod budowę, Usługi instalacyjne
w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, sanitarnych i wodnych, Roboty budowlane wykończeniowe, Usługi remontowe w dziedzinie budownictwa, Konserwacja i naprawa
obiektów budowlanych, Informacja budowlana, Doradztwo
budowlane i inżynieryjne, nadzór budowlany, Inspekcja budowlana, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego.
(210)
(731)

(210) 543769
(220) 2022 06 03
(731) TERG SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów
(540) (znak słowny)
(540) Setti+ Dom na klik
(510), (511) 7 Urządzenia i maszyny zamiatające, czyszczące,
myjące i piorące, Urządzenia o napędzie silnikowym do prania, czyszczenia i sprzątania pomieszczeń, Elektryczne urządzenia czyszczące do użytku domowego, Pralki, Maszyny
i urządzenia do polerowania do użytku domowego, Elektryczne maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, Szatkownice do warzyw jako
maszyny, Maszyny i roboty kuchenne, elektryczne, Elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, Suszarki, wirówki, suszarko-wirówki do celów domowych, Elektryczne urządzenia kuchenne do przetwarzania
żywności, Elektryczne szatkownice do warzyw, Elektryczne
maszynki do siekania, Kuchenne urządzenia elektryczne, Narzędzia ręczne elektryczne do użytku podczas przygotowywania potraw nie ujęte w innych klasach, Kuchenne urządzenia elektrotechniczne, Odkurzacze, Prasownice elektryczne,
Elektryczne otwieracze do puszek, Elektryczne maszynki
do mięsa, Miksery jako urządzenia kuchenne, Elektryczne
młynki i wyciskacze soków, Nożyczki elektryczne, Ubijaczki
elektryczne do użytku domowego, Krajalnice do chleba, Malaksery, Maselnice, Rozdrabniarki do odpadów, Urządzenia
i przyrządy napędzane silnikiem elektrycznym, mianowicie:
do obróbki i przetwórstwa, zamiatające, czyszczące, myjące,
piorące, tnące, wiercące, ścierające, ostrzące, do obróbki powierzchni, do szycia, ogrodowe, nożyce ogrodnicze, opryskiwacze ogrodnicze jako maszyny, elektryczne urządzenia
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i przyrządy ogrodnicze i do trawników, urządzenia i przyrządy ogrodnicze inne niż ręczne, kosiarki do użytku ogrodniczego, narzędzia ogrodnicze napędzane elektrycznie, piły
ogrodnicze, Matryce drukarskie, Automaty sprzedające, Maszyny i urządzenia ogrodnicze, Zasadzarki (urządzenia do sadzenia), Opryskiwacze jako maszyny, Szczotki elektryczne
i lub sterowane elektrycznie (części maszyn ogrodniczych),
Części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych
towarów, 8 Przyrządy do przygotowywania żywności, Noże
kuchenne i sztućce, Nożyczki do użytku domowego, Ręczne
szatkownice kuchenne, Ręczne roboty kuchenne, Otwieracze do puszek, nieelektryczne, Żelazka, Przybory do higieny
i pielęgnacji urody, Elektryczne maszynki do golenia i strzyżenia, Narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, Artykuły
i akcesoria ogrodnicze nie ujęte w innych klasach, mianowicie narzędzia ogrodnicze tnące obsługiwane ręcznie, miedzy
innymi noże, nożyce, sekatory, Sprzęt ogrodowy, narzędzia
do sadzenia, pielęgnacji zieleni i kształtowania krajobrazu,
Zasadzarki, ręczne urządzenia do sadzenia, Ręcznie obsługiwane opryskiwacze, Części, akcesoria i pojedyncze elementy
do wymienionych towarów, 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania
życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Aparatura
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Power banki (banki energii jako urządzenia, w tym
przenośne baterie, akumulatory, przenośne ładowarki), Magnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski, Kasy rejestrujące,
Maszyny liczące, Osprzęt do przetwarzania danych (pomocnicze elementy maszyn i urządzeń do przetwarzania danych), Komputery, Akcesoria komputerowe (elementy pomocnicze do komputerów), Urządzenia do gaszenia ognia,
Radioodbiorniki, Przewody komputerowe, Kable elektryczne,
Kable do zastosowania w elektryce, Przewody elektryczne,
Listwy zaciskowe elektryczne, Złącza elektryczne, Uchwyty
i listwy rtv, Uchwyty montażowe do zawieszenia TV na różnych powierzchniach, Listwy antyprzepięciowe zabezpieczające przed spadkiem napięcia, Akcesoria instalacyjne dla
urządzeń dla sprzętu do komunikacji, dla urządzeń informatycznych i telekomunikacji, do zastosowania w elektryce,
Komponenty elektryczne i elektroniczne, Osprzęt elektryczny nie zawarty w innych klasach, Tablety, Peryferyjne urządzenia komputerowe, Urządzenia peryferyjne do odtwarzania danych, Klawiatury, Joysticki, Oprogramowanie komputerowe do gier wideo, Oprogramowanie komputerowe
do edycji tekstu, Oprogramowanie narzędziowe, Ładowarki
do baterii, Ładowarki przenośne do użytku z telefonami, Ładowarki baterii elektrycznych, Ładowarki dla akumulatorów,
Telefony, Telefony internetowe, Telefony komórkowe, Telefony przenośne, Telefony bezprzewodowe, Telefony cyfrowe,
Telefony samochodowe, Telefony satelitarne, Telefony VoIP,
Telefony stacjonarne, Automaty telefoniczne, Futerały na telefony, Skórzane etui na telefony, Telefony zasilane energią,
Telefony z potrójnym pasmem częstotliwości, Telefony z systemem komunikacji wewnętrznej, Telefony komórkowe
do użytku w pojazdach, Sprzęt do komunikacji, Urządzenia
do komunikacji pomiędzy dwoma węzłami sieci typu Point-to-Point, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, Urządzenia GPS,
Urządzenia systemu GPS, Urządzenia nawigacyjne GPS, Błyskowe żarówki, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych
monetami, Części, akcesoria i pojedyncze elementy do wyżej wymienionych towarów, 10 lnhalatory, 11 Urządzenia
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania,
chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz
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instalacje sanitarne, Urządzenia do podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, Instalacje i urządzenia
do chłodzenia i zamrażania, Ekspresy do kawy, Elektryczne
filtry do kawy, elektryczne czajniki, elektryczne podgrzewacze do potraw, Elektryczne garnki do podawania potraw,
Frytkownice elektryczne, Kuchenny sprzęt elektryczny, Grzejniki elektryczne, Urządzenia klimatyzacyjne, Lodówki, Instalacje do kąpieli, Osprzęt do wyłapywania i usuwania odpadków do umywalek i wanien, Części i akcesoria do wymienionych urządzeń, Instalacje sanitarne, Części i akcesoria do instalacji sanitarnych, Instalacje klimatyzacyjne, Żarówki, Elektryczne lampy, Urządzenia i przyrządy stanowiące wyposażenie kuchenne do obróbki, gotowania, podgrzewania,
chłodzenia żywności i napojów, Elektryczne urządzenia
do oczyszczania powietrza, Systemy i maszyny do nawadniania ogrodniczego, Formy do wypieku ciast elektryczne
(urządzenia), Części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, 12 Pojazdy i środki transportu pojazdy
jednośladowe, Rowery, Rowery trekkingowe, Rowery dostawcze, Rowery wodne, Rowery górskie, Rowery szosowe,
Rowery składane, Rowery, Rowery wyposażone w silnik, Bagażniki rowerowe, Dzwonki do rowerów, Skutery jako pojazdy, Hulajnogi jako pojazdy z silnikiem lub bez, Skutery wodne, Pojazdy, skutery, śnieżne, Skutery do transportu, Skutery
sterowane elektrycznie, Skutery sterowane elektrycznie, Skutery wyposażone w silnik, Skutery do transportu osobowego
wyposażone w silnik lub nie, Motorowery, Motocykle, Motocykle do motocrossu, Ciągniki ogrodnicze, Okucia do pojazdów, Akcesoria do rowerów (części), Akcesoria do skuterów
(części), Części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, 16 Artykuły i materiały piśmienne zawarte
w tej klasie: artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, Papier i karton, Materiały drukowane, Wydawnictwa reklamowe, Katalogi, Periodyki, Afisze, Albumy, Atlasy, Almanachy, Blankiety,
Broszury, Druki, Formularze, Fotografie, Kalendarze, Książki,
Mapy, Naklejki, Nalepki, Obwoluty, Plakaty, Prospekty, Plany,
Publikacje, Rysunki, Koperty, Kupony papierowe, Kartki okolicznościowe, Papierowe ozdoby, Arkusze i materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach,
Torby i worki do pakowania i zawijania papierowe i/lub
z tworzyw sztucznych, Czcionki drukarskie, Gazety czasopisma i wydawnictwa periodyczne, Torebki i artykuły do pakowania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Jednorazowe produkty papierowe, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 21 Sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, Odkurzacze nieelektryczne, Zastawa stołowa, Przybory
kuchenne i pojemniki, Artykuły gospodarstwa domowego,
Nieelektryczne przybory gospodarstwa domowego, Wyroby ceramiczne i szklane dla gospodarstwa domowego, Przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, Narzędzia
kuchenne nieelektryczne, Roboty kuchenne obsługiwane
ręcznie, Miksery domowe, nieelektryczne, Blendery nieelektryczne, Skrobaczki do użytku domowego, Podstawki pod
żelazka do prasowania, Przenośne lodówki, nieelektryczne,
Elektryczne szczoteczki do zębów i grzebieni, Naczynia
i przybory do serwowania potraw, Tace do podawania potraw, Naczynia do gotowania, Szczotki i artykuły szczotkarskie (artykuły ogrodnicze), w tym: szczotki z możliwością
podłączenia do węża dostarczającego wodę, szczotki
do trawników, szczotki do użytku na korze drzew, szczotki
z pojemnikiem na detergent, Szczotki elektryczne do użytku
ogrodniczego, Sprzęt ogrodowy do sprzątania, czyszczenia,
Rękawice ogrodnicze, Części, akcesoria i pojedyncze elementy do wyżej wymienionych towarów, 28 Urządzenia rozrywkowe i do gier do użytku z zewnętrznym ekranem lub
monitorem, Gry i zabawki, Artykuły sportowe i gimnastyczne, Części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienio-
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nych towarów, Urządzenia rozrywkowe i do gier do użytku
z zewnętrznym ekranem lub monitorem, Gry i zabawki, Artykuły sportowe i gimnastyczne, Części, akcesoria i pojedyncze
elementy do wymienionych towarów, 35 Usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej, w sklepach stacjonarnych, sprzedaż
w sieci handlowej i za pomocą globalnej sieci komputerowej, w tym poprzez e-sklepy, usługi aukcyjne, sprzedaż
za pomocą domów sprzedaży wysyłkowej, sprzedaż katalogowa następujących towarów: sprzęt RTV i AGD, telewizory,
okulary 3D, piloty, zestawy kina domowego, zestawy kina
domowego z DVD w formacie zapisu optycznego, kina domowe z DVD, odtwarzacze DVD przenośne, sprzęt i urządzenia do nagłośnienia, głośniki, odtwarzacze, dyktafony, gramofony, odtwarzacze MP3, odtwarzacze MP4, Video, radia,
radiobudziki, radioodtwarzacze, słuchawki bezprzewodowe,
słuchawki tradycyjne, stacje dokujące głośniki, sprzęt stereofoniczny, wieże komponentowe, zasilacze, ładowarki, kable,
kable AV i adaptery, urządzenia elektroniczne, w tym do użytku domowego, subwoofery, wzmacniacze, projektory, ekrany projekcyjne, projektory tradycyjne, uchwyty do projektorów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, automaty
sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, akcesoria komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, telewizory, radioodbiorniki, przewody komputerowe, kable, kable do zastosowania w elektryce, przewody elektryczne, listwy zaciskowe, złącza elektryczne, przewody audio video, kable i przewody do przesyłu
i transmisji sygnału i lub połączeń audio video, uchwyty i listwy rtv, uchwyty montażowe do zawieszenia TV na różnych
powierzchniach, listwy antyprzepięciowe zabezpieczające
przed spadkiem napięcia, akcesoria instalacyjne, tablety, gry
wideo, urządzenia elektroniczne, dostępu do globalnych sieci komputerowych i komunikacyjnych, sprzęt komputerowy
i urządzenia peryferyjne komputerowe, klawiatury, joysticki,
oprogramowanie komputerowe do gier wideo i dostępu
oraz przeglądania globalnych sieci komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe do kompresji
i dekompresji danych i obrazów wideo, edycji tekstu, oprogramowanie narzędziowe, ładowarki do baterii, ładowarki
przenośne do użytku z telefonami, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki dla akumulatorów, telefony, telefony
internetowe, telefony komórkowe, telefony przenośne, telefony bezprzewodowe, telefony cyfrowe, telefony samochodowe, telefony satelitarne, telefony VoIP, telefony stacjonarne, automaty telefoniczne, futerały na telefony, skórzane etui
na telefony, telefony zasilane energią, telefony z potrójnym
pasmem częstotliwości, telefony z systemem komunikacji
wewnętrznej, telefony komórkowe do użytku w pojazdach,
urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, sprzęt
do komunikacji, urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma węzłami sieci typu Point-to-Point, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia GPS, urządzenia systemu GPS, urządzenia nawigacyjne GPS, błyskowe żarówki, części, akcesoria
i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, urządzenia do podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, wirówki, kuchnie, kuchenki, kuchnie gazowe, gazowo elektryczne, ceramiczne, indukcyjne, akcesoria do kuchni, kuchenek, kuchenek mikrofalowych, kuchenki do zabudowy, akcesoria i pojedyncze elementy do kuchni i kuchenek, piekarniki, piekarniki
parowe, płyty, płyty gazowe, ceramiczne, indukcyjne, okapy,
okapy szafkowe i podszafkowe, kominowe, wyspowe, filtry
do okapów, blendery, czajniki, ekspresy ciśnieniowe, ekspresy przelewowe, frytkownice, grille, kombiwary i parowary,
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krajalnice, maszynki do mięsa, miksery ręczne, miksery stojące, młynki elektryczne, opiekacze i sandwicze, piekarniki, roboty wieloczynnościowe, sokowirówki, tostery, wagi kuchenne, wyciskarki do cytrusów, wypiekacze do chleba,
drobny sprzęt gospodarstwa domowego, narzędzia i urządzenia użytkowane w gospodarstwie domowym, akcesoria
do golenia, ciśnieniomierze, depilatory, golarki, końcówki
do szczoteczek elektrycznych, lokówki, masażery do stóp,
prostownice i karbownice, strzyżarki i trymery, suszarki
do włosów, suszarko lokówki, szczoteczki, irygatory, wagi łazienkowe, akcesoria do domu dekoracyjne i użytkowe stanowiące wyposażenie wnętrz i uzupełniające wnętrza, materiały eksploatacyjne do maszyn i urządzeń biurowych, środki
do urządzeń AGD do czyszczenia, konserwacji, pielęgnacji,
urządzenia wielofunkcyjne, mianowicie będące najczęściej
połączeniem 2 lub więcej funkcji kilku urządzeń, odnoszące
się do różnych kategorii sprzętów, mianowicie sprzętu RTV
i AGD, urządzeń i sprzętu technologii informacyjnej i audiowizualnej, urządzenia wielofunkcyjne spełniające funkcje kopiarki, faksu i skanera z drukarką atramentową, urządzenia
wielofunkcyjne spełniające funkcje kopiarki, faksu i skanera
z drukarką laserową, alkomaty, deski do prasowania, generatory pary, golarki do odzieży, grzejniki, grzejniki konwektorowe, maszyny do szycia, odkurzacze, odkurzacze piorące ręczne, stacje pogodowe i termometry, wentylatory, żelazka, klimatyzatory, klimatyzatory przenośne, pochłaniacze wilgoci,
akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, środki do prasowania, środki piorące, komputery, notebooki, ultrabooki, akcesoria komputerowe, torby do notebooków, czytniki kart pamięci, zasilacze do notebooków, tunery TV i FM, zestawy komputerowe, tablety, ebooki, akcesoria
do tabletów, czytniki ebooków, etui na czytniki ebooków,
etui na tablety, monitory, monitory LED, monitory LCD, drukarki, drukarki i urządzenia biurowe, drukarki laserowe, niszczarki, laminatory, kalkulatory biurowe, kalkulatory naukowe,
oprogramowanie, programy komputerowe, urządzenia
do nagrywania, transmisji i lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, nośniki danych nagrane i czyste, tusze, tonery, papier
i folie, klawiatury, klawiatury z myszką, myszy jako akcesoria
komputerowe, podkładki pod mysz, głośniki, joypady, kierownice, kamery internetowe, kamery IP, dyski twarde zewnętrzne, pamięci przenośne, słuchawki z mikrofonem, mikrofony, listwy i filtry zasilające, bezprzewodowe karty sieciowe, płyty CD, DVD, optyczne, przewody komputerowe i adaptery, części komputerowe, joysticki, karty dźwiękowe, karty
graficzne, napędy, obudowy pamięci, płyty główne, procesory, zasilacze, routery, modemy, konsole, konsole przenośne, gry PC akcesoria do konsol, aparaty fotograficzne, aparaty cyfrowe, lustrzanki cyfrowe, aparaty kompaktowe, aparaty
kompaktowe z wymienną optyka, karty pamięci, obiektywy
do aparatów, lampy błyskowe, baterie, ładowarki do akumulatorów, pokrowce, statywy, kamery cyfrowe, akcesoria
do kamer, kamery sportowe, lornetki, ramki cyfrowe, fotoksiążki, fotoobrazy, Sprzęt i urządzenia do nawigacji, przenośne systemy nawigacyjne, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, ładowarki, nawigacja
treningowa, ręczne urządzenia nawigacyjne, wideorejestratory, smartfony, akcesoria do telefonów komórkowych, słuchawki bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu,
pokrowce, ładowarki samochodowe, ładowarki przenośne,
ładowarki sieciowe, smartwatche, zestawy głośnomówiące,
zestawy słuchawkowe, aparaty telefoniczne, faksy, telefony
bezprzewodowe, telefony przewodowe, radiotelefony,
CB radia, anteny CB, krótkofalówki, urządzenia do porozumiewania się na odległość, nawigacje samochodowe, aparaty telefoniczne, przewody, słuchawki telefoniczne, baterie
do telefonów, karty sim, karty telefoniczne do telefonów ko-
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mórkowych, plecaki, torby, gry planszowe, zabawki, artykuły
sportowe i do rekreacji, urządzenie i sprzęt do ćwiczeń. akcesoria sportowe, pojazdy i środki transportu, pojazdy jednośladowe, rowery, rowery trekkingowe, rowery dostawcze, rowery wodne, rowery górskie, rowery szosowe, rowery składane, rowery, rowery wyposażone w silnik, bagażniki rowerowe, dzwonki do rowerów, skutery jako pojazdy, hulajnogi
jako pojazdy, skutery wodne, hulajnogi wyposażone w silnik
lub bez, skutery do transportu, skutery sterowane elektrycznie, pojazdy jako skutery śnieżne, skutery wyposażone w silnik, skutery do transportu osobowego wyposażone w silnik
lub nie, motorowery, motocykle, motocykle do motocrossu,
ciągniki ogrodnicze, okucia do pojazdów, akcesoria rowerowe, akcesoria do skuterów, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towarów, sportowe akcesoria zimowe, ekspandery, kijki, łyżworolki, rowerki, tarcze, stopery,
zegarki do biegania, narzędzia ogrodowe, narzędzia do prac
remontowych i budowlanych, artykuły ogrodnicze, wentylatory, myjki i akcesoria do myjek ciśnieniowych, akcesoria
do ogrodu, glebogryzarki, konewki ogrodowe, kosiarki elektryczne, kosiarki samojezdne, kosiarki spalinowe, odśnieżarki
i zamiatarki, pilarki, pompy i hydrofory, frezarki górno wrzecionowe, alarmy, sprzęt i przyrządy pomiarowe, świetlówki
kompaktowe, żarówki I.ED, żarówki, taśmy, urządzenia
i sprzęt 3D, programy i oprogramowania 3D, dyski optyczne,
akcesoria, pojedyncze elementy i części do wymienionych
towarów, narzędzia i przyrządy ręczne, napędzie ręcznym,
ostrza, w tym maszynki do golenia, maszynki do strzyżenia,
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 i 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, urządzenia do gaszenia ognia, termometry nie do celów medycznych, urządzenia do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, do gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, urządzenia klimatyzacyjne, elektryczne lub nieelektryczne ocieplenia łóżek, elektryczne ogrzewane poduszki, koce
nie do celów leczniczych, czajniki elektryczne, elektryczne
naczynia do gotowania, narzędzia maszynowe, narzędzia
rolnicze o napędzie innym niż ręczne, elektryczne maszyny
i urządzenia czyszczące, elektryczny sprzęt gospodarstwa
domowego, elektryczny sprzęt biurowy, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, gąbki, sprzęt
i akcesoria do czyszczenia, mycia, szczotki, materiały szczotkarskie, przybory i narzędzia używane w gospodarstwie domowym i kuchni, skrobaki, szczotko - skrobaczki, ręczne
i elektryczne narzędzia do siekania, mielenia, wyciskania,
elektryczne grzebienie, elektryczne szczoteczki do zębów,
artykuły ogrodnicze, artykuły gospodarstwa domowego,
nieelektryczne przybory gospodarstwa domowego, wyroby
ceramiczne i szklane dla gospodarstwa domowego, przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, narzędzia
kuchenne, roboty kuchenne obsługiwane ręcznie, przyrządy
do przygotowywania żywności, noże kuchenne i sztućce,
nożyczki do użytku domowego, ręczne szatkownice kuchenne, ręczne roboty kuchenne, otwieracze do puszek nieelektryczne, żelazka, przybory do higieny i pielęgnacji urody,
środki i substancje do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, chemia gospodarcza, preparaty chemicz-
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ne, w tym preparaty chemiczne do powierzchniowego mycia pojazdów, kosmetyki samochodowe oraz motoryzacyjne, chemia samochodowa, płyny eksploatacyjne do samochodów, płyny do spryskiwaczy, substancje zapobiegające
zamarzaniu, preparaty chemiczne zapobiegające zamarzaniu oraz chłodziwa do pojazdów samochodowych, odmrażacze do zamków, gry, zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, sprzęt wędkarski, gry planszowe, gry komputerowe, urządzenia rozrywkowe i do gier do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wyżej wymienionych towarów, zabawki,
karty do gry, walizy, walizki, torby podróżne, parasolki, wyroby rymarskie i kaletnicze, odzież, odzież ochronna i sportowa, buty, nakrycia głowy, towary z branży odzieżowej,
obuwniczej, tekstylnej, meblowej, Elektroniczne usługi
handlu, mianowicie dostarczanie informacji o produktach
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i handlowych, Reklama, Reklama billboardowa,
Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Tworzenie
reklamowych i sponsorowanych tekstów Reklama korespondencyjna, Usługi promocyjne, Promocja sprzedaży towarów, Prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, Kampanie promocyjne i lub reklamowe, Kreowanie wizerunku firmy, usług, towarów, Multimedialne prezentacje towarów i usług w celu sprzedaży,
Prezentacja komunikatów treści promocyjnych i reklamowych za pomocą dowolnej formy, w tym formy ustnej, pisemnej, wizualnej lub multimedialnej, Pokazy towarów,
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Publikowanie tekstów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w tym ulotek, prospektów, druków, Katalogów,
broszur, materiałów drukowanych, newsletterów, Kompilacja ogłoszeń reklamowych, w tym do wykorzystania w Internecie, Promocja handlu, w tym handlu elektronicznego,
Dostarczanie informacji handlowej i gospodarczej, Dostarczanie informacji o sprzedaży towarów, w tym za pośrednictwem mediów, Obsługa w zakresie handlu za pomocą
poczty elektronicznej, Organizowanie programów lojalnościowych, promocyjnych i aukcji, Obsługa programów lojalnościowych, programów promocyjnych i aukcji, Organizowanie eventów, wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych i handlowych, Rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, Cyfrowo rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń, Publikowanie materiałów reklamowych, Publikowanie
informacji handlowych i gospodarczych, Promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, Prezentowanie towarów
w mediach dla celów sprzedaży oraz w celu przeprowadzania sprzedaży produktów za pomocą globalnej sieci komputerowej, Wynajmowanie nośników reklamowych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Przygotowywanie audiowizualnych i multimedialnych prezentacji do wykorzystania w reklamie, Kompilacja i systematyzacja informacji tekstowej oraz obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty elektronicznej, sieci
Internet i Intranet, Zarządzanie w działalności handlowej,
Usługi informacyjne dla konsumentów, udzielanie i dostarczanie informacji dotyczących handlu, Zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji
sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Administrowanie działalności handlowej, Prace biurowe, Prowadzenie punktów handlowych, Usługi konsultacyjne, doradcze w zakresie wymienionych usług, Informacja o wymienionych usługach.
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(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Dostarczanie informacji handlowych, Dostarczanie
informacji handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, Elektroniczne przetwarzanie zamówień,
Elektroniczne przetwarzanie danych, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, Udzielanie porad konsumenckich dotyczących produktów, Udzielanie porad dla konsumentów o produktach,
Usługi porównywania cen, Usługi w zakresie porównywania
cen, Usługi w zakresie analizy cen, Usługi w zakresie kupna, Usługi w zakresie zamówień online, Usługi zarządzania
sprzedażą, 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Administrowanie funduszami inwestycyjnymi, Administrowanie funduszami i inwestycjami, Zarządzanie funduszami
inwestycyjnymi, Administrowanie inwestycjami, Administrowanie inwestycjami funduszy, Administrowanie usługami
w zakresie inwestycji kapitałowych, Doradztwo w zakresie
inwestowania funduszy, Inwestowanie funduszy kapitałowych, Monitorowanie funduszy inwestycyjnych, Usługi finansowych funduszy inwestycyjnych, Usługi doradcze dotyczące zarządzania środkami finansowymi, Usługi w zakresie
zarządzania finansami, Usługi zarządzania finansami świadczone za pośrednictwem Internetu.
543778
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ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY
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(540) (znak słowny)
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(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Elektroniczne przetwarzanie danych, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, Udzielanie porad konsumenckich dotyczących produktów, Udzielanie porad dla konsumentów o produktach, Usługi porównywania cen, Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi w zakresie analizy cen, Usługi w zakresie
kupna, Usługi w zakresie zamówień online, Usługi zarządzania
sprzedażą, 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Administrowanie funduszami inwestycyjnymi, Administrowanie
funduszami i inwestycjami, Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, Administrowanie inwestycjami funduszy, Doradztwo
w zakresie inwestowania funduszy, Inwestowanie funduszy
kapitałowych, Monitorowanie funduszy inwestycyjnych, Usługi finansowych funduszy inwestycyjnych, Usługi doradcze dotyczące zarządzania środkami finansowymi, Usługi w zakresie
zarządzania finansami, Usługi zarządzania finansami świadczone za pośrednictwem Internetu.
(210)
(731)

(210)
(731)

543785
(220) 2022 06 03
STREET HYPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SH 3

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.07.21, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.17
(510), (511) 25 Odzież, Czapki [nakrycia głowy], w tym czapki z daszkiem, Bluzy, Spodnie, Koszulki z długim rękawem,
Koszulki bez rękawów, Koszulki z krótkim rękawem, T-shirty,
Skarpetki, Bielizna, w tym bokserki, 28 Deskorolki, 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących towarów: naklejki,
wizytówki, portfele, torby, odzież, czapki [nakrycia głowy],
w tym czapki z daszkiem, bluzy, spodnie, koszulki z długim
rękawem, koszulki bez rękawów, koszulki z krótkim rękawem,
t-shirty, skarpetki, bielizna, w tym bokserki, deskorolki, zapalniczki dla palaczy.
543832
(220) 2022 06 06
GLOBAL PET’S FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GPF GLOBAL PET’S FOOD

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Aerozole pielęgnujące dla zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, odświeżacze oddechu dla zwierząt, preparaty do kąpieli dla zwierząt, preparaty i produkty do pielęgnacji futra, środki do pielęgnacji
zębów dla zwierząt, szampony dla zwierząt domowych,
18 Buty dla psów, elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, kagańce, obroże dla kotów, obroże dla zwierząt, obroże dla psów, obroże dla zwierząt domowych, odzież dla
psów, odzież dla zwierząt, odzież dla zwierząt domowych,
okrycia dla kotów, okrycia dla psów, okrycia dla zwierząt,
płaszcze przeciwdeszczowe dla psów domowych, smycze
dla psów, smycze dla zwierząt, smycze dla zwierząt domowych, worki do karmienia zwierząt, 21 Czerpaki do karmy
dla psów, filtry do stosowania w kuwetach dla kotów, grzebienie do rozczesywania sierści dla zwierząt domowych,
grzebienie przeznaczone dla zwierząt domowych, klatki
dla zwierząt domowych, kuwety dla kotów, łopatki do usuwania nieczystości zwierząt domowych, miski dla zwierząt
domowych, miski do zwierząt domowych (automatyczne),
miski do picia dla zwierząt domowych, miski na karmę
i wodę dla zwierząt domowych, naczynia na pokarm dla
zwierząt domowych, niemechaniczne poidła dla zwierząt
domowych w postaci przenośnych dystrybutorów wody
i płynów, niezmechanizowane podajniki karmy dla zwierząt, podajniki karmy dla małych zwierząt, pojemniki (kuwety) na nieczystości dla zwierząt domowych, 31 Artykuły
spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia kotów,
artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów,
artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia kotów,
artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów,
artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia kotów,
artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę
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do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające
mięso z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze
zawierające wołowinę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia kotów, ciastka
dla kotów, ciastka dla szczeniaków, karma dla kotów, karma
dla psów, karma dla zwierząt domowych, karmy w puszce
przeznaczone dla kotów, karmy w puszce przeznaczone dla
psów, przysmaki dla kotów (jadalne), przysmaki dla psów
(jadalne), preparaty spożywcze dla kotów, preparaty spożywcze dla psów, puszkowane pożywienie dla psów, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia
dla psów, artykuły spożywcze dla szczeniąt, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów, artykuły
spożywcze w postaci kółeczek do karmienia kotów.
543834
(220) 2022 06 07
FORTEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEB LICEUM
(210)
(731)

(531) 26.05.99, 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 9 Materiały edukacyjne w formie elektronicznej
do pobrania, Książki w formie elektronicznej do pobrania,
Podręczniki w formie elektronicznej do pobrania, Foldery
informacyjne w formie elektronicznej do pobrania, 16 Drukowane materiały edukacyjne, Książki, Podręczniki, Drukowane foldery informacyjne, 25 Odzież, Nakrycia głowy,
41 Edukacja, Nauczanie, Usługi edukacyjne i szkoleniowe,
Usługi szkół, Usługi szkół, mianowicie liceów ogólnokształcących i o profilu zawodowym, Usługi szkół zawodowych,
Prowadzenie kursów edukacyjnych, Prowadzenie kursów
zawodowych, Prowadzenie kursów językowych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie szkoleń, Organizowanie i prowadzenie konkursów
edukacyjnych, Organizowanie obozów sportowych, Usługi
edukacyjne w zakresie obozów wakacyjnych, Doradztwo
zawodowe, Doradztwo zawodowe w zakresie edukacji
lub kształcenia, Informacja o edukacji, Usługi nauki na odległość świadczone online, Usługi wydawnicze, Publikowanie materiałów edukacyjnych, Publikowanie książek,
Publikowanie podręczników, Publikowanie folderów informacyjnych, Udostępnianie materiałów edukacyjnych
online, Udostępnianie książek online, Udostępnianie podręczników online, Udostępnianie folderów informacyjnych
online, Wypożyczanie książek, Organizowanie turniejów
sportowych, Organizowanie turniejów gier online, Organizowanie i prowadzenie konkursów, Organizowanie i prowadzenie loterii, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, Prowadzenie zajęć fitness, Usługi trenerskie w zakresie sportu, Usługi trenerów osobistych, 44 Aromaterapia, Salony fryzjerskie, Salony kosmetyczne, Salony
masażu, Salony piękności, Usługi manicure.
543836
(220) 2022 06 07
FUNDACJA NA RZECZ INNOWACJI FINANSOWYCH
FINTECH POLSKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) Future Finance Poland

(531) 26.13.99, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Książki elektroniczne do pobrania, 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne media
papierowe, Arkusze informacyjne, Broszury, Broszury drukowane, Książki, Raporty, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Analizy
i raporty statystyczne, Raporty i badania rynkowe, Raporty
z analiz rynkowych, Specjalistyczne wyceny i raporty w zakresie spraw dotyczących działalności gospodarczej, 41 Organizowanie i obsługa konferencji, Organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, Organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, Organizowanie
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, Organizowanie konferencji, Organizowanie seminariów i konferencji, Organizowanie
spotkań i konferencji, Prowadzenie konferencji biznesowych,
Prowadzenie konferencji edukacyjnych.
543842
(220) 2022 06 06
SANDEX MARIUSZ SZANDECKI, JOANNA
SZANDECKA SPÓŁKA JAWNA, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NANOVIO
(210)
(731)

(531) 01.13.15, 27.05.01
(510), (511) 9 Maski ochronne, nie do celów medycznych.
543850
(220) 2022 06 06
GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Generali Odpowiedzialnego Inwestowania FIZ
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 Usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

(210)
(731)

543851
(220) 2022 06 06
GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
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(540) (znak słowny)
(540) Generali Odpowiedzialnego Inwestowania Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 Usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
543853
(220) 2022 06 07
INSTYTUT SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M S M S 3

(210)
(731)

(531) 26.01.05, 26.01.10, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy naukowe, 42 Usługi naukowe i technologiczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

543856
(220) 2022 06 07
Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(znak słowno-graficzny)
BIOTEBAL PLUS

(531)

02.03.01, 02.03.05, 02.03.17, 02.03.23, 26.04.02, 26.04.14,
26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy
diety dla ludzi.
543858
(220) 2022 06 07
IMNS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AnRisk

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.03, 26.04.09
(510), (511) 9 Oprogramowanie do zarządzania ryzykiem
operacyjnym, Oprogramowania do wykrywania ryzyka, Oprogramowanie do analizy danych biznesowych, Oprogramowanie komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego
monitorowania i analizy, Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania, Oprogramowanie komputerowe, 35 Analizy gospodarcze, Usługi w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności
gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem
[działalność gospodarcza], Doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, Usługi konsultingowe
związane z personelem, Usługi konsultingowe związane
z zarządzaniem, Usługi konsultingowe w zakresie marketingu
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internetowego, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi konsultingowe
w zakresie księgowości podatkowej, Analizy funkcjonowania
firm, Analizy statystyk handlowych, Analiza danych biznesowych, Analiza zysków biznesowych, Strategiczna analiza
biznesowa, Analiza trendów biznesowych, Analiza trendów
marketingowych, Analiza położenia (stanu) firmy, Badania
i analizy rynkowe, Raporty z analiz rynkowych, Analizy i raporty statystyczne, Analizy kosztów i korzyści, Analiza zarządzania w biznesie, Analiza w zakresie marketingu, Badania rynku
i analizy biznesowe, Analiza statystyk dotyczących działalności gospodarczej, Analiza systemów zarządzania działalnością
gospodarczą, Przygotowywanie raportów z analiz rynkowych,
Analizy ekonomiczne do celów działalności gospodarczej,
Analiza ocen dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, Analiza danych statystycznych z badań rynku, Analiza
informacji w zakresie działalności gospodarczej, Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, Analiza danych i statystyk
dotyczących badań rynkowych, Usługi analizy i informacji
biznesowej oraz badania rynkowe, Usługi w zakresie analizy
danych dotyczących działalności gospodarczej, Doradztwo
w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, Pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy
biznesowej, Usługi w zakresie statystycznej analizy i sprawozdań do celów biznesowych, 41 Programy edukacyjne i szkoleniowe w zakresie zarządzania ryzykiem, Kursy szkoleniowe
związane z analizą systemów, Szkolenie personelu dla zapewnienia maksymalnej ochrony bezpieczeństwa, Organizacja
szkoleń, Szkolenia biznesowe, Szkolenia personelu, Zapewnianie szkoleń online, Prowadzenie warsztatów [szkolenia],
Szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa, 42 Udostępnianie programów bezpieczeństwa komputerowego w zakresie zarządzania ryzykiem, Analizy komputerowe, Analizy
systemów komputerowych, Analiza projektu produktu, Usługi
w zakresie analizy przemysłowej, Usługi komputerowe do analizy danych, Przygotowywanie badań dotyczących analizy
projektu, Usługi doradcze dotyczące analizy systemów komputerowych, Usługi w zakresie analizy danych technicznych,
Projektowanie analiz wykonalności w zakresie projektów, Doradztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych, Projektowanie i opracowywanie metod do testów i analiz, Usługi
doradcze w dziedzinie analizy systemów informacyjnych,
Udzielanie informacji na temat usług analiz i badań przemysłowych, Testowanie, analiza i ocena towarów osób trzecich
do celów certyfikacji, Udzielanie informacji online na temat
usług analiz i badań przemysłowych, Projektowanie komputerów i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej, Badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie efektywności systemów komputerowych,
Analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego
w celu ochrony danych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania do analizowania
danych finansowych i generowania raportów, Doradztwo
techniczne dotyczące bezpieczeństwa, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów, Doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa danych, Monitorowanie systemów komputerowych do celów bezpieczeństwa, Doradztwo w zakresie
bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie
i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, Usługi programowania komputerowego w zakresie
bezpieczeństwa danych elektronicznych, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, Usługi
bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony przed
nielegalnym dostępem do sieci.
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543876
(220) 2022 06 08
PALINKA ARTUR TOPSLIM, Biłgoraj
(znak słowno-graficzny)
TopSlim

(531) 29.01.12, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.04
(510), (511) 28 Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycznych.
(210) 543888
(220) 2022 06 07
(731) OPOZDA MAGDALENA MADLENS STUDIO, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) MADLENS
(510), (511) 41 Kursy szkoleniowe, Szkolenia edukacyjne,
Szkolenia biznesowe, Szkolenie zaawansowane, Szkolenia
personelu, Nauczanie i szkolenia, Usługi szkolenia personelu,
Usługi szkolenia zawodowego, Szkolenie i instruktaż, Szkolenia dla dorosłych, Prowadzenie seminariów szkoleniowych,
Organizowanie seminariów szkoleniowych, Podyplomowe
kursy szkoleniowe, Organizowanie kursów szkoleniowych,
Wypożyczanie symulatorów szkoleniowych, Produkcja filmów szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych,
Publikowanie podręczników szkoleniowych, Organizowanie
programów szkoleniowych, Usługi szkolenia dla personelu,
Szkolenia w dziedzinie medycyny, Przekazywanie know-how
[szkolenia], Zapewnianie kursów szkolenia ustawicznego,
Udzielanie kursów szkolenia zawodowego, Szkolenie w zakresie higieny, Szkolenie w zakresie akupunktury, Szkolenie
w zakresie homeopatii, Usługi instruktażowe i szkoleniowe,
Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Zapewnianie seminariów
szkoleniowych online, Zapewnianie kursów szkoleniowych
online, Pokazy [do celów szkoleniowych], Warsztaty w celach szkoleniowych, Zapewnianie szkoleniowych kursów
medycznych, Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenie związane z karierą zawodową, Szkolenia w zakresie
kwalifikacji zawodowych, Szkolenie w zakresie zajęć rekreacyjnych, Usługi w zakresie szkolenia zawodowego, Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, Edukacja, Edukacja
zawodowa, Edukacja dorosłych, Pokazy edukacyjne, Testy
edukacyjne, Usługi edukacyjne, Badania edukacyjne, Seminaria edukacyjne, Sprawdziany edukacyjne, Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, Dostarczanie informacji
edukacyjnych, Organizowanie seminariów edukacyjnych,
Doradztwo zawodowe [edukacja], Organizacja egzaminów
[edukacja], Edukacyjne usługi doradcze, Przyznawanie świadectw edukacyjnych, Wynajmowanie robotów edukacyjnych, Prowadzenie imprez edukacyjnych, Organizowanie
imprez edukacyjnych, Prowadzenie kursów edukacyjnych,
Zarządzanie usługami edukacyjnymi, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Usługi doradztwa edukacyjnego,
Zapewnianie pokazów edukacyjnych, Kursy instruktażowe,
Wypożyczanie materiałów instruktażowych, Zapewnianie
kursów instruktażowych, Organizowanie kursów instruktażowych, Prowadzenie kursów instruktażowych, Usługi
edukacyjne i instruktażowe, Usługi szkół pielęgnacji urody,
Nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia,

Nr ZT27/2022

Nauczanie w zakresie zdrowia, Kursy szkoleniowe z zakresu
zdrowia, Szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, Szkolenie kosmetyczek dla zwierząt, Seminaria edukacyjne dotyczące
terapii kosmetycznej, Usługi edukacyjne dotyczące terapii
kosmetycznej, Usługi edukacyjne w postaci szkół kosmetycznych, Szkolenia dla kosmetyczek z zakresu pielęgnacji
sierści zwierząt, 44 Zabiegi kosmetyczne, Usługi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla
twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała,
Laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, Usługi chirurgii
kosmetycznej i plastycznej, Nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, Usługi w zakresie porad kosmetycznych,
Nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, Analiza kosmetyczna, Analiza kolorów [usługi kosmetyczne], Elektroliza kosmetyczna, Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych
włosów, Elektroliza do celów kosmetycznych, Usługi salonów
fryzjersko-kosmetycznych, Zabiegi kosmetyczne na ciało,
twarz i włosy, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, Usługi opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych,
Usługi kosmetyczne w zakresie pielęgnacji ciała świadczone
przez uzdrowiska typu SPA, Elektroliza kosmetyczna w celu
usuwania owłosienia, Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost
włosów, Kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera,
Kosmetyczne wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Wstrzykiwalne
kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, Pielęgnacja urody, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji i urody ludzi, Usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie
rzęs, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Higiena i pielęgnacja
urody dla ludzi, Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji
urody, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Udzielanie informacji o urodzie, Higiena i pielęgnacja urody, Usługi doradcze dotyczące urody, Doradztwo w zakresie urody,
Pielęgnacja urody dla ludzi, Doradztwo dotyczące urody,
Usługi pielęgnacji urody, Zabiegi pielęgnacji urody, Doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie
pielęgnacji ciała i urody, Usługi w zakresie pielęgnacji urody
świadczone przez uzdrowisko [spa], Wynajem sprzętu do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, Zabiegi depilacyjne, Zabiegi
higieniczne dla ludzi, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, Usługi zabiegów na cellulitis, Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, Usługi zabiegów na cellulit, Usługi
w zakresie zabiegów upiększających, Usługi solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące, Opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, Informacje dotyczące masażu,
Usługi masażu stóp, Usługi konsultacji związane z masażami, Masaż, Usługi spa, Usługi opieki medycznej świadczone
przez uzdrowiska [spa], Fryzjerstwo, Usługi fryzjerskie, Usługi
kształtowania brwi, Usługi tatuażu brwi, Usługi koloryzacji
brwi, Usługi farbowania brwi, Usługi nitkowania brwi, Usługi
przedłużania rzęs, Usługi podkręcania rzęs, Usługi koloryzacji rzęs, Usługi farbowania rzęs, Usługi trwałego podkręcania
rzęs, Usługi w zakresie makijażu, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, Usługi doradztwa w zakresie makijażu, Usługi w zakresie makijażu permanentnego,
Usługi doradztwa online w zakresie makijażu, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone online lub osobiście.
(210)
(731)

543890
(220) 2022 06 08
IZMAŁKOWA JULIA IZMAŁKOWA CONSULTING,
Warszawa
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(540) (znak słowny)
(540) Matcha Talks
(510), (511) 9 Książki audio, Książki dźwiękowe, Książki elektroniczne do pobrania, Książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, Książki zapisane na płytach, Książki zapisane na taśmach, Plakaty do pobrania, 16 Drukowane książki,
czasopisma, gazety i inne media papierowe, Książki, Książki
dla dzieci, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Oprawione
plakaty, Plakaty wykonane z papieru, Plakaty z kartonu, Plakaty z papieru.
(210) 543901
(220) 2022 06 07
(731) BANASIAK ANNA PREZENTOWO, Żyrardów
(540) (znak słowny)
(540) PREZENTOWO
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej artykułów
jednorazowych na przyjęcia, Usługi sprzedaży detalicznej
balonów, Usługi sprzedaży detalicznej dekoracji, Usługi
sprzedaży detalicznej kwiatów, Usługi sprzedaży detalicznej
mydeł, Usługi sprzedaży detalicznej opakowań prezentowych, Usługi sprzedaży detalicznej roślin, Usługi sprzedaży
detalicznej świec, Usługi sprzedaży detalicznej upominków,
Usługi sprzedaży detalicznej widokówek, Usługi sprzedaży hurtowej artykułów jednorazowych na przyjęcia, Usługi
sprzedaży hurtowej balonów, Usługi sprzedaży hurtowej dekoracji, Usługi sprzedaży hurtowej kwiatów, Usługi sprzedaży
hurtowej mydeł, Usługi sprzedaży hurtowej opakowań prezentowych, Usługi sprzedaży hurtowej roślin, Usługi sprzedaży hurtowej świec, Usługi sprzedaży hurtowej upominków,
Usługi sprzedaży hurtowej widokówek.
(210) 543903
(220) 2022 06 07
(731) BANASIAK ANNA PREZENTOWO, Żyrardów
(540) (znak słowny)
(540) MAZOWIECKA PRACOWNIA ŚLUBÓW
(510), (511) 41 Doradztwo w zakresie planowania przyjęć,
Organizacja przyjęć, Organizowanie i przeprowadzanie imprez okolicznościowych, w tym ślubnych, Planowanie przyjęć, Udzielanie informacji związanych z organizacją przyjęć
za pośrednictwem strony internetowej online.
543907
(220) 2022 06 08
BCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) BCO
(510), (511) 42 Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
danych.
(210)
(731)

543909
(220) 2022 06 08
BCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BCO

(210)
(731)

(531) 27.01.25, 27.05.01, 26.02.01, 29.01.12
(510), (511) 42 Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
danych.
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543911
(220) 2022 06 08
BCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTEGRITY GRUPA BCO

(210)
(731)

(531)

26.02.05, 26.02.01, 26.07.25, 24.17.02, 27.01.25, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 42 Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
danych.
543915
(220) 2022 06 08
HORNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hornet
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Druki, Książki, Katalogi, Foldery, Broszury, Ulotki, Czasopisma, Magazyny, Gazety, Kalendarze, Afisze, Plakaty,
Materiały drukowane, Materiały do introligatorstwa, Nalepki,
Naklejki, Reprodukcje graficzne, 40 Drukowanie, Drukowanie
3D, Introligatorstwo, Usługi poligraficzne.
(210) 543941
(220) 2022 06 09
(731) PRZYGRODZKA NATALIA ODTW, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) Pestka w locie
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez
Internet, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych.
(210) 543945
(220) 2022 06 09
(731) DOMAGAŁA ANETA PURPLE TREE, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Mystic Marketing
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Usługi marketingowe,
Usługi agencji marketingowych, Usługi doradcze w zakresie
marketingu, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji
i marketingu, Usługi doradztwa w zakresie marketingu, Usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych,
Usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego,
Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu bezpośredniego,
Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi marketingowe w dziedzinie optymalizacji ruchu na stronie internetowej, Usługi marketingu bezpośredniego, Usługi
promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe i marketingowe
online, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi rekrutacji
personelu do sprzedaży i marketingu, Usługi rozwoju w zakresie kreatywnego planowania marketingowego, Usługi
w zakresie marketingu produktów, Doradztwo reklamowe
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i marketingowe, Reklama i usługi reklamowe, Promowanie
towarów i usług osób trzecich poprzez reportaże reklamowe, Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi reklamowe i promocyjne
w zakresie sprzedaży, Kampanie marketingowe, Rozwój planu marketingowego, 41 Przekazywanie know-how [szkolenia], Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Nauczanie i szkolenia, Nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu
i technologii informacyjnej, Szkolenia biznesowe, Szkolenia
edukacyjne, Szkolenia w zakresie reklamy, Szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, Szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Szkolenia z zakresu public relations, Kursy instruktażowe, Kursy korespondencyjne, Kursy
korespondencyjne, nauka na odległość, Kursy samoświadomości [szkolenia], Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe dla
młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, Kursy
szkoleniowe w formie pisemnej, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, Kursy szkoleniowe związane z obsługą
klienta, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Prowadzenie
kursów, seminariów i warsztatów, Prowadzenie warsztatów
edukacyjnych w dziedzinie biznesu, Organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, Organizowanie warsztatów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów
szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], Organizacja warsztatów i seminariów, Organizacja i przeprowadzanie warsztatów i seminariów w zakresie
samoświadomości, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Prowadzenie warsztatów i seminariów na temat samoświadomości, Przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Usługi
organizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych.
(210) 543955
(220) 2022 06 09
(731) KORYCKI JAROSŁAW, Skierniewice
(540) (znak słowny)
(540) bovicor
(510), (511) 5 Preparaty weterynaryjne, Żywność dietetyczna
i środki spożywcze do użytku weterynaryjnego, Suplementy
diety zwierząt, Preparaty wspomagające zdrowie krów i cieląt, Preparaty wspomagające kondycję krów i cieląt, Preparaty uzupełniające niedobory pierwiastków u krów i cieląt,
Preparaty wspomagające trawienie i metabolizm u krów
i cieląt, Preparaty regulujące pracę wątroby u krów i cieląt,
Preparaty wspomagające rozród krów, Preparaty obniżające
ilość komórek somatycznych u krów i cieląt, Preparaty wspomagające odporność cieląt, Preparaty poprawiające wzrost
cieląt, Preparaty poprawiające skuteczność szczepień krów
i cieląt, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze dla krów
i cieląt, Suplementy ziołowe dla krów i cieląt, Suplementy
witaminowe i mineralne dla krów i cieląt, Suplementy diety
dla krów i cieląt, Suplementy do żywności dla krów i cieląt
(lecznicze), Suplementy odżywcze do pasz dla krów i cieląt,
Pasza lecznicza dla zwierząt, Probiotyki dla krów i cieląt, Preparaty nutraceutyczne dla krów i cieląt, Witaminy dla krów
i cieląt, Preparaty energetyczne dla krów i cieląt, Elektrolity
do celów medycznych dla krów i cieląt, Ekstrakty roślinne
i ziołowe do celów leczniczych dla krów i cieląt, Leki ziołowe
dla krów i cieląt, Żele i maści ziołowe dla krów i cieląt, Preparaty do poprawiania płodności krów, Środki do detoksykacji
krów i cieląt, Odczynniki i testy do diagnostyki medycznej
krów i cieląt zwierząt, Paski testowe do pomiaru ilości glukozy we krwi bydła zwierząt, Paski testowe do oznaczania
poziomu ciał ketonowych we krwi zwierząt, Bandaż opatrunkowy dla zwierząt, 10 Urządzenia i przyrządy weterynaryjne,
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Urządzenia do mierzenia poziomu cukru we krwi [glukometry] zwierząt, Testy do wykrywania przeciwciał w krwi, plazmie oraz surowicy zwierząt, Testy do analizy krwi zwierząt
pod względem zawartości ciał ketonowych, 44 Doradztwo
w zakresie żywienia i odżywiania krów i cieląt, Układanie programu odchowu cieląt, Doradztwo zootechniczne.
543956
(220) 2022 06 09
I’M BRAND INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) I’M
(510), (511) 9 Oprogramowanie kompilujące, Oprogramowanie komunikacyjne, Oprogramowanie komputerowe,
Oprogramowanie edukacyjne, Oprogramowanie wspomagające, Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie
do raportowania, Oprogramowanie symulacyjne [szkolenie],
Oprogramowanie do planowania, Oprogramowanie biznesowe interaktywne, Oprogramowanie do publikowania,
Oprogramowanie do prezentacji, Oprogramowanie do zarządzania dokumentami, Oprogramowanie do zarządzania
finansami, Oprogramowanie marketingowe do wyszukiwania, Oprogramowanie symulacyjne do aplikacji, Oprogramowanie do synchronizacji plików, Oprogramowanie interaktywne bazy danych, Oprogramowanie do zarządzania
treścią, Oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi, Oprogramowanie do synchronizacji baz danych,
Oprogramowanie do przetwarzania transakcji biznesowych,
Oprogramowanie do analizy danych biznesowych, Oprogramowanie komputerowe do analizy informacji rynkowych,
Oprogramowanie komputerowe do przetwarzania informacji rynkowych, Oprogramowanie do aranżowania transakcji
on-line, Mobilne aplikacje, Edukacyjne aplikacje mobilne,
E-booki, Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Publikacje elektroniczne, Interaktywne publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych,
35 Administrowanie dotyczące planowania działalności
gospodarczej, Administrowanie dotyczące marketingu,
Administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, Administrowanie przedsiębiorstwem w zakresie metod statystycznych, Aktualizacja informacji dotyczących działalności
gospodarczej w komputerowej bazie danych, Analiza danych biznesowych, Analiza danych i statystyk dotyczących
badań rynkowych, Analiza informacji w zakresie działalności
gospodarczej, Analiza trendów biznesowych, Analizy badań rynkowych, Analizy biznesowe rynków, Badania dotyczące informacji biznesowych, Biznesowe usługi doradcze
i konsultacyjne, Doradztwo biznesowe, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo
reklamowe i marketingowe, Doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, Dostarczanie informacji gospodarczych
i handlowych online, Dostarczanie skomputeryzowanych
danych statystycznych, Dostarczanie skomputeryzowanych
danych w zakresie działalności gospodarczej, Gromadzenie informacji dotyczących badań rynku, Gromadzenie informacji handlowych, Gromadzenie informacji w zakresie
badań rynkowych, Gromadzenie informacji na temat analiz
rynkowych, Opracowywanie informacji gospodarczych,
Opracowywanie informacji handlowych, Opracowywanie informatorów handlowych, Opracowywanie strategii
przedsiębiorstw, Opracowywanie katalogów [spisów] w celu
ich publikacji w globalnej sieci komputerowej lub Internecie,
Projektowanie materiałów reklamowych, Pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Pomoc
(210)
(731)
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w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc
w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi,
Przetwarzanie wyników badań dotyczących działalności
gospodarczej, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, Projektowanie badań marketingowych,
Projektowanie ulotek reklamowych, Zarządzanie projektami
działalności gospodarczej [dla osób trzecich], Projektowanie
logo reklamowych, Badania projektów dotyczących działalności gospodarczej, 36 Analizy finansowo-ekonomiczne,
Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych, Doradztwo
w zakresie inwestycji finansowych, Doradztwo w zakresie
inwestowania funduszy, Dostarczanie informacji finansowych za pomocą komputerowej bazy danych, Informacje
finansowe dostarczane za pośrednictwem komputerowych
baz danych, Informacje finansowe dostarczane za pomocą
środków elektronicznych, Prognozy finansowe, Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, Udzielanie informacji dotyczących inwestycji giełdowych, Udzielanie informacji dotyczących cen indeksów
giełdowych, Udzielanie informacji dotyczących usług finansowych, Udzielanie informacji dotyczących cen na giełdzie
papierów wartościowych, Udzielanie informacji dotyczących
maklerstwa giełdowego, Udzielanie informacji dotyczących
rynku akcji, Udzielanie informacji dotyczących rynku akcji/
obligacji, Udzielanie informacji dotyczących usług finansowych i ubezpieczeniowych, Usługi informacyjne dotyczące
akcji i udziałów, Usługi informacyjne dotyczące finansów,
świadczone on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, 38 Bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie danych,
Bezprzewodowy transfer danych przez Internet, Przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług online
i Internetu, Transmisja danych i informacji za pośrednictwem
elektronicznych środków komunikacyjnych, 42 Aktualizacja
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Aktualizacja
i projektowanie oprogramowania komputerowego, Aktualizowanie stron internetowych, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Doradztwo
związane z projektowaniem i opracowywaniem programów
komputerowych baz danych, Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu
elektronicznego, Hosting infrastruktury sieciowej online
na rzecz osób trzecich do celów wymiany treści online, Hosting platform przeznaczonych do handlu elektronicznego
przez Internet, Hosting platform transakcyjnych w Internecie,
Hosting platform w Internecie, Opracowywanie baz danych,
Projektowanie sztuki komercyjnej, Projektowanie stron internetowych, Projektowanie produktów przemysłowych,
Projektowanie znaków towarowych, Oprogramowanie komputerowe (Projektowanie -), Projektowanie nazw firmowych,
Projektowanie graficzne ilustracji, Usługi w zakresie projektowania, Usługi projektowania grafiki komputerowej, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW,
Doradztwo w zakresie projektów technologicznych, Usługi
w zakresie projektowania marki, Projektowanie programów
do przetwarzania danych, Doradztwo w projektowaniu stron
internetowych, Usługi w zakresie projektowania produktów,
Projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych,
Usługi w zakresie projektowania logo, Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, Doradztwo techniczne
związane z projektowaniem, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do komunikacji natychmiastowej,
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do przetwarzania danych, Przechowywanie danych online, Przechowywanie danych elektronicznych, Umożliwianie tymczaso-
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wego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania
do zarządzania bazami danych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego online
nie do pobrania do sieci i serwerów komputerowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
nie do pobrania do analizowania danych finansowych i generowania raportów, Usługi inżynieryjne dotyczące technologii przetwarzania danych, Usługi inżynierii oprogramowania w zakresie programów do przetwarzania danych, Usługi
inżynierii oprogramowania dla przetwarzania danych.
543957
(220) 2022 06 09
DNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polanowo
(540) (znak słowny)
(540) Black Buffalo
(510), (511) 10 Prezerwatywy, Prezerwatywy do celów higienicznych, Prezerwatywy do celów medycznych, Prezerwatywy do celów profilaktycznych, Prezerwatywy o właściwościach plemnikobójczych, Prezerwatywy ze środkami
plemnikobójczymi, 29 Mięso i wyroby mięsne, Gotowe dania
z mięsa, Mięso w puszce (konserwy), Mięso i wędliny, Ekstrakty mięsne, Galarety mięsne, Mięso mrożone i przetwory mięsne, Ziemniaki, przetworzone, 32 Bezalkoholowe preparaty
do produkcji napojów, Napoje bezalkoholowe, Piwo i piwo
bezalkoholowe, Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeźwiające, Piwo i produkty piwowarskie, 33 Cydr, Esencje i ekstrakty alkoholowe, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),
Preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, Preparaty
do produkcji napojów alkoholowych, 40 Przetwarzanie żywności i napojów, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210)
(731)

543959
(220) 2022 06 09
DNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polanowo
(540) (znak słowny)
(540) Dolina Noteci Czysta Odwaga
(510), (511) 32 Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Napoje bezalkoholowe, Piwo i piwo bezalkoholowe,
Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeźwiające, Piwo i produkty piwowarskie, 33 Cydr, Esencje i ekstrakty alkoholowe,
Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, Preparaty do produkcji napojów alkoholowych.
(210)
(731)

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

543960
(220) 2022 06 09
KORYCKI JAROSŁAW, Skierniewice
(znak słowno-graficzny)
BOVICOR

(531) 02.09.01, 03.04.01, 03.04.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Preparaty weterynaryjne, Żywność dietetyczna
i środki spożywcze do użytku weterynaryjnego, Suplementy
diety zwierząt, Preparaty wspomagające zdrowie krów i cieląt, Preparaty wspomagające kondycję krów i cieląt, Preparaty uzupełniające niedobory pierwiastków u krów i cieląt,
Preparaty wspomagające trawienie i metabolizm u krów
i cieląt, Preparaty regulujące pracę wątroby u krów i cieląt,
Preparaty wspomagające rozród krów, Preparaty obniżające
ilość komórek somatycznych u krów i cieląt, Preparaty wspomagające odporność cieląt, Preparaty poprawiające wzrost
cieląt, Preparaty poprawiające skuteczność szczepień krów
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i cieląt, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze dla krów
i cieląt, Suplementy ziołowe dla krów i cieląt, Suplementy
witaminowe i mineralne dla krów i cieląt, Suplementy diety
dla krów i cieląt, Suplementy do żywności dla krów i cieląt
(lecznicze), Suplementy odżywcze do pasz dla krów i cieląt,
Pasza lecznicza dla zwierząt, Probiotyki dla krów i cieląt, Preparaty nutraceutyczne dla krów i cieląt, Witaminy dla krów
i cieląt, Preparaty energetyczne dla krów i cieląt, Elektrolity
do celów medycznych dla krów i cieląt, Ekstrakty roślinne
i ziołowe do celów leczniczych dla krów i cieląt, Leki ziołowe
dla krów i cieląt, Żele i maści ziołowe dla krów i cieląt, Preparaty do poprawiania płodności krów, Środki do detoksykacji
krów i cieląt, Odczynniki i testy do diagnostyki medycznej
krów i cieląt zwierząt, Paski testowe do pomiaru ilości glukozy we krwi bydła zwierząt, Paski testowe do oznaczania
poziomu ciał ketonowych we krwi zwierząt, Bandaż opatrunkowy dla zwierząt, 10 Urządzenia i przyrządy weterynaryjne,
Urządzenia do mierzenia poziomu cukru we krwi [glukometry] zwierząt, Testy do wykrywania przeciwciał w krwi, plazmie oraz surowicy zwierząt, Testy do analizy krwi zwierząt
pod względem zawartości ciał ketonowych, 44 Doradztwo
w zakresie żywienia i odżywiania krów i cieląt, Układanie programu odchowu cieląt, Doradztwo zootechniczne.
543961
(220) 2022 06 09
ERT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ERT GROUP the best licensed accessories

(210)
(731)

(210) 543983
(220) 2022 06 09
(731) LOMBI.COM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LWOWSKI SAD
(510), (511) 29 Chipsy owocowe, Czipsy o niskiej zawartości
tłuszczu, Dżemy, Galaretki, Galaretki owocowe do smarowania, Gotowe posiłki na bazie warzyw dla małych dzieci,
Jagody, konserwowane, Kompot żurawinowy, Kompozycje
owoców przetworzonych, Koncentraty na bazie owoców
przeznaczone do gotowania, Koncentraty na bazie warzyw
przeznaczone do gotowania, Konserwowane warzywa, Marmolada, Miąższ owoców, Owoce gotowane, Owoce konserwowane, Owoce lukrowane, Owoce przetworzone, Owoce
w puszkach, Pasta z owoców tłoczonych, Pasty do smarowania na bazie warzyw, Przecier jabłkowy, Przeciery warzywne, Przekąski na bazie owoców, Sałatki owocowe, Sałatki
warzywne, Skórki owocowe, Warzywa gotowane, Warzywa
liofilizowane, Warzywa przetworzone, Warzywa suszone,
Warzywa w puszkach, 32 Aperitify bezalkoholowe, Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Cydr bezalkoholowy, Lemoniada,
Napoje bezalkoholowe, Napoje na bazie owoców lub warzyw, Owoce (bezalkoholowe napoje z soków), Owocowe
nektary, bezalkoholowe, Soki, Soki warzywne [napoje], Sorbety [napoje], Syrop do lemoniady, Syropy do napojów.
543984
(220) 2021 05 12
BRADAS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olesno
(540) (znak słowny)
(540) EASY BORDER
(510), (511) 19 Obrzeża do trawników, niemetalowe.

(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)
(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Aparatura,
urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące,
Głośniki, Głośniki audio, Głośniki bezprzewodowe, Głośniki
bezprzewodowe z możliwością połączenia, Etui na cyfrowe
odtwarzacze mediów, Etui na karty kredytowe [dopasowane
oprawki], Etui na odtwarzacze MP3, Etui na przenośne odtwarzacze mediów, Etui na smartfony, Etui na telefony komórkowe, Etui do tabletów, Etui do przenoszenia cyfrowych
odtwarzaczy audio, Etui typu Flip Cover do smartfonów, Etui
z klapką do telefonów komórkowych, Skórzane etui na tablety, Skórzane etui na telefony komórkowe.
(210) 543982
(220) 2022 06 10
(731) KALIŃCZAK KAMILA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ĄĘ
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 32 Piwo i piwo
bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, Napoje bezalkoholowe, 41 Edukacja, rozrywka i sport, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe.

Nr ZT27/2022

543987
(220) 2022 06 09
ŻEBROWSKA MIROSŁAWA, Goleniów
(znak słowno-graficzny)
BOX-METAL

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 37 Malowanie natryskowe metali, Malowanie metalowych powierzchni w celu zapobiegania korozji,
39 Odbiór, transport i dostawa towarów, 40 Obróbka mechaniczna metalu, 43 Zakwaterowanie i wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy.
543988
(220) 2022 06 10
PROBIERNIA URBANOWICZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1928 J. Urbanowicz
(210)
(731)

Nr ZT27/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531)

26.11.01, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 24.17.02,
27.07.13
(510), (511) 30 Ciastka, Czekoladki, Herbata, Kawa, herbata,
kakao i namiastki tych towarów, Landrynki, Krówka (cukierek), Pralinki, Pierniczki, Wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem alkoholowym, Lody aromatyzowane alkoholem,
33 Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Aperitify, Brandy,
Esencje i ekstrakty alkoholowe, Koktajle, Likiery, Miód pitny,
Napoje alkoholowe na bazie kawy, Wino, Wermut, Sznaps,
Whisky, Rum, Wina, Wódka, Wiśniówka, Dżin, Gorzkie nalewki
alkoholowe jako aperitif.
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taniem przemysłowym, Sprzątanie obiektyw przed imprezami i po imprezach, 39 Pakowanie, Pakowanie żywności, Pakowanie towarów, Pakowanie towaru, Pakowanie produktów,
Pakowanie produktów spożywczych, Pakowanie i opakowywanie produktów.
543990
(220) 2022 06 10
PROBIERNIA URBANOWICZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1928 J. Urbanowicz Mandarin Ginger

(210)
(731)

543989
(220) 2022 06 09
RE-CRUITER TERESHCHENKO DIDEK SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RE-CRUITER

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.07, 27.05.01, 27.05.17, 24.17.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama radiowa, Reklama zewnętrzna, Reklama banerowa,
Reklama rekrutacji personelu, Reklama w czasopismach,
Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama
biznesowych stron internetowych, Reklama na bilbordach
elektronicznych, Reklama za pośrednictwem telefonu, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Reklama w czasopismach,
broszurach i gazetach, Reklama on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama poprzez wszystkie sieci
telefonii komórkowej, Reklama on-line za pośrednictwem
sieci telefonii komórkowej, Promocja, reklama i marketing
stron internetowych on-line, Reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Usługi
reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej,
Analiza pracy w celu określenia umiejętności pracownika
i innych wymagań względem tego pracownika, Dostarczanie informacji w zakresie usług relokacji pracowników, Usługi
agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, Usługi
w zakresie tymczasowego przydziału pracowników, Usługi rejestrowania pracowników, Tymczasowe wyznaczanie
pracowników, Usługi w zakresie rejestrowania pracowników,
Usługi w zakresie przenoszenia pracowników, Usługi w zakresie relokacji pracowników, Usługi w zakresie pracowników tymczasowych, Znajdowanie posady dla pracowników
tymczasowych, Przydzielanie stanowisk dla pracowników
tymczasowych, 36 Wynajem nieruchomości, Zarządzanie
nieruchomością, Administrowanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, 37 Sprzątanie nieruchomości,
Budowa nieruchomości, Remont nieruchomości, Usługi budowlane, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi budowlane i naprawy budynków, Usługi budowlane w zakresie
stawiania budynków, Sprzątanie hoteli, Sprzątanie sklepów,
Sprzątanie szkół, Sprzątanie szpitali, Sprzątanie nieruchomości, Sprzątania domów, Sprzątanie zakładów przemysłowych,
Sprzątanie pomieszczeń biurowych, Sprzątanie terenów publicznych, Sprzątanie terenów miejskich, Sprzątanie placów
budowy, Sprzątanie toalet publicznych, Sprzątanie domów
mieszkalnych, Usługi porządkowana domów (sprzątanie),
Sprzątanie budynków użyteczności publicznej, Sprzątanie
biur na podstawie umowy, Sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, Sprzątanie centrów rekreacyjnych
na podstawie umowy, Usługi czyszczenia związane ze sprzą-

(531)

26.11.01, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 27.07.13,
29.01.13
(510), (511) 30 Czekolada, Nadziewana czekolada, Gorąca
czekolada, Czekolada z alkoholem, Galaretki owocowe [słodycze], Kremy czekoladowe, Musy, Owoce w polewie czekoladowej, Puddingi, Trufle czekoladowe, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Wyroby cukiernicze z płynnym
nadzieniem owocowym, Wyroby cukiernicze z płynnym
nadzieniem alkoholowym, 33 Napoje alkoholowe, Wódki,
brandy, likiery, rumy, napoje alkoholowe zawierające owoce,
napoje alkoholowe wspomagające trawienie, Esencje i ekstrakty alkoholowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

543992
(220) 2022 06 09
HARAZIŃSKI PAWEŁ LOBELIOWY PORT, Borzyszkowy
(znak słowno-graficzny)
Lobeliowy Port

(531)

01.01.17, 05.05.19, 05.05.20, 01.15.24, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.13
(510), (511) 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Udostępnianie
zakwaterowania tymczasowego, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Zakwaterowanie
na pobyt czasowy, Zapewnienie zakwaterowania na pobyt
czasowy, Zapewnienie zakwaterowania tymczasowego.
543993
(220) 2022 06 10
YETSYK TETYANA CENTRUM RELAKSU ODLOT,
Ostrołęka
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) ODLOT CENTRUM RELAKSU I WALKI ZE STRESEM

Nr ZT27/2022

(540) Wawarzywa
(510), (511) 31 Świeże warzywa i owoce, 35 Pośrednictwo
handlowe, serwisy internetowe i usługi reklamowe, 39 Transport i dystrybucja owoców i warzyw.
544028
(220) 2022 06 12
CHLIPAŁA-DOBOSZ KAROLINA VITIS MUSIC SFERA,
Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BABY LOVES MUSIC

(210)
(731)
(531)

01.15.23, 02.03.07, 02.03.23, 05.03.11, 05.03.16, 27.05.01,
29.01.15, 26.01.01, 26.01.06, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 44 Zdrowotne usługi odnowy biologicznej
w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia ciała i ducha.
(210)
(731)
(540)
(540)

544006
(220) 2022 06 10
TERESIAK PATRYK LOVEYA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
LoveYa

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 26 Dodatki do odzieży, artykuły
do szycia i ozdobne artykuły tekstylne.
(210)
(731)
(540)
(540)

544020
(220) 2022 06 10
REDESTOWICZ PAWEŁ WINDOOR, Radom
(znak słowno-graficzny)
WINDOOR

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 Drewniane ościeżnice drzwiowe, Drzwi
harmonijkowe, niemetalowe, Drzwi drewniane, Drzwi wewnętrzne, niemetalowe, Drzwi ochronne niemetalowe,
Drzwi ogrodowe [niemetalowe ramy], Drzwi ognioodporne
niemetalowe, Drzwi oszklone, niemetalowe, Drzwi podnoszone do góry, niemetalowe, Drzwi przesuwne, niemetalowe, Drzwi wahadłowe niemetalowe, Drzwi wykonane
z drewna do budynków, Drzwiowe (Ościeżnice -) niemetalowe, Drzwiowe (Płyty -) niemetalowe, Futryny drzwiowe
drewniane, Futryny drzwiowe niemetalowe, Niemetalowe
drzwi, bramy, okna i osłony okienne.
(210) 544021
(220) 2022 06 11
(731) PUŁKA ŁUKASZ OXNET, Skawina
(540) (znak słowny)
(540) Sensokarton
(510), (511) 16 Kartonowe pomoce dydaktyczne, Kartonowe pomoce przeznaczone do terapii sensorycznej, 28 Zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, Zabawki
edukacyjne, Kartonowe modele do wypełniania ziarnami,
makaronem lub ciastoliną.
(210) 544026
(220) 2022 06 11
(731) KOSSOWSKI ROCH, Piaseczno
(540) (znak słowny)

(531) 02.05.06, 24.17.12, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna
i usługi fotograficzne, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów.
544030
(220) 2022 06 13
SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORTIMEY

(210)
(731)

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy biologiczne, Nawozy dla rolnictwa, Nawozy do roślin, Chemiczne środki wspomagające
do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, Adjuwanty, nieprzeznaczone
do celów medycznych lub weterynaryjnych, 5 Pestycydy
rolnicze, Pestycydy, Pestycydy do celów ogrodniczych.
544034
(220) 2022 06 13
SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTILENA

(210)
(731)

Nr ZT27/2022
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(531)

07.01.13, 07.01.09, 05.01.08, 05.07.02, 01.15.11, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy biologiczne, Nawozy dla rolnictwa, Nawozy do roślin, Chemiczne środki wspomagające
do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, Adjuwanty, nieprzeznaczone
do celów medycznych lub weterynaryjnych, 5 Pestycydy
rolnicze, Pestycydy, Pestycydy do celów ogrodniczych.
544038
(220) 2022 06 13
LEGALNA SZTANGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sulejówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LS
(210)
(731)

(531) 21.03.13, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież.
544089
(220) 2022 06 13
ŚREDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA JANA,
Środa Wielkopolska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Javege
(210)
(731)
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(540) ONDARE
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 45 Usługi polityczne,
Usługi prawne.
544225
(220) 2022 06 18
MY & MAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) nem
(510), (511) 43 Bary, Kawiarnie, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności
i napojów dla gości, Przygotowywanie posiłków i napojów,
Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, Restauracje oferujące dania
na wynos, Restauracje samoobsługowe, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z grillem,
Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie napojów w małych browarniach,
Serwowanie napojów w pubach z browarem, Serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie
żywności i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, Serwowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, 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.
(210)
(731)

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

544239
(220) 2022 06 20
SZULC-PRZYBYLSKI ADAM BENZIN77, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
BENZIN77

(531)
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.12
(510), (511) 29 Jogurt, Kefir (napój mleczny), Masło, Napoje
mleczne z przewagą mleka, Mleko, Mleczne produkty, Śmietana [produkty mleczne].
544093
(220) 2022 06 13
ŚREDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA JANA,
Środa Wielkopolska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Janaturalnie
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.12, 29.01.13
(510), (511) 29 Jogurt, Kefir [napój mleczny], Masło, Napoje
mleczne z przewagą mleka, Mleko, Mleczne produkty, Śmietana [produkty mleczne].
544101
(220) 2022 06 14
MACIEJEWICZ ALEKSANDRA DORADZTWO,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(210)
(731)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.24,
26.05.01, 26.05.17, 29.01.13
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.
(210) 544241
(220) 2022 06 20
(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Konto z Lwem Green
(510), (511) 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Finansowe usługi bankowe, Finansowe usługi bankowe w zakresie wypłacania środków pieniężnych, Finansowe usługi
bankowe w zakresie wpłacania środków pieniężnych, Usługi
bankowe i finansowe, Bankowe usługi rozliczeniowe, Telefoniczne usługi bankowe i ubezpieczeniowe, Telefoniczne
usługi bankowe, Usługi bankowe, Usługi bankowe dostępne
za pomocą kart, Usługi bankowe związane z elektronicznym
transferem funduszy, Usługi bankowe związane z transferem funduszy z kont bankowych, Usługi bankowe związane
z wpłatami pieniędzy, Zautomatyzowane usługi bankowe
związane z transakcjami za pomocą kart obciążeniowych,
Zautomatyzowane usługi bankowe, Zautomatyzowane
usługi bankowe związane z transakcjami przy użyciu kart kredytowych, Usługi finansowe dotyczące wydawania kart bankowych i kart debetowych, Usługi finansowe świadczone
przy użyciu kart, Usługi finansowe i monetarne, Usługi finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą
telefonu, Usługi finansowe świadczone za pomocą środków
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elektronicznych, Usługi finansowe świadczone przez Internet, Usługi finansowe w zakresie zarządzania kartami kredytowymi, Usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych,
Usługi finansowe związane z kartami kredytowymi, Usługi
finansowe związane z podejmowaniem i deponowaniem
gotówki, Usługi finansowe związane z kupnem i handlem towarami, Bankowość internetowa, Elektroniczna bankowość
poprzez globalną sieć komputerową [bankowość internetowa], Skomputeryzowane usługi bankowe, Emisja kart kredytowych, Emisja kart kredytowych i debetowych, Obsługa
kart do transakcji płatniczych, Obsługa kart kredytowych,
Obsługa kart kredytowych i debetowych, Obsługa kart obciążeniowych i kredytowych, Usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych
kart płatniczych, Wydawanie kart kredytowych, Doradztwo
finansowe, Informacje finansowe, Usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, Usługi informacji i doradztwa finansowego, Usługi doradztwa i udzielania informacji finansowych,
Usługi pośrednictwa finansowego, Transakcje gotówkowe
i transakcje walutowe, Usługi walutowe, Wymiana walutowa,
Skomputeryzowane usługi finansowe, Skomputeryzowane
usługi informacyjne związane z działalnością bankową, Udostępnianie informacji finansowych online, 42 Administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych,
Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Instalacja, aktualizacja i utrzymanie
oprogramowania komputerowego, Instalacja, konserwacja
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Instalacje
oprogramowania komputerowego, Pisanie i projektowanie
oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie
i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, Instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, Udostępnianie informacji online
w zakresie badań technologicznych z komputerowej bazy
danych lub Internetu, Usługi komputerowe do analizy danych, Tworzenie, utrzymywanie i adaptacja oprogramowania komputerowego, Utrzymanie oprogramowania komputerowego do dostępu do Internetu, Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, Tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, Rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego.

elektronicznych, Usługi finansowe świadczone przez Internet, Usługi finansowe w zakresie zarządzania kartami kredytowymi, Usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych,
Usługi finansowe związane z kartami kredytowymi, Usługi
finansowe związane z podejmowaniem i deponowaniem
gotówki, Usługi finansowe związane z kupnem i handlem towarami, Bankowość internetowa, Elektroniczna bankowość
poprzez globalną sieć komputerową [bankowość internetowa], Skomputeryzowane usługi bankowe, Emisja kart kredytowych, Emisja kart kredytowych i debetowych, Obsługa
kart do transakcji płatniczych, Obsługa kart kredytowych,
Obsługa kart kredytowych i debetowych, Obsługa kart obciążeniowych i kredytowych, Usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych
kart płatniczych, Wydawanie kart kredytowych, Doradztwo
finansowe, Informacje finansowe, Usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, Usługi informacji i doradztwa finansowego, Usługi doradztwa i udzielania informacji finansowych,
Usługi pośrednictwa finansowego, Transakcje gotówkowe
i transakcje walutowe, Usługi walutowe, Wymiana walutowa,
Skomputeryzowane usługi finansowe, Skomputeryzowane
usługi informacyjne związane z działalnością bankową, Udostępnianie informacji finansowych online, 42 Administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych,
Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Instalacja, aktualizacja i utrzymanie
oprogramowania komputerowego, Instalacja, konserwacja
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Instalacje
oprogramowania komputerowego, Pisanie i projektowanie
oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie
i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, Instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, Udostępnianie informacji online
w zakresie badań technologicznych z komputerowej bazy
danych lub Internetu, Usługi komputerowe do analizy danych, Tworzenie, utrzymywanie i adaptacja oprogramowania komputerowego, Utrzymanie oprogramowania komputerowego do dostępu do Internetu, Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, Tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, Rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego.

(210) 544242
(220) 2022 06 20
(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Konto z Lwem Future
(510), (511) 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Finansowe usługi bankowe, Finansowe usługi bankowe w zakresie wypłacania środków pieniężnych, Finansowe usługi
bankowe w zakresie wpłacania środków pieniężnych, Usługi
bankowe i finansowe, Bankowe usługi rozliczeniowe, Telefoniczne usługi bankowe i ubezpieczeniowe, Telefoniczne
usługi bankowe, Usługi bankowe, Usługi bankowe dostępne
za pomocą kart, Usługi bankowe związane z elektronicznym
transferem funduszy, Usługi bankowe związane z transferem funduszy z kont bankowych, Usługi bankowe związane
z wpłatami pieniędzy, Zautomatyzowane usługi bankowe
związane z transakcjami za pomocą kart obciążeniowych,
Zautomatyzowane usługi bankowe, Zautomatyzowane
usługi bankowe związane z transakcjami przy użyciu kart kredytowych, Usługi finansowe dotyczące wydawania kart bankowych i kart debetowych, Usługi finansowe świadczone
przy użyciu kart, Usługi finansowe i monetarne, Usługi finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą
telefonu, Usługi finansowe świadczone za pomocą środków

(210) 544244
(220) 2022 06 20
(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Konto z Lwem Planet
(510), (511) 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Finansowe usługi bankowe, Finansowe usługi bankowe w zakresie wypłacania środków pieniężnych, Finansowe usługi
bankowe w zakresie wpłacania środków pieniężnych, Usługi
bankowe i finansowe, Bankowe usługi rozliczeniowe, Telefoniczne usługi bankowe i ubezpieczeniowe, Telefoniczne
usługi bankowe, Usługi bankowe, Usługi bankowe dostępne
za pomocą kart, Usługi bankowe związane z elektronicznym
transferem funduszy, Usługi bankowe związane z transferem funduszy z kont bankowych, Usługi bankowe związane
z wpłatami pieniędzy, Zautomatyzowane usługi bankowe
związane z transakcjami za pomocą kart obciążeniowych,
Zautomatyzowane usługi bankowe, Zautomatyzowane
usługi bankowe związane z transakcjami przy użyciu kart kredytowych, Usługi finansowe dotyczące wydawania kart bankowych i kart debetowych, Usługi finansowe świadczone
przy użyciu kart, Usługi finansowe i monetarne, Usługi finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą
telefonu, Usługi finansowe świadczone za pomocą środków
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elektronicznych, Usługi finansowe świadczone przez Internet, Usługi finansowe w zakresie zarządzania kartami kredytowymi, Usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych,
Usługi finansowe związane z kartami kredytowymi, Usługi
finansowe związane z podejmowaniem i deponowaniem
gotówki, Usługi finansowe związane z kupnem i handlem towarami, Bankowość internetowa, Elektroniczna bankowość
poprzez globalną sieć komputerową [bankowość internetowa], Skomputeryzowane usługi bankowe, Emisja kart kredytowych, Emisja kart kredytowych i debetowych, Obsługa
kart do transakcji płatniczych, Obsługa kart kredytowych,
Obsługa kart kredytowych i debetowych, Obsługa kart obciążeniowych i kredytowych, Usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych
kart płatniczych, Wydawanie kart kredytowych, Doradztwo
finansowe, Informacje finansowe, Usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, Usługi informacji i doradztwa finansowego, Usługi doradztwa i udzielania informacji finansowych,
Usługi pośrednictwa finansowego, Transakcje gotówkowe
i transakcje walutowe, Usługi walutowe, Wymiana walutowa,
Skomputeryzowane usługi finansowe, Skomputeryzowane
usługi informacyjne związane z działalnością bankową, Udostępnianie informacji finansowych online, 42 Administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych,
Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Instalacja, aktualizacja i utrzymanie
oprogramowania komputerowego, Instalacja, konserwacja
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Instalacje
oprogramowania komputerowego, Pisanie i projektowanie
oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie
i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, Instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, Udostępnianie informacji online
w zakresie badań technologicznych z komputerowej bazy
danych lub Internetu, Usługi komputerowe do analizy danych, Tworzenie, utrzymywanie i adaptacja oprogramowania komputerowego, Utrzymanie oprogramowania komputerowego do dostępu do Internetu, Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, Tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, Rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

544250
(220) 2022 06 20
BĄKOWSKA EWA FIGA & MORE, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
FiGa

przeciwdeszczowe, Spodnie wiatroszczelne, Spodnie sportowe, Spodnie od dresu, Spodnie dziecięce, Spodnie dresowe, Odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, Odzież
wierzchnia dla niemowląt, Odzież wierzchnia dla dzieci,
Odzież wierzchnia dla dziewcząt, Odzież wierzchnia dla
chłopców, Pelerynki, Nakrycia głowy, Nakrycia głowy dla
dzieci, Wyprawki dla noworodków, Ponczo przeciwdeszczowe, Letnie sukienki, Sukienki dla niemowląt i małych dzieci,
Bluzy dresowe, Bluzy z kapturem, Kurtki bluzy, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem.
(210) 544262
(220) 2022 06 20
(731) OCIEPA KRZYSZTOF, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) Insafe
(510), (511) 12 Części i akcesoria do pojazdów lądowych.
(210) 544264
(220) 2022 06 20
(731) TULEJA MATEUSZ WOODENA, Maków Podhalański
(540) (znak słowny)
(540) Woodena
(510), (511) 20 Dekoracje wiszące [ozdoby], Modele zwierząt [ozdoby] z drewna, Modele wykonane z drewna [ozdoby], Ozdoby okolicznościowe z drewna, z wyjątkiem ozdób
na drzewka, Ozdoby ścienne z drewna, Ozdoby z drewna
na środek stołu, Łapacze snów [dekoracje], Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych,
zawarte w tej klasie, Drewniane znaczniki do roślin, 28 Dekoracje i ozdoby choinkowe, Ozdoby choinkowe, Dekoracje
świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia i sztuczne
choinki.
544282
(220) 2022 06 21
SAPEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAXBO
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla
przemysłu, Substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz
surowce naturalne.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 27.05.01, 05.07.21
(510), (511) 24 Kocyki do owijania niemowląt, Śpiworki dla
niemowląt, Śpiworki z kapturem dla niemowląt, 25 Ocieplacze szyi, Okrycia wierzchnie [odzież], Funkcjonalne spodnie
termoaktywne, Spodnie, Spodnie nieprzemakalne, Spodnie
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544297
(220) 2022 06 21
ROLMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
agencja WIN - WIN

(531) 24.17.01, 27.05.01
(510), (511) 41 Degustacje win [usługi edukacyjne], Degustacje win [usługi rozrywkowe], Imprezy z degustacją win
w celach edukacyjnych, Szkoły dla kelnerów specjalizujących
się w podawaniu win, Organizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów edukacyjnych, Rozrywka
związana z degustacją wina.
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(540)
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544330
(220) 2022 06 22
PAKUŁA-ŁYSAK KATARZYNA GM, Kielce
(znak słowno-graficzny)
GŁODNA MAŁPA

(531)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.24, 26.04.01, 26.04.02,
26.04.07, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 43 Restauracje samoobsługowe, Restauracje
oferujące dania na wynos, Usługi restauracyjne, Usługi mobilnych restauracji, Usługi barów i restauracji, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi kateringowe,
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność
i napoje w obiektach na targi i wystawy, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Serwowanie żywności i napojów dla
gości, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, Oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Pizzerie.
544331
(220) 2022 06 22
MABAU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szymanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MABAU

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24, 26.04.02,
26.04.18, 26.04.19
(510), (511) 19 Bitumiczne wyroby dla budownictwa, Powłoki bitumiczne do użytku w budownictwie, Beton, Betonowe
elementy budowlane, Drogowe bariery ochronne z betonu,
Gotowe betonowe elementy budowlane, Kanały odwadniające [drenażowe konstrukcje betonowe], Betonowe płyty
do nawierzchni drogowych, Beton przemysłowy do użytku
w pracach w zakresie inżynierii lądowej, Kruszywo, Kamień
budowlany, Kamień, Kamienie brukowe, Kamienie brukowe
betonowe, Kamienie stosowane do wzmacniania nasypów,
Asfalt, smoła i bitumy, Asfalt [do celów budowlanych], Asfalt, Asfalt drogowy, Nawierzchnie asfaltowe, Nawierzchnie
z mieszanin asfaltowych, Asfaltowe mieszanki do łatania,
Tłuczeń, Nawierzchnie tłuczniowe, 36 Wynajem nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Administrowanie
nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami
związane z lokalami biurowymi, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], 37 Asfaltowanie, Usługi
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doradcze w zakresie asfaltowania, Układanie nawierzchni
drogowych, Budowa dróg, Konserwacja dróg, Znakowanie
poziome dróg, Uszczelnianie i rozbieranie dróg, Naprawa
i konserwacja maszyn do budowy dróg, Wynajem maszyn
do robót drogowych, Budowanie mostów, Usługi budowlane, Podziemne prace budowlane w zakresie instalowania rur,
Wynajem sprzętu do robót ziemnych, Usługi w zakresie przenoszenia mas ziemnych, Usługi budowlane i konstrukcyjne,
Uszczelnianie dróg, Budowa fundamentów dróg, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych,
Budowa infrastruktury wodno-lądowej, Budowa obiektów
inżynierii wodno-lądowej, Instalacja gazociągów, Instalacja gazociągów i wodociągów, Instalowanie systemów rur
przewodzących gazy, Montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, 39 Magazynowanie, Wynajmowanie magazynów, Dzierżawa magazynów, Usługi magazynowe, Wynajem przestrzeni magazynowej, Transport samochodowy, Transport drogowy, Transport dźwigów, Transport
bituminu, Transport materiałów budowlanych, 42 Usługi
w zakresie miernictwa geodezyjnego, Pomiary geodezyjne,
Projektowanie pomiarów geodezyjnych.
544337
(220) 2022 06 22
MUFU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MUFU
(510), (511) 35 Analiza trendów marketingowych, Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, Doradztwo biznesowe
w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo dotyczące reklamy prasowej, Doradztwo dotyczące reklamy,
Doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów
społecznościowych, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Doradztwo w zakresie segmentacji rynku, Doradztwo w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, Doradztwo
w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, Doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, Organizacja
promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, Konsultacje
w zakresie promocji działalności gospodarczej, Konsultacje
związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz
firm, Pomoc w zakresie marketingu, Doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, Organizacja wystaw do celów reklamowych, Organizowanie i prowadzenie
wystaw w celach reklamowych, Prezentacje towarów i usług,
Przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych
w celach reklamowych, Usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, Usługi w zakresie tworzenia marki, Usługi
w zakresie pozycjonowania marki, Usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz
innych, Przygotowywanie reklam, Produkcja reklam, Agencje
reklamowe, Usługi reklamowe, Doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, 41 Usługi w zakresie
opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych,
Produkcja graficznych fragmentów filmowych, Konsultacje
edytorskie, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji
elektronicznej, Publikacja recenzji online w dziedzinie rozrywki, Publikacja multimedialna materiałów drukowanych,
(210)
(731)
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Publikowanie, Publikowanie recenzji, Publikowanie multimediów, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie
materiałów drukowanych, Świadczenie usług w zakresie studiów nagrań wideo, Udzielanie informacji związanych z publikowaniem, Usługi pisania tekstów, Usługi publikowania
cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Montaż filmów, Produkowanie
filmów, Usługi rozrywkowe w postaci filmów, Usługi produkcji filmów, Usługi studiów filmowych, Usługi studia nagrań
do filmów, Usługi informacyjne dotyczące filmów wideo,
Rozrywka filmowa, Udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą internetu, Udostępnianie filmów
online nie do pobrania, Produkcja filmów w celach rozrywkowych, Obsługa studia filmowego, Produkcja efektów specjalnych do filmów, Produkcja filmów, Doradztwo w zakresie
produkcji filmów i muzyki, Tworzenie filmów rysunkowych,
42 Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne,
Wspomagane komputerowo projektowanie grafiki wideo,
Usługi związane z projektowaniem graficznym [sztuka], Usługi w zakresie grafiki komputerowej, Usługi projektowe w zakresie opracowań graficznych, Usługi projektowania graficznego wspomaganego komputerowo, Usługi projektów
graficznych, Usługi ilustrowania graficznego na rzecz osób
trzecich, Usługi graficzne, Usługi artystów grafików, Renderowanie grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa obrazów),
Projektowanie ozdobnego opracowania graficznego, Projektowanie graficzne, Projektowanie graficzne ilustracji, Projektowanie graficzne logo reklamowych, Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie graficzne
w celu kompilacji stron w Internecie, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW, Projektowanie
grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, Grafika
artystyczna, Doradztwo w zakresie opracowywania produktów, Doradztwo projektowe, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Opracowywanie i projektowanie cyfrowych nośników dźwięku i obrazu, Opracowywanie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Opracowywanie produktów dla osób trzecich, Opracowywanie,
projektowanie i aktualizacja stron głównych, Planowanie
projektu, Projektowanie animacji na rzecz innych, Projektowanie animacji i efektów specjalnych dla osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, Projektowanie materiałów drukowanych, Projektowanie sztuki
komercyjnej, Projektowanie wizualne, Tworzenie i projektowanie stron internetowych dla osób trzecich, Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, Usługi projektowania
na zamówienie, Usługi w zakresie ilustrowania (projektowanie), Usługi w zakresie projektowania marki, Programowanie
aplikacji multimedialnych, Projektowanie i opracowywanie

59

oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, Hosting
aplikacji mobilnych, Hosting aplikacji multimedialnych, Hosting aplikacji interaktywnych, Programowanie animacji
komputerowych, Usługi projektowania w zakresie systemów
wyświetlania w celach prezentacyjnych, Hosting treści multimedialnych dla osób trzecich.
544391
(220) 2022 06 24
Shenzhen Qianzimei Cosmetics Co., Ltd,
Shenzhen, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LANBENA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 3 Kosmetyki, Maski kosmetyczne, Olejki eteryczne, Mydło [detergent], Puder do makijażu, Płyn do kąpieli,
Środki do demakijażu, Kremy przeciwzmarszczkowe, Kremy
przeciw piegom, Kremy wybielające do skóry.
544418
(220) 2022 06 24
HANUSZEWICZ ALEKSANDRA NALU BODYWEAR,
Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NALU BODYWEAR
(210)
(731)

(531)

02.03.05, 02.03.23, 05.13.25, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.15,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

543217, 543218, 543221, 543223, 543247, 544030, 544034, 544282

3

469835, 530134, 530137, 536475, 541133, 542813, 543471, 543482, 543763, 543832, 544391

4

543299

5

535741, 536475, 542054, 542195, 542230, 542813, 542957, 543546, 543548, 543856, 543955, 543960, 544030,
544034

6

534115, 534124, 541422, 543380, 543650, 543668, 543763

7

536745, 541422, 542457, 543769

8

542457, 543650, 543668, 543769

9

477179, 536952, 540452, 542457, 542459, 542848, 543107, 543299, 543380, 543383, 543442, 543650, 543668,
543756, 543763, 543769, 543834, 543836, 543842, 543853, 543858, 543890, 543956, 543961

10

540934, 542457, 543769, 543955, 543957, 543960

11

542457, 543107, 543380, 543647, 543650, 543668, 543769

12

542459, 543763, 543769, 544262

14

543162

16

477179, 538888, 540367, 540452, 542457, 542459, 543162, 543756, 543769, 543834, 543836, 543890, 543915,
544021

17

538888, 543650, 543668

18

477179, 542777, 543758, 543763, 543832

19

540367, 542332, 542334, 543380, 543650, 543668, 543984, 544020, 544331

20

543763, 544264

21

542457, 543769, 543832

24

543162, 543754, 544250

25

477179, 542777, 543754, 543758, 543785, 543834, 543982, 544006, 544038, 544239, 544250, 544418

26

541827, 544006

28

477179, 541827, 542457, 542459, 543645, 543769, 543785, 543876, 543982, 544021, 544264

29

513206, 539183, 540940, 540943, 541565, 542957, 543393, 543394, 543657, 543957, 543983, 544089, 544093

30

478587, 539183, 541565, 543393, 543394, 543485, 543657, 543982, 543988, 543990

31

541565, 543247, 543750, 543832, 544026

32

477179, 537229, 543224, 543957, 543959, 543982, 543983

33

471555, 539183, 541565, 543302, 543391, 543957, 543959, 543988, 543990

35

470229, 477179, 515338, 530134, 530137, 534115, 534124, 536745, 536952, 539183, 540367, 540452, 541565,
542332, 542334, 542457, 542459, 542777, 542811, 542813, 542957, 543217, 543218, 543221, 543223, 543380,
543392, 543397, 543442, 543444, 543483, 543646, 543769, 543777, 543778, 543785, 543836, 543850, 543851,
543858, 543901, 543941, 543945, 543956, 543989, 544026, 544101, 544337

36

540367, 542332, 542334, 542879, 543442, 543483, 543759, 543760, 543766, 543777, 543778, 543850, 543851,
543956, 543989, 544241, 544242, 544244, 544331

37

536952, 540367, 542332, 542334, 542664, 542665, 543107, 543191, 543380, 543483, 543650, 543668, 543759,
543760, 543766, 543987, 543989, 544331

38

543442, 543956

39

542813, 543107, 543987, 543989, 544026, 544331

40

536745, 539183, 543915, 543957, 543987
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61

1

2

41

477179, 515338, 536745, 540452, 541565, 542163, 542811, 542832, 543392, 543534, 543646, 543756, 543834,
543836, 543858, 543888, 543903, 543945, 543982, 544028, 544297, 544337

42

540367, 540452, 542332, 542334, 543107, 543191, 543380, 543392, 543483, 543759, 543853, 543858, 543907,
543909, 543911, 543956, 544241, 544242, 544244, 544331, 544337

43

537833, 539183, 541565, 542163, 543333, 543485, 543654, 543657, 543743, 543744, 543957, 543987, 543992,
544225, 544330

44

539183, 543217, 543218, 543221, 543223, 543381, 543433, 543534, 543623, 543756, 543834, 543888, 543955,
543960, 543993

45

540452, 544101

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

1928 J. Urbanowicz Mandarin Ginger
1928 J. Urbanowicz
4SHINE
A
aeroVent
agencja WIN - WIN
AIR DRIED FOOD Karma jak ze snu!
ALLDEYNN GREENROSE
ALLDEYNN SUNROSE
ALLENOGI
ALLNUTRITION ALLNATURAL
ALLNUTRITION ALLNATURE
ALPERLA
amar BEIRUT Lebanese Fusion
Anex Plus
AnRisk
ARTILENA
ĄĘ
BABY LOVES MUSIC
BCO
BCO
be:global
BeGlobal SFIO
BENZIN77
BIOGAZ SERWIS
BIOTEBAL PLUS
Black Buffalo
BLUESUN POLSKA
bodo
bovicor
BOVICOR
BOX-METAL
CA CRÉDIT AGRICOLE
bank pełen korzyści
Calypso
Charming Eyes
CLEAN GARDEN
Dla ostrych graczy
Dolina Noteci Czysta Odwaga
EASY BORDER
edutech.expert
EKO UCZTA
elbitech GOOD ENERGY
ERT GROUP the best licensed accessories
Euroterm 24

543990
543988
540934
543397
543647
544297
541565
542195
542230
536475
530137
530134
543754
543333
543444
543858
544034
543982
544028
543907
543909
543777
543778
544239
542665
543856
543957
536952
543758
543955
543960
543987
543442
537229
543381
469835
542459
543959
543984
536745
513206
543107
543961
543380

FiGa
FORTIMEY
FULVI FORCE
Future Finance Poland
Generali Odpowiedzialnego
Inwestowania FIZ
Generali Odpowiedzialnego Inwestowania
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
GLOTECH
GŁODNA MAŁPA
GOCZAŁ CONSTRUCTIONS
GPF GLOBAL PET’S FOOD
GRASSLAND HEALTHY HORSE FEEDING
GTF GT FACTORY
hb HOSTED BUYERS programme
Helen Keller
Hornet
I’M
IBDinFocus.com
idose
Insafe
INTEGRITY GRUPA BCO
Inulinobiotic
INVESA BUDOWNICTWO
Janaturalnie
Javege
JBB Bałdyga Z BECZKI 100% Polski Kapitał
JDP
JDP
Jubiler WERITAS
JULIANO
KATO LABS
KIDS & CO.
Konto z Lwem Future
Konto z Lwem Green
Konto z Lwem Planet
LANBENA
LEJDI
Lentonitk
Lisner
Lobeliowy Port
LoveYa
LS
LWOWSKI SAD

544250
544030
543247
543836
543850
543851
541422
544330
543191
543832
543750
543483
515338
542848
543915
543956
543646
543623
544262
543911
535741
540367
544093
544089
542957
534115
534124
543162
543391
542813
542163
544242
544241
544244
544391
542777
543548
543393
543992
544006
544038
543983
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1

Łowicz 1906 Edamski Ser mierzwiony
3 x cieńsze plastry 3 x więcej plastrów
JAKOŚĆ TRADYCJA Łódzkie
Łowicz 1906 Gouda Ser mierzwiony
3 x cieńsze plastry 3 x więcej plastrów
JAKOŚĆ TRADYCJA Łódzkie
MSMS3
MABAU
MADLENS
Matcha Talks
matka natura mother nature
MAZOWIECKA PRACOWNIA ŚLUBÓW
Merejka
mevelle PROFESSIONAL
MGS NAUKA
MODERNA OSIEDLE
MUFU
Mystic Marketing
NALU BODYWEAR
NANOVIO
nem
O Warzywo!
Ocusalin
OD ZBÓJA
ODLOT CENTRUM RELAKSU
I WALKI ZE STRESEM
Olivia HOME
ONDARE
OSIEDLE URBINO
p. prosta polszczyzna
STANDARD UNIWERSYTETU
WROCŁAWSKIEGO
Perfekcja w domu
Pestka w locie
PETSAFE
Pierniczki Fromborskie
PIWNICA POLSKA EST 2018
PIZZAMANIA MG
Platynowa PARK

2

540940

540943
543853
544331
543888
543890
541133
543903
541827
543471
543383
542332
544337
543945
544418
543842
544225
543394
543546
543302
543993
543759
544101
542334

540452
542457
543941
543763
543485
539183
537833
543760

63
1

2

PLATYNOWA PARK
Pod Jedlami
POLISZ LÓÓD
PREZENTOWO
PWM
QUATRO ENERGY 4
RE-CRUITER
Reha Horse Fizjoterapia koni
ROWERO
SAXBO
Sellion
Sensokarton
Setti+ Dom na klik
SH 3
SKATO
SZMARAGDOWY KSIĄŻE Mistrzowski Lager
PIECZOŁOWICIE WARZONE Z INGREDIENCJI
NAJPIERWSZYCH SORTÓW KLASYCZNY
JASNY LAGER ZE SZLACHETNĄ,
DELIKATNĄ GORYCZKĄ HONOREM
PRINCIPIBUS CERVISIA
TaoMan
TEB LICEUM
TELEFLORA
THE PRO MOON
TO JUŻ JUTRO
TOPCIMEX
TopSlim
trenujesz.pl
U.
UNIMAX.
Wawarzywa
WINDOOR
Woodena
WÓDKA TORUŃSKA
ZAMKOWY MŁYN HOTEL
ZAMKOWY MŁYN RESTAURACJA
Zioła Brata Alberta
ZOO CHORZÓW

543766
543654
543657
543901
543534
543299
543989
543433
538888
544282
543482
544021
543769
543785
543645

543224
543756
543834
542811
542879
477179
542054
543876
470229
543668
543650
544026
544020
544264
471555
543743
543744
478587
542832

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.
1441299
1643022
1665817
1665937
1665939
1665949
1666003
1666004
1666005
1666022
1666086
1666128
1666142
1666304
1666311
1666356
1666360
1666408
1666409
1666427

1666491
1666547

MAARIF (2022 05 17)
CFE: 26.13.25, 27.05.01, 29.01.04
16, 41, 43
AGIPOL (2021 10 28)
CFE: 27.05.17
17
Tanger (2022 05 09)
CFE: 27.05.01, 29.01.04
9
CASTOR (2022 04 08, 2021 10 08)
35, 42
KOTKA (2022 03 18)
33
kabis (2022 03 29)
CFE: 27.05.11
12
VORDEPSY (2022 02 24, 2021 08 27)
5
OZ PRIME (2022 03 29)
CFE: 25.07.20, 26.04.07, 26.11.13, 27.05.10
9
G GAMAK (2022 04 05)
CFE: 26.01.03, 26.04.24, 27.05.17, 29.01.12
7
2022 04 09)
CFE: 28.03.00
30
WISH HOUSE (2022 05 05, 2022 01 20)
CFE: 27.05.01
35
Z (2022 05 12)
CFE: 26.01.01, 27.05.01
9
URBY (2022 04 25)
39
STAVIX (2022 03 08)
CFE: 27.05.01
9
YOU HE BO GANG (2022 04 08)
CFE: 28.03.00
20
EXTRA LIFE (2022 04 14, 2022 04 05)
CFE: 27.05.01
32
OLYMPBET (2022 04 06)
41
W 3WFoundation (2022 03 07, 2021 12 15)
CFE: 02.07.23, 24.17.02, 27.03.02,
35, 36, 41
27.05.07, 27.07.11, 29.01.04
3WFoundation
35, 36, 41
(2022 03 07, 2021 12 13)
OUTER RING A DEEP SPACE MMO
(2022 01 11, 2021 11 30)
CFE: 01.13.01, 26.04.02,
38, 41, 42
27.05.01, 29.01.15
KRAW (2021 10 06)
CFE: 26.03.01, 27.05.01
7, 9, 11, 12
Z (2022 03 16, 2021 09 19)
CFE: 27.05.03
9, 12, 35, 39, 42

1666571
1666586
1666693
1666702
1666726
1666727
1666732
1666760
1666798
1666823
1666855
1666862
1666942
1667003
1667024
1667094
1667099
1667146
1667255
1667321
1667345
1667384
1667399

RED LAKE (2022 03 17, 2021 10 22)
31
NTLD (2022 03 15)
5
2022 04 28)
CFE: 03.01.06
25
A LITTLE, A LOT (2022 05 13, 2021 11 16) 30
VIC (2022 01 24)
CFE: 01.01.10, 26.01.03, 27.05.24, 29.01.12
3, 5
GURMEX (2021 12 15)
CFE: 26.11.01, 27.05.11, 29.01.12
29, 30
İSTANBUL PORSELEN (2022 04 22)
CFE: 01.05.02, 27.01.01
21
SINTALIZ (2021 11 17)
CFE: 27.05.01
1, 2
PLAY SAFELY. SLEEP SOUNDLY.
18, 20,
21, 24
(2022 05 05, 2021 12 07)
Petto (2021 05 24)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
31
Cotherm (2022 04 27, 2022 01 03)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
9,
HEPSIBURADA LEADS DIGITALIZATION OF
COMMERCE (2021 06 03, 2021 03 12)
CFE: 27.05.01
9, 35, 42
BELLA FRESH (2022 03 25)
CFE: 27.05.01
29, 31, 35
KINETIO (2022 03 14, 2021 09 14)
5, 31
LOUIS VUITTON SPIRIT
14
(2022 04 28, 2021 11 08)
NEVER AVERAGE
14, 18, 20,
25, 35, 42
(2021 11 18, 2021 05 20)
SOFIDERM DEEP (2021 12 24)
CFE: 27.05.01
3, 5, 10
PRINX (2022 01 18)
CFE: 27.05.01
37
mticket (2022 04 29)
41, 42
KAWAI (2022 04 08)
CFE: 27.05.01
11
SKCLEAN (2022 04 20, 2021 10 27)
7, 37
epl LEADING THE PACK (2022 02 03)
CFE: 01.15.09, 05.05.20, 27.05.10, 29.01.13 16, 17
ALESSA
14, 18, 20,
25, 35, 42
(2021 11 18, 2021 05 20)

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1666760

2

1666760

3

1666726,

1667099

5

1666003,

1666586,

1666726,

7

1666005,

1666491,

1667345

9

1665817,
1666862

1666004,

1666128,

10

1667099

11

1666491,

1667321

12

1665949,

1666491,

1666547

14

1667024,

1667094,

1667399

16

1441299,

1667384

17

1643022,

1667384

18

1666798,

1667094,

1667399

20

1666311,

1666798,

1667094,

21

1666732,

1666798

24

1666798

25

1666693,

29

1666727,

1666942

30

1666022,

1666702,

1666727

31

1666571,

1666823,

1666942,

1667003

32

1666356

33

1665939

35

1665937,
1667094,

1666086,
1667399

1666408,

36

1666408,

1666409

37

1667146,

1667345

1667094,

1667003,

1667099

1666304,

1666491,

1666547,

1666855,

1666409,

1666547,

1666862,

1666942,

1667399

1667399

38

1666427

39

1666142,

1666547

41

1441299,

1666360,

1666408,

1666409,

1666427,

1667255

42

1665937,

1666427,

1666547,

1666862,

1667094,

1667255,

43

1441299

1667399

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.
530799
537088
541321
539948
539949
540213

Fred Perry (Holdings) Limited
2022 03 21
41
GENERALE BISCUIT-GLICO FRANCE
2022 03 28
30
GRAMALA MATEUSZ
2022 06 13
5, 35
GRUPA WM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 06 14
41
GRUPA WM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 06 14
41
TEXTBOOKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022 06 13
35

541006
540805
540799
540804
540802
540899

CTP GmbH
2022 06 21
CTP GmbH
2022 06 21
CTP GmbH
2022 06 21
CTP GmbH
2022 06 21
CTP GmbH
2022 06 21
CTP GmbH
2022 06 21

1
1
1
1
1
1

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526A ustawy – prawo własności przemysłowej
poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1647236

Bionorica SE
2022 06 14

3

SPROSTOWANIE
Nr BUP

Strona

Nr zgłoszenia

Z. 542387

18-19
26/2022

59-60
62

Jest

210)
(731)
(540)
(540)

Powinno być

542387
(220) 2022 04 23
POZNAŃSKI GRZEGORZ MR HOME, Skokówka
(znak słowno-graficzny)
Mr HOME FURNTURE & DECORATIONS

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18
(510), (511) 20 Meble, Akcesoria meblowe wyposażenia domu,
Meble tapicerowane, Meble skórzane, Narożniki [meble], Meble
wielofunkcyjne, Meble sypialne, Meble wypoczynkowe, Meble do
siedzenia, Meble modułowe [kombinowane], Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble kuchenne, Meble z opcją zmieniania w
łóżka, Zestawy mebli, Kanapy, Sofy, Fotele, Podnóżki, Pufy [meble],
Elementy meblowe, Płyty meblowe, Panele meblowe, Elementy
metalowe mebli segmentowych [meble], Osprzęt niemetalowy do
mebli, Gałki do frontów meblowych, niemetalowe, Półki [meble],
Szafki, Fronty szuflad, Drzwiczki do mebli, Wyroby stolarskie, Fronty
Informacja ta
do szaf i szafek, 35 Sprzedaż: mebli w tym metalowych, biurowych,
ogrodowych, szkolnych, łóżek, materacy, stelaży, stołów w tym nie powinna
zostać
metalowych, stoisk wystawowych, artykułów i akcesoriów wyposażenia biur, artykułów biurowych, półek, stojaków, luster, ram do opublikowana
obrazów, palet transportowych, rolet okiennych, tablic ogłoszeniowych, wyrobów stolarskich, chodzików dla dzieci, wykończeniowych elementów z tworzyw sztucznych do mebli, elementów
służących do dekoracji wnętrz, kadzi drewnianych do zlewania
wina, urn, pościeli, pojazdów dla dzieci, artykułów do konserwacji mebli, dywanów, pokryć podłogowych, parkietów, paneli, desek, wykładzin, pokryć ściennych w tym tapet i oklein ściennych,
pościeli, farb, żaluzji, artykułów tekstylnych, sprzętu oświetleniowego w tym lamp, żyrandoli, abażurów, artykułów wyposażenia
wnętrz, sprzętu AGD, RTV, komputerowego, materiałów budowlanych, artykułów instalacyjnych, sprzętu budowlanego, rusztowań,
pojazdów, Usługi prowadzenia przedstawicielstwa handlowego
podmiotów zagranicznych, Usługi agencji importowo-eksportowej, Usługi marketingowe, promocyjne, Organizowanie wystaw w
celach handlowych i promocyjnych, Wydawanie materiałów reklamowych, Wypożyczanie mebli, sprzętu biurowego, sprzętu AGD,
stoisk wystawowych, elementów dekoracji wnętrz, Usługi zarządzania przedsiębiorstwem, . . .
542387
Mr HOME FURNTURE & DECORATIONS

(wykaz klasowy)

542387
(wykaz alfabetyczny)

